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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo aproximar duas práticas de ordenamento 

territorial: uma, expressa no esquema de ocupação da Companhia de Terras Norte do 

Paraná (CTNP), e a outra, definida pelos preceitos estabelecidos hodiernamente pelo 

Planejamento Ambiental. 

A empresa colonizadora CTNP levou a cabo um processo de colonização 

sistemática e urbanização deliberada resultando em uma ocupação do território muito bem 

avaliada do ponto de vista técnico. Hoje, uma abordagem mais ‘correta’ da ordenação do 

espaço natural deve atender os paradigmas de desenvolvimento sustentável apresentados 

na agenda 21 (1996). 

Esta dissertação, portanto, intenta, através de análise documental e estudo 

comparativo, contemplar o cenário da ocupação do Norte do Paraná a partir da ótica do 

conceito atual de Planejamento ambiental, de modo a avaliar tal ocupação e assim 

contribuir com a bibliografia urbanística regional e com futuros processos de 

planejamento. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave:  Cidades Novas, Planejamento Urbano, Planejamento Ambiental, Norte 

do Paraná. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to bring together two land use practices: one, explicit in the scheme of 

occupation of the Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) and the other as defined 

by today´s rules established by the Environmental Planning. 

The CTNP colonizing company carried out a systematic process of colonization and 

urbanization resulting in a deliberate occupation of the territory well assessed from a 

technical point of view. Today, a more 'correct' approach of the natural space arrange must 

attend the paradigms of sustainable development presented in Agenda 21 (1996). 

Through documentary analysis and comparative study, this dissertation intends to observe 

the scene of the occupation of Northern Parana from the perspective of the present concept 

of environmental planning in order to evaluate this occupation and thus contribute to 

regional and urbanism literature. 

 

Palavras-chave: New Towns, Urban Planning, Environmental Planning, Northern Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva considerar o esquema da ocupação planejada do Norte 

do Paraná implantado a partir de 1925 sob a ótica do Planejamento Ambiental. Para tanto, 

será necessário antes analisar a gênese dessa ocupação e o contexto em que ela se deu, e 

estudar os conceitos de Planejamento Ambiental; então será possível verificar as 

discrepâncias e eventuais proximidades entre estas duas práticas de planejamento. 

O viés ambiental para ações em assentamentos urbanos e regionais é cada vez mais 

necessário na atualidade, quando cidades crescem desordenadamente, ocupam áreas rurais, 

interrompem ciclos hidrológicos, alteram funções da paisagem, impactam de forma 

negativa os ecossistemas, expandindo problemas ambientais a toda a região sobre a qual 

exercem influência imediata. Embora esse quadro fosse evidente já há muito tempo, 

planejamentos com vieses conservacionistas e pautados no paradigma da sustentabilidade 

só passaram a ser exigidos em escala mundial a partir de 1992, quando foi aprovada a 

Agenda 21, durante a conferência ECO-92, no Rio de Janeiro.  

Embora o esquema de ocupação do norte-paranaense levado a cabo pela 

Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP)1

Este trabalho, portanto, vai aproximar e comparar o que se fez no norte do Paraná e 

as práticas recomendadas pelo Planejamento Ambiental. 

 tenha sido estabelecido a partir de meados 

dos anos 20 do século passado, uma época em que conservação e sustentabilidade não 

eram questões prementes, ele tem sido tachado por muitos pesquisadores regionais como 

exemplo de um modelo predatório frente às questões ambientais. No entanto, há trabalhos 

que apontam indícios de atributos ecológicos na configuração do esquema da CTNP 

(MENEGUETTI, 2007; REGO, 2009). Há, ainda, análises que avaliam positivamente este 

empreendimento do ponto de vista social e agrário (DOZIER, 1956; KATZMAN, 1977). 

                                                 

 

 

1 Companhia subsidiária da empresa inglesa Parana Plantations, juntamente à Companhia Ferroviária São 

Paulo-Paraná (REGO, 2009), responsável pelo loteamento, venda e pela colonização das terras adquiridas no 

norte paranaense. 
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Com relação aos limites da pesquisa, o recorte espacial deste trabalho se restringirá 

e coincidirá com a área visualizável no documento chamado por Yamaki (2003) e Rego 

(2009) como o “Planta Parcial nº1” da CTNP. Este documento gráfico, produzido em 

1933, mostra a porção das terras que primeiramente foram ocupadas pela CTNP, 

correspondendo aproximadamente aos atuais municípios de Londrina, Cambé e Rolândia. 

De acordo com os autores antes citados, este documento pode ser tomado como síntese de 

todo o planejamento de ocupação das terras da companhia colonizadora. O recorte 

temporal se restringirá aos anos compreendidos entre 1924 e 1933, correspondendo ao 

período em que o esquema de ocupação da CTNP estava em processo de produção. 

Estruturalmente, esta pesquisa foi dividida em seis capítulos. O primeiro deles é 

introdutório. O segundo discorre sobre o conceito de Planejamento Ambiental a partir de 

uma revisão teórica e, depois, da compreensão do seu método de trabalho, seguido de um 

entendimento sobre as suas abordagens atuais.  

Assim, para o desenvolvimento do capítulo dois, foi de grande ajuda o trabalho de 

Santos (2004), que revelou o Planejamento Ambiental como um processo de trabalho 

mostrando suas diferentes fases e as várias óticas vigentes no Brasil, na atualidade. Isto 

auxiliou no momento de estabelecimento das abordagens ideais a serem utilizadas nesta 

dissertação. 

A Agenda 21 foi estudada por ser o documento que expressa um entendimento da 

sociedade mundial sobre a questão do desenvolvimento sustentável em todo o planeta. 

Considerada como a base dos planejamentos ambientais, ela se expressa através de 

princípios e recomendações sobre as atitudes antrópicas desejáveis sobre o meio ambiente, 

desde as escalas globais até as locais. Seus 40 capítulos serviram para compreensão dos 

parâmetros que sustentam um Planejamento Ambiental. 

Para auxiliar no estabelecimento da ideal leitura comparativa entre o esquema de 

ocupação da CTNP e o Planejamento Ambiental, foi necessário também compreender a 

importância do conceito de paisagem.  

Duas abordagens em Planejamento Ambiental foram contempladas neste capítulo: a 

LSA (Landscaping Suitability Approach) e a Ecologia da Paisagem. A primeira é 

considerada a mais utilizada na atualidade enquanto a segunda, a mais completa 

(NDUBISI, 2002). 
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A LSA serve para verificação do melhor zoneamento de modo a gerar o menor 

impacto ambiental possível. Pode-se dizer que se trata de um Planejamento Ambiental 

mais voltado aos interesses da sociedade. A primeira abordagem de Planejamento 

Ambiental no Brasil se deu através dos zoneamentos econômicos ecológicos e o método 

mais empregado neste caso é conhecido como Método de McHarg, ou Método de 

sobreposição de mapas temáticos. Este método procura evitar sombreamentos entre as 

várias atividades humanas expressas na paisagem, como por exemplo, manchas urbanas, 

agricultura, áreas de proteção ambiental, estradas, unidades de conservação, etc. Neste 

trabalho, não utilizaremos o método para criar paisagens, mas como parâmetro para 

verificar se o zoneamento ambiental projetado no esquema da CTNP possui aproximação 

com resultados esperados no uso deste tipo de método. Assim verificaremos se as cidades, 

estradas, remanescentes florestais e agricultura foram implantados de maneira correta na 

paisagem criada pela CTNP. 

A Ecologia da Paisagem foca uma maior sustentabilidade da paisagem a partir da 

inclusão de estratégias que visam ampla conservação da biodiversidade em um 

determinado espaço geográfico. Esta abordagem procura garantir que o patrimônio 

genético atual chegue à posteridade. Criação de unidades de conservação, planos de 

manejo florestal e parques ecológicos protegidos, dentro de paisagens mais antropizadas, 

são algumas das estratégias utilizadas pelos Planejamentos Ambientais que partem desta 

abordagem. 

Para a Ecologia da Paisagem, a paisagem é formada por um mosaico de 

ecossistemas ou unidades de paisagem interagentes, cada uma delas possuindo atributos 

próprios que, ao serem ordenadas pelo homem ou pelas forças da natureza, promovem um 

determinado funcionamento ecológico. Retirar, substituir ou incrementar elementos na 

paisagem sem analisá-la como um sistema pode repercutir em problemas ambientais e 

econômicos. Utilizaremos neste trabalho parte do método de Forman que permite a leitura 

ou construção de novas paisagens a partir do ponto de vista da Ecologia da Paisagem. 

Em conjunto, a primeira e a segunda abordagens permitirão uma leitura mais ampla 

da paisagem projetada no esquema da CTNP. O zoneamento ambiental abordado em LSA 

e a estrutura ecológica da paisagem abordada pela Ecologia da Paisagem, permitirão uma 

avaliação, desde este ponto de vista, do esquema Ocupação da CTNP, ao final do capítulo 

três. 
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O capítulo três se inicia com o estudo do ordenamento territorial empreendido pela 

CTNP. Partirá da apresentação da região estudada, abordando questões econômicas, 

sociais, políticas e ambientais que permitirão uma melhor compreensão dos paradigmas 

sociais vigentes à época. Além de utilizarmos a Planta Parcial nº1 como base para o 

trabalho, foram pesquisados documentos, fotos, ilustrações, mapas, cartas da área urbana e 

rural, artigos de jornal, panfletos comerciais e trabalhos científicos correlatos, com o 

intuito de ajudar a recompor o cenário aproximado do esquema da CTNP. Na sequência, 

será apresentada a estratégia traçada pela colonizadora para a ocupação de suas terras. 

No capítulo quatro, será exposta a análise do esquema da CTNP a partir das 

práticas do Planejamento Ambiental, através da apresentação dos pontos de aproximação e 

distanciamento encontrados entre eles. 

De acordo com a classificação de pesquisas de Gil(1987), este trabalho enquadra-se 

no grupo das pesquisas exploratórias descritivas, sendo desenvolvido nas seguintes etapas: 

levantamento bibliográfico, consulta a especialistas e estudiosos do tema escolhido, análise 

de exemplos e utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, esta, a fase mais 

importante a ser considerada dentro dos procedimentos técnicos; sendo a mesma feita 

através da pesquisa bibliográfica, busca de referências teóricas já publicadas, e análise das 

contribuições do passado, conforme metodologia proposta por Cervo e Bervian (1996). 

Além da pesquisa bibliográfica e muito semelhante a ela, foi feita a pesquisa documental 

através de publicações de registros, mapas, documentos oficiais, jurídicos e de publicidade 

da época, de acordo com método proposto por Lakatos e Marconi (1991). 

Para fundamentação teórica sobre o esquema de ocupação da CTNP, foram 

utilizados livros, periódicos, artigos publicados sobre o tema, artigos de eventos 

científicos, teses, dissertações, sites oficiais de órgãos ambientais e governamentais que 

constam no capítulo seis. Antes dele, no capítulo cinco, estão as considerações finais. 
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2 PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

A reorganização ambiental promovida pelo homem no processo de ocupação do 

território deixa marcas profundas ao abrir estradas para conectar lugares, derrubar florestas 

para ocupação das áreas para moradia e sustento, fundar povoados e cidades, criar campos 

agrícolas e de pastagens, alterar topografias, cursos de rios e represar águas. Quando tal 

processo de reordenação do território se dá de maneira organizada, racionalizada e 

sistematizada, é denominado planejamento. Nas palavras de Rozely Ferreira dos Santos, 

doutora e pesquisadora na área de Planejamento Ambiental, planejamento pode ser 

resumido como “um meio sistemático de determinar o estágio em que você está, onde quer 

chegar e qual o melhor caminho para se chegar lá” (SANTOS, 2004, p.23) 

De modo semelhante, para Pellegrino (2000, p.167), planejamento é a 

“programação do uso dos recursos [ambientais] pela sociedade, integrando conhecimento 

técnico e científico que forneçam opções para tomada de decisões sobre alternativas 

futuras”. 

Para Maria de Assunção Ribeiro Franco, pesquisadora da área de Desenho 

Ambiental e Arquitetura Paisagística, e livre docente pela FAU-USP, a palavra 

planejamento 

[...] carrega em seu valor semântico o sentido de empreendimento, 

projeto, sonho, intenção. Como empreendimento já revela o ato de 

intervir ou transformar uma dada situação, numa dada direção, a 

fim de que se concretizem algumas intenções. Como toda intenção, 

o planejamento revela de certa forma o caráter e os valores de 

quem o cria ou o põe em prática e que, de alguma forma, se impõe 

sobre algo, a fim de atingir certas metas ( FRANCO, 2001, p.35). 

 

Segundo Partidário (1999), o Planejamento Ambiental nada mais é do que o próprio 

planejamento, e o adjetivo ambiental indica o direcionamento deste às questões ambientais. 

De acordo com Santos (2004), nas últimas três décadas, o termo Planejamento Ambiental 

surge em razão do aumento dramático da exploração dos recursos ambientais, para 
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organizar e compatibilizar o uso da terra, proteger estes recursos e garantir a 

biodiversidade; promovendo bem estar e melhorias na vida da população; buscando o 

desenvolvimento do bem-estar humano, ao invés de economia nacional e preterindo o 

desenvolvimento tecnológico materialista.  

Contudo, há quem afirme que não existe ainda uma definição precisa do termo 

planejamento ambiental, mas concorda que o ambiente “ é interpretado tanto no que se 

refere às questões humanas, quanto físicas e bióticas” (SANTOS, 2004). 

De toda sorte, Franco (2002) diz que a maioria dos modelos de planejamento de 

ordenação do território em meados do século XX eram de caráter positivista e 

desenvolvimentista, baseados na lógica econômica como fator principal de 

desenvolvimento humano e que que tal modelo seria predatório ao ambiente devido ao alto 

consumo de recursos ambientais no processo de produção dos artefatos humanos. Em 

contraste, o paradigma atual baseia-se no resultado dos relatórios apresentado pelo Clube 

de Roma em 1972 e levado adiante no Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum) em 

1987, no qual se mostrava a finitude dos recursos ambientais do planeta e alertava que o 

padrão de desenvolvimento da época, com base no uso indiscriminado destes recursos, 

acarretaria a extinção da vida no planeta. Portanto, medidas urgentes quanto a mudanças 

comportamentais, como o consumo, e atitudes ecologicamente corretas deveriam ser 

rapidamente implementadas por ações internacionais. Em conseqüência, a atitude da 

população mundial frente às constatações acerca da precariedade da saúde do meio 

ambiente, passa a ser de conservação e de preservação ambiental, tendo sido estabelecida 

uma política comum frente aos problemas ambientais anteriormente constatados. Em 1992, 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 

Rio de Janeiro, a ECO-92, se estabelecem os critérios da Agenda 21. 

Assim, a Agenda 21 estabeleceu-se como um programa que ditava ações, princípios 

e diretrizes para a transformação de nossa economia, sociedade e das instituições, na busca 

do desenvolvimento sustentável. Em síntese, a Agenda 21 propõe-se a ser o texto chave 

para guiar governos e sociedades nas próximas décadas rumo à sustentabilidade. 

Diferentemente de outros documentos gerados em conferências semelhantes, a Agenda 21 

é mais do que uma declaração de princípios e intenções: suas mais de 500 páginas contêm 

um roteiro detalhado, estruturado em quatro seções básicas, com quarenta capítulos 

temáticos, sugerindo ações, atores, metodologias para obtenção de consensos, mecanismos 

institucionais para realização e monitoramento de programas. 
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O objetivo da Agenda 21 era 

atingir o Desenvolvimento Sustentável da espécie humana e seus 

artefactos, ou seja, dos agroecossistemas e dos ecossistemas 

urbanos (as cidades e redes urbanas), minimizando os gastos de 

energia que os sustentam e os riscos e impactos ambientais, sem 

prejudicar ou suprimir outros seres da cadeia ecológica da qual o 

homem faz parte, ou, em outras palavras, procurando manter a 

biodiversidade dos ecossistemas (FRANCO, 2001, p. 35). 

De acordo com o pesquisador em planejamento ambiental, Eduardo Pagel Floriano,  

a Agenda 21 foi, portanto, um planejamento ambiental produzido “em cascata” que 

pretendia resolver os problemas ambientais em escalas diversas, desde a “global até a 

local”. Foi o momento em que instituiu-se o Planejamento Ambiental como o principal 

instrumento ordenador de territórios em todo o mundo (FLORIANO, 2004, p.1). 

Para Santos (2004), a razão para o surgimento do Planejamento Ambiental 

decorreu, portanto, 

do dramático aumento da competição por terras, água, recursos 

energéticos e biológicos, que gerou a necessidade de organizar o 

uso da terra, de compatibilizar esse uso com a proteção de 

ambientes ameaçados e de melhorar a qualidade de vida das 

populações. Surgiu também como uma resposta adversa ao 

desenvolvimento tecnológico, puramente materialista, buscando o 

desenvolvimento como um estado de bem-estar humano, ao invés 

de um estado de economia nacional. O planejamento ambiental 

vem como uma solução a conflitos que possam ocorrer entre as 

metas da conservação ambiental e do planejamento Tecnológico. 

Planejamento Ambiental é considerado, atualmente, 

o planejamento das ações humanas (da antropização) no território, 

levando em conta a capacidade de sustentação dos ecossistemas a 

nível local e regional, sem perder de vista as questões de equilíbrio 

das escalas maiores, tais como a continental e a planetária, visando 

a melhora da qualidade da vida humana, dentro de uma ética 

ecológica. O Planejamento Ambiental é, portanto, também um 
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Planejamento Territorial estratégico, Econômico-ecológico, 

Sociocultural, Agrícola e Paisagístico (FRANCO, 2001, p. 37). 

Já para Santos, Planejamento Ambiental consiste 

na adequação de ações à potencialidade, vocação local e à sua 

capacidade de suporte, buscando o desenvolvimento harmônico da 

região e a manutenção da qualidade do ambiente físico, biológico e 

social. Deve prever e indicar mudanças no uso da terra e na 

exploração de fontes aceitáveis para comunidades locais e 

regionais, ao mesmo tempo em que contemple medidas de proteção 

aos ecossistemas com pouca interferência humana. Trabalha, 

enfaticamente, sob a lógica da potencialidade e fragilidade do 

meio, definindo e espacializando ocupações, ações e atividades, de 

acordo com essas características. As demandas sociais devem ter 

prioridade sobre as demandas econômicas que por sua vez, são 

consideradas, mas dificilmente surgem como um elemento 

norteador dos planos. Por sua vez, as restrições do meio devem ter 

prioridade sobre as demandas sociais ou econômicas, ou seja, 

reconhecem-se as demandas, mas não se avilta o meio, para que 

elas possam ser atendidas. Deve-se, antes, pensar nas 

possibilidades de mudança do caráter da demanda (SANTOS, 

2004, p.28). 

O Zoneamento-Econômico-Ecológico (ZEE), o Plano Diretor Municipal e o Plano 

de Manejo, são expressões do Planejamento Ambiental mas só considerados sinônimos de 

Planejamento Ambiental quando, em seu processo de produção,  atenderem a todas as suas 

fases, desde o levantamento de dados, passando pela análise e síntese (estabelecendo um 

diagnóstico), seguidos de orientações através de diretrizes, planos e projetos (SANTOS, 

2004). 

O produto de um planejamento ambiental não deixa de ser uma ordem de execução 

de serviços para construção de uma nova paisagem, assim como o esquema da CTNP foi a 

expressão de um planejamento do ordenamento territorial, como se verá mais adiante. 
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2.1 A  DIMENSÃO AMBIENTAL NO PLANEJAMENTO 

O termo ambiental possui definição ampla, mas sob qualquer ótica conduz à idéia 

de amplitude espacial, incomensurável, incontível em um único objeto: um todo que 

envolve todos os seres e objetos. Significa para alguns o substrato que permite a ocorrência 

da natureza, da vida e da cultura. Outros o chamam simplesmente de meio ambiente, 

definido no Art 3º da Lei Nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981, que institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente, como “o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”; também é confundido, por vezes, com o termo natureza ou, ainda, com o conceito 

de paisagem. 

Com efeito, natureza é entendida pela maior parte da sociedade como sendo tudo 

aquilo à nossa volta que não é produto de ação humana, ou tudo aquilo que se expressa a 

partir de áreas verdes e livres de edificações. A natureza, em geral, é reconhecida através 

dos lagos, bosques, florestas, montanhas e mesmo parques e gramados. No entanto, no 

contexto do Planejamento Ambiental, a natureza não se restringe apenas a elementos 

bióticos e abióticos que interagem no meio ambiente: ela também se manifesta através dos 

processos naturais, ou seja, através de processos erosivos eólicos e/ou hídricos, das 

enchentes, terremotos, erupções vulcânicas, etc, que se encarregam de garantir o fluxo de 

matéria e energia por toda a superfície do planeta, garantindo assim a existênica de seus 

vários ecossistemas. Nesse sentido, segundo a planejadora ambiental Anne Spirn (1995), a 

natureza é um continuum espacial que não pode ser cercado ou delimitado, por mais que o 

ser humano possa querer em alguns momentos: os mesmos processos naturais ocorrem 

tanto no campo quanto na cidade. Quando negligenciados durante o processo de 

antropização dos territórios, os processos passam a atuar negativamente sobre o meio 

ambiente, desencadeando os chamados impactos ambientais, que se manifestam através 

dos vários tipos de poluição, tempestades, vendavais, inundações ou desmoronamento de 

encostas. No entanto, de acordo com a autora, a natureza em si, não é benéfica ou maléfica 

ao ser humano, ela apenas continua ocorrendo, os impactos gerados são simplesmente o 

reflexo das ações do homem sobre o meio ambiente. 

A natureza, portanto, pode ser interpretada como uma manifestação do meio 

ambiente, desprovida portanto de consciência e impossível de ser delimitada, cercada ou 

contida fisicamente. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument�
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Nesse sentido, Simon Schama em seu livro ‘Paisagem e Memória’(1996), explicava que, a 

natureza em si não se nomeia, auto-delimita ou se auto-venera; para Schama, o ato de 

identificar um local pressupõe a existência humana e com ela, toda a sua bagagem cultural. 

Não faz sentido algum à natureza um auto-reconhecimento ou auto-interpretação; os 

conceitos de beleza, santuário ecológico ou qualquer outro atributo dado aos locais 

separados pelo homem devido a características importantes, culturais ou ecológicos, só 

fazem sentido ao ser humano. 

Neste caso, a paisagem pode ser entendida como um espaço natural que ganha 

sentido ou utilidade através do olho ou da percepção de um observador. (FRANCO, 2000) 

Então, de acordo com Schama (1996), parec correto reconhecer que é  a percepção 

transformadora humana que estabelece a diferença entre o que é natureza e o que é 

paisagem. Paisagem é, portanto, a interpretação da natureza, observada pelo homem em 

um determinado lugar e tempo. Desta forma, toda paisagem é produto da cultura. 

A paisagem, como objeto passível de leituras, pode ser portanto lida como um 

texto, desde que possua um conjunto de informações já constituindo um tipo de língua ou 

linguagem, disseminada na sociedade. Assim, paisagem é uma construção formal, um 

produto da consciência humana, e como tal, objeto passível de estabelecimento de novas 

leituras e novas construções formais. Para o Planejamento Ambiental a paisagem é um 

objeto estruturado por partes interagentes, de maneira organizada, de modo a configurar 

um tipo de sistema, que promove consequentemente determinado funcionamento. 

Segundo o professor e diretor do Interdisciplinary Design Institute na Universidade 

do Estado de Washington, Forster Ndubisi (2002), a paisagem, unidade de estudos 

essencial a um Planejamento ambiental, é a interface entre as ações humanas e os processos 

naturais. 

The Landscape is the geographical template for undertaking 

ecological planning. It implies the totality of natural and cultural 

features on, over, and in the Land. The Natural and cultural 

features that make up a landscape include visible features such as 

fields, hills, forests, and water bodies. These visible features reflect 

the culture of the land’s inhabitants. Landscapes change over time 

as human mold natural process, sometimes in tune whith the 

rhythms of natural process, at other times altering them. I use the 
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term landscape to denote the interface between human and natural 

process (NDUBISI, 2002, p. 4). 

Assim, em Planejamento Ambiental pode-se dizer que toda vez que o homem 

introduz sua cultura em uma paisagem, altera a forma original do meio ambiente e, assim, 

acaba provocando alterações significativas em seu funcionamento ecológico que, por sua 

vez, refletirão no próprio homem, de modo negativo ou positivo, em termos ambientais. 

 

 

 

2.2 ABORDAGENS EM PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

Existem inúmeros tipos de planejamento ambiental na atualidade. Segundo Santos 

(2004), alguns são mais fortes nas questões sociais, outros destacam mais aspectos 

desenvolvimentistas econômico-tecnológicos e ainda outros se focam mais na questão da 

conservação do meio ambiente.  

No entanto, todos eles possuem em comum a maneira como estruturam o planejamento 

ambiental como processo de trabalho que, em geral, é organizado em uma estrutura que 

envolve pesquisa, análise e síntese. Na fase de pesquisa busca-se reunir e organizar 

informações que irão facilitar a interpretação da situação de determinado espaço. Na fase 

de análise, os dados organizados são avaliados permitindo a compreensão do meio 

estudado, em que se identificam os acertos e conflitos presentes. A síntese objetiva aplicar, 

os conhecimentos alcançados nas fases anteriores, o que irá subsidiar as ações de 

ordenamento do território. 

A autora acrescenta que o planejamento apresenta-se como um processo contínuo, 

em que cada fase constitui-se de componentes, métodos e produtos que estão ordenados 

seqüencialmente, em sucessiva evolução, mediante a introdução de novas informações a 

cada fase do projeto. Nos planejamentos ambientais as fases mais comuns remetem-se a 

definição de objetivos, diagnóstico, levantamento de alternativas e tomadas de decisão. Na 

figura 01 observa-se a estrutura organizacional de um projeto de planejamento ambiental 

(SANTOS, 2004). 
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Figura 1: Fases do planejamento e estrutura organizacional. Fonte: Santos (2004,).  

 

No entanto, a interpretação sobre um determinado espaço geográfico a ser estudado 

durante o processo de trabalho em Planejamento ambiental depende da formação cultural 

do observador-pesquisador. 

Para Santos (2004), as ciências que estudam o ambiente, como a ecologia, a 

arquitetura da paisagem, a geografia, a fitossociologia, a sociologia, etc, se desenvolveram 

separadamente ao longo do tempo, estabelecendo métodos, abordagens e objetivos 

específicos. Por exemplo, para uma mesma área estudada, uma mancha remanescente 

florestal de vários alqueires de extensão, em uma escala de grande generalização, um 

geógrafo interpreta-a como um elemento homogêneo, que cobre certos recursos naturais. 

Para um ecólogo, desta área estudada, apenas aquela situada nas áreas alagáveis e que 

abrigam determinadas espécies-chave, é que importam; para o arquiteto da paisagem, os 

processos histórico-culturais-sociais e políticos que permitiram que aquela localidade ainda 

estivesse conservada, são o foco de seu trabalho de investigação. Cada um destes 

observadores, possui uma interpretação própria do que é paisagem e quais são os 

elementos que a constituem. 

Assim, de acordo com Santos (2004), a separação do ambiente em vários elementos 

constituidores, quando agrupados, nem sempre constitui uma vantagem, pela dificuldade 

de integração de informações; isso acaba induzindo, na maioria das vezes, ao erro de 

interpretação da realidade de uma área estudada.  
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Nesse sentido, afirma que o fundamental ao iniciar o processo de planejamento 

ambiental, é “decifrar o que é essencial e representativo da realidade, de forma a entender a 

natureza, as características, a função e o funcionamento do todo” (SANTOS, 2004, p.30). 

As abordagens em planejamento ambiental possuem, cada uma delas, uma maneira 

particular de levantar, interpretar, organizar, analizar e sintetizar informações do meio 

ambiente e recomendações de ações. 

Para este trabalho, duas abordagens de Planejamento Ambiental foram elencadas: a 

LSA e a Ecologia da Paisagem. 

A primeira, chamada de Capacidade da Paisagem (Landscape Suitability Aproach 

ou LSA), lida com macro-escalas regionais e gerou os atuais zonemento-ecológico-

econômico nacionais. A abordagem LSA foca a produção de um zoneamento ambiental, 

sua origem está na pedologia e foi inicialmente utilizada pelo governo norte-americano 

para verificação de regiões com vocação para uso agrícola. A partir dos anos de 1970, com 

o crescimento da conscientização do impacto negativo das ações humanas e com a melhora 

da legislação ambiental no mundo, a LSA deixou de ser usada apenas para determinar a 

capacidade de adequação da terra, e tornou-se o método mais utilizado no planejamento 

ecológico em escala mundial (NDUBISI, 2002). 

O precursor de seu uso no Planejamento Ambiental, de acordo com Ndubisi (2000), 

foi Ian McHarg, reconhecido como o primeiro planejador ambiental. McHarg trabalhava 

com o conceito de Idoneidade do Lugar para a produção do zoneamento ambiental. Este 

conceito fundamenta-se na idéia de que uma paisagem pode ser interpretada como um 

conjunto de zonas, cada uma delas possuindo determinados atributos que as tornam mais 

ou menos aptas para abrigar determinados usos do solo. Segundo McHarg, certas zonas da 

paisagem são intrinsecamente idôneas para certas utilizações enquanto outras não o são. 

Para ele, os processos naturais devem ser valorados segundo os riscos ou potencialidades 

que representam para determinada atividade humana na paisagem. A escolha de uma 

determinada zona da paisagem para um uso antrópico se dá a partir de seu grau de 

intolerância ou idoneidade em suportar estas atividades. 

Assim, o método é iniciado com a leitura ambiental a partir do estudo de unidades 

fisiográficas. Dados referentes aos aspectos de relevo, clima, tipo de solo, drenagem, águas 

superficiais ou subterrâneas, suscetibilidade à erosão ou fertilidade de um solo são 
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levantados e mapeados, gerando determinados dados sobre a paisagem; neste momento 

seria possível estabelecer um zoneamento prévio indicando usos possíveis do solo. 

A esses dados são então acrescidos outros referentes aos processos naturais que 

ocorreriam em cada zona. De acordo com McHarg, neste momento seria necessário a 

identificação dos 

processos naturales que realizan funciones para el hombre, los que le 

oferecen protección y los que le son hostiles, los que son unicos o 

especialmente valiosos y los vulnerables (McHARG, 2000, p.57). 

O autor segue afirmando que: 

en la primera categoria se encuentran la purificaión natural del água, la 

dispersión de la contaminación atmosférica, la mejora del clima, la 

acumulación de água, las inundaciones, la sequía y el control de la 

erosión, la acumulación de suelo fértil, así como el incremento de la 

riqueza forestal y faunística. 

Entre las zonas que proporcionarían preocteción o resultarían 

peligrosas eratían, entre otras, las marismas y las llanuras de 

inundación. 

Las zonas importantes de interes geológico, ecológico e histórico 

estarían em la seguinte categoria, mientras que las dunas costeras, las 

zonas de desove y cria de los animales acuáticos y las de recogida de 

águas se incluirían entre las zonas vulnerábles (McHARG, 2000, p.57). 

 

Assim, McHarg identificou, organizou e quantificou oito processos naturais, 

sugerindo sua representação em mapas. Segundo ele, “cada uno de ellos se ha descrito 

teniendo siempre presente si eran favorables o desfavorables para ciertos usos del suelo” 

(McHARG, 2000, p.57). 

A figura 2 reflete a idéia de McHarg a respeito da idoneidade do lugar: este corte 

perspectivado revelando uma paisagem superficialmente, mas também em seu eixo 

vertical. As zonas ecológicas ficam claramente evidenciadas, revelando usos adequados ou 

inadequado para a instalação de atividades humanas. Pode-se notar a presença de planícies 

de inundação, zonas de recarga de aqüífero, encostas pronunciadas cobertas por florestas. 

Neste exemplo, podemos compreender melhor o conceito de idoneidade do lugar pregado 
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por McHarg, quando diz que determinadas zonas na paisagem possuem vocação intrínseca 

para determinado uso antrópico. 

 

 
Figura 2: Paisagem de acordo com conceito de idoneidade do lugar de Ian Mc Harg. Fonte: McHarg (2000). 

 

O método de McHarg permite verificar uma determinada zona ecológica, 

investigando os fenômenos naturais que sobre ela podem ocorrer (enchentes sazonais, por 

exemplo), e desta maneira permitindo recomendar ou vetar determinados usos do solo. 

Na figura 3 é possível observar à esquerda o esquema de sobreposição de unidades 

fisiográficas e à direita, uma carta-síntese,  revelando vocação para uso humano, no caso, a 

agricultura. 
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Figura 3: Esquema de sobreposição de mapas. Fonte: o autor. 

O esquema a seguir, figura 4, sintetiza a idéia da sobreposição de temas da 

paisagem antropizada: usos agrícolas, de proteção de aqüíferos, de valor ecológico e a 

melhor ocupação por estrada são sobrepostos de maneira a revelar possíveis 

sombreamentos entre estas zonas, permitindo desta maneira definir a melhor solução na 

tomada de decisões de planejamento. 
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Figura 4: Esquema utilizado por McHarg para selecionar uma rota para Richmond Parkway. 
Fonte:http://www.gardenvisit.com/history_theory/garden_landscape_design_articles/design_methods/hyper_l
inked_landscape_design#ixzz0xqp9E4Rr. Acessado em agosto de 2009. 

A figura 5 mostra um cenário projetado dentro do método de McHarg. Pode-se 

notar as matas ciliares ao longo dos rios, as diferentes coberturas vegetais ocupando zonas 

ecológicas distintas do relevo. Os topos dos morros neste caso aparecem densamente 

florestados, e o solo agrícola ocupando corretamente a paisagem. As grandes áreas 

florestadas aparentemente são conectadas por corredores verdes ripários. A zona agrícola 

se encaixa entre corredores riários. 

 
 

Figura 5: Paisagem idealizada, resultante do método de McHarg. Fonte: McHarg (2000). 

 Quase todas as atividades humanas podem ser mapeadas e investigadas dentro deste 

método. De acordo com McHarg, os temas da paisagem não se resumem apenas aos 

aspectos ecológicos. A questão ambiental envolve também a saúde pública. McHarg 

afirma que este método é útil inclusive para identificação de zonas-foco de determinadas 

doenças em uma cidade, ajudando que estratégias de combate sejam criadas. O 

zoneamento econômico ecológico brasileiro foi produzido a partir desta abordagem e de 

seu método de organização de paisagens. A paisagem é lida como composta por unidades 

fisiográficas, ou seja, a partir da identificação dos elementos da paisagem, eles são 

cartografados conforme o tema, passando por sobreposição para a produção de uma carta-

síntese. Nela, verificam-se as potencialidades e conflitos possíveis na nova paisagem, 

http://www.gardenvisit.com/history_theory/garden_landscape_design_articles/design_methods/hyper_linked_landscape_design#ixzz0xqp9E4Rr�
http://www.gardenvisit.com/history_theory/garden_landscape_design_articles/design_methods/hyper_linked_landscape_design#ixzz0xqp9E4Rr�
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ajudando na construção de cenários possíveis e no estabelecimento dos locais a serem 

conservados, reservados ou recuperados, bem como na determinação do tipo de uso que 

cada compartimento da paisagem permitirá. Determina também o uso ideal do solo a partir 

da constatação da vocação para uso humano de maneira a permitir uma paisagem 

sustentável, ou seja, dentro da capacidade de suporte da terra para diferentes usos. 

Esses estudos permitem retratar as formas e a dinâmica de ocupação da terra, 

tornando-se instrumentos fornecedores de informações utilizadas para a construção de 

indicadores ambientais e para a avaliação da capacidade de suporte ambiental diante dos 

diferentes manejos empregados na produção, servindo como subsídio para a proposição de 

alternativas promotoras da sustentabilidade do desenvolvimento. 

A Ecologia da Paisagem, a segunda abordagem de Planejamento Ambiental 

estudada neste trabalho, é tida como mais completa que a LSA. 

De acordo com Paulo R. M. Pellegrino, arquiteto paisagista e professor doutor da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a ecologia da 

paisagem oferece um conjunto básico de princípios capazes de serem aplicados ao projeto 

e ao planejamento das paisagens e regiões, tendo emergido na última década como uma 

ferramenta importante para os planejadores e para os arquitetos-paisagistas manusearem 

informações coletadas sobre uma determinada área, analisá-las, interpretá-las e de 

realizarem proposições na escala da paisagem urbana e regional, respondendo, assim, ao 

desafio de criação de um modelo que é uma linguagem espacial a permitir a comunicação 

entre as diversas disciplinas e os tomadores de decisões (PELLEGRINO, 2000). 

Esses princípios aplicam-se a qualquer mosaico paisagístico, desde as áreas urbanas 

às agrícolas, aos desertos e às florestas, aplicando-se tanto às áreas naturais quanto às de 

intensa atividade humana (PELLEGRINO, 2000). 

Diferentemente do método de McHarg, que divide a paisagem em unidades de 

estudo separadas em temas, a ecologia da paisagem considera a heterogeneidade de uma 

área formada por todos os atributos, como sendo um único objeto de estudos. 

Assim, a paisagem é observada como um conjunto de unidades naturais, alteradas 

ou substituídas por ação antrópica, que compõe um intrincado, heterogêneo e interativo 

mosaico. Esta abordagem de Planejamento Ambiental busca interpretar o mosaico 

traduzindo sua heterogeneidade e revelando as relações ou processos ativos entre as 

unidades. Se a tarefa é bem cumprida, os efeitos humanos sobre o ambiente se apresentam 
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explicitamente, e assim, as ações ou estratégias de manejo podem ser orientados pelos 

elementos descritores da paisagem. Expressar a heterogeneidade do espaço significa 

considerar a paisagem sobre três diferentes aspectos: estrutura, função e mudança 

(SANTOS, 2004, p. 143). 

A estrutura trata dos padrões e relações distribuídos entre os elementos espaciais; 

quanto à função, a discussão sobre a heterogeneidade se foca no entendimento sobre os 

fluxos de matéria, energia e espécies entre os elementos espaciais; a mudança, expressa-se 

através das alterações na estrutura e na função do mosaico da paisagem ao longo do tempo 

(SANTOS, 2004, p.142). 

A lógica é que a paisagem é um conjunto de ecossistemas ou unidades de paisagem 

interagentes, definidos pelo relevo, topoclima, cobertura vegetal e usos da terra. Toda vez 

que o homem age sobre este conjunto, gera um novo arranjo espacial, que por sua vez se 

expressa em uma nova estrutura que promove uma outra função. 

A estrutura, de acordo com Pellegrino (2000), controla fortemente os fluxos e as 

mudanças na paisagem. De acordo com o autor, toda a variedade de mosaicos paisagísticos 

existentes sobre a superfície do planeta é resultante de um mesmo padrão estrutural, 

composto por uma combinação de matriz, corredor e mancha. 

Matriz é o elemento dominante ou que controla a dinâmica da paisagem; manchas 

são fragmentos não-lineares mais ou menos homogêneos, interrompendo ou distribuídas na 

matriz; corredores são os elementos lineares, aparentemente homogêneos e distinguíveis na 

matriz. Na figura 6, podemos observar estes elementos estruturadores da paisagem.  
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Figura 6: Leitura de um mosaico da paisagem segundo Método de Forman. Fonte: Pellegrino (2000). 

 

A presença de pelo menos dois destes elementos, caracterizam um mosaico da 

paisagem. Os três elementos são utilizados para criação e leitura de componentes naturais 

ou antropizados. 

Nessa lógica, numa escala de grande generalização como, por exemplo, a regional, 

uma matriz pode ser florestal ou agrícola; as manchas podem ser urbanas ou compostas por 

remanescentes florestais; os corredores podem ser naturais, de fluxo de recursos ambientais 

(fluxos gênicos), conectores de fragmentos florestais, de alteração ou distúrbio (linhas de 

energia ou estradas) ou de reabilitação (reflorestamento ciliar) (SANTOS, 2004, p. 143).  

Pellegrino afirma que os processos naturais tanto quanto as atividades humanas, 

“mudam as paisagens e muitos processos espaciais tornam-se evidentes numa avaliação 

temporal, tais como fragmentação, perfuração, dissecação, diminuição, atrito e 

coalescência” como pode ser visto na figura 7 (PELLEGRINO, 2000, p. 169).  
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Figura 7: Mudanças na paisagem provocadas por processos naturais ou antrópicos. Fonte: Pellegrino (2000). 

 

Segundo Pellegrino (2000), cada um desses processos espaciais apresentam 

diversas implicações, humanas e ecológicas, afetando de certa maneira, a biodiversidade e 

a efetivação dos ciclos naturais. A compreensão sobre tais processos espaciais serve como 

referência e como atributos-chave para avaliação de cada um dos elementos da paisagem. 

Assim, uma mancha pode ser avaliada a partir do reconhecimento de seu tamanho, a 

forma, a textura, quantidade, dispersão, graus de isolamentos ou de agregação; larguras, 

sinuosidade, continuidade ou conectividade dos corredores, fornecem dados importantes 

sobre a sua contribuição na estrutura; a matriz pode ser reconhecida como sendo coesa ou 

subdividida, variegada ou homogênea, contínua ou perfurada. 
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Dentro deste raciocínio e de acordo com Santos (2004), da observação das 

interações entre a estrutura da paisagem (tamanho, forma, arranjo ou conectividade) e seus 

processos ecológicos, outros fenômenos podem ser averiguados: a capacidade de 

resiliência do meio apesar de uma mudança, a duração de um componente ou 

sobrevivência de um sistema; os graus de conectividade e efeitos de bordas dos 

fragmentos; o efeito de barreira de resistência à mudanças; o reflexo das mudanças nos 

fluxos de matéria, energia e espécies entre os elementos da paisagem. 

Na prática, a abordagem Ecologia da Paisagem possui três pontos de vista distintos: 

a do arquiteto da paisagem, do ecólogo e do geógrafo; o arquiteto da paisagem utiliza-se de 

princípios de construção de cenários visando um ótimo arranjo do uso da terra sob a 

dimensão espacial – seu estudo da paisagem considera o contexto econômico, cultural, 

social ou estético como sendo uma representação de imagem real, ou seja, uma paisagem 

interpretável e manipulável; o ecólogo preocupa-se com os efeitos da estrutura espacial da 

paisagem sobre os processos ecológicos, cuja análise enfatiza o eixo horizontal da 

paisagem: um conjunto interagente de elementos horizontalmente justapostos sobre a 

superfície a ser estudada – foca a conservação biológica no arranjo dos recursos naturais; o 

geógrafo se preocupa com a estrutura da paisagem em seus dois eixos, horizontal e 

vertical, considerando-a, portanto, como uma unidade indissociável entre estratos e 

elementos da paisagem. A ênfase está nas relações do homem no espaço natural e 

construído, preocupando-se com as ações antrópicas sobre o ambiente (SANTOS, 2004). 

Cada um deles analisa escalas espaciais e temporais de maneira própria. Para uma 

mesma área de estudo, por exemplo, uma floresta, enquanto o geógrafo considera uma 

unidade homogênea de paisagem, o ecólogo pode reconhecer 20 unidades distintas, cada 

uma delas servindo a determinadas comunidades biológicas. 

De acordo com Ndubisi (2000), os três pontos de vista podem ser intercambiáveis, 

dependendo da área-foco de estudos e dos objetivos do Planejamento Ambiental a ser 

produzido. 

A este respeito, Pellegrino atenta para a necessidade urgente de se criarem novos 

modelos de Planejamento Ambiental, que atendam às especificidades de cada espaço 

geográfico a ser ordenado. Segundo o autor, nenhuma revisão geral é ainda disponível da 

aplicação dos princípios da ecologia da paisagem no planejamento, conservação, projeto e 

manejo, no entanto, seus princípios oferecem uma teoria e uma evidência empírica para o 

entendimento e comparação entre diferentes configurações espaciais que visam o arranjo 
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ótimo do solo numa paisagem. Pellegrino apresenta, em um artigo publicado em 2000, um 

quadro de referência baseado em estudos do pesquisador e professor de ecologia da 

paisagem da Universidade de Harvard, Richard T.T. Forman (1997), que chamarei neste 

trabalho de método de Forman. 

 Assim, o método de Forman, inicia-se a partir das três seguintes premissas: 

1º - atender em toda paisagem quatro padrões indispensáveis: a) manutenção de 

grandes manchas de vegetação; b) manutenção de corredores largos; c) garantia de 

conectividade entre grandes manchas; d) manutenção de trechos naturais entre as áreas 

construídas.  

2º - usar o modelo “agregado com áreas externas”, ou agregate with outliers. 

3º - posicionar pontos estratégicos na paisagem. 

Sobre a primeira premissa, a estratégia é manter grandes manchas de vegetação 

sobre a matriz da paisagem, conectadas por corredores largos e de grande conectividade. 

Nas áreas construídas, deve-se manter trechos de vegetação natural, a fim de aumentar a 

biodiversidade local. Grandes manchas florestais, como por exemplo as destinadas a 

unidades de conservação, melhoram a qualidade ambiental local por sua função como 

protetora da qualidade da água de aqüíferos e corpos d’água, como habitat e refúgio para 

inúmeras espécies ou zona tampão contra extinção durante mudança ambiental. Para a 

determinação de dimensões ideais das manchas, devem ser feitos estudos específicos dos 

efeitos ecológicos relacionados à biodiversidade, à produtividade  de biomassa, a processos 

erosivos, à recarga de aqüíferos, entre outros. 

Com  relação à manutenção de corredores suficientemente largos de vegetação ao 

longo dos principais cursos d'água atende a quatro importantes funções ecológicas: 

minimização das enchentes a jusante através da fricção, efeito esponja e altas taxas de 

evapotranspiração; controle do assoreamento por reter sedimentos; fonte de matéria 

orgânica para peixes e demais organismos fluviais; e hábitats para muitas espécies 

significativas. 

A manutenção de conectividade entre grandes manchas serve à movimentação de 

espécies-chave sobre a paisagem. Para isso, os corredores devem ser suficientemente 

largos e contínuos e conectados uns aos outros de maneira a estabelecer uma rede 

principal. Segundo Pellegrino (2000), este é o melhor mecanismo para movimentação de 

espécies entre as manchas maiores. O segundo melhor mecanismo é tentar obter um 
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conjunto de manchas menores aproximadas suficientemente de modo a permitir os fluxos. 

Deve-se atentar para que a matriz intermediária entre estas pequenas manchas, não sejam 

totalmente inapropriadas para este fim. 

Por fim, manter trechos heterogêneos naturais no meio das áreas construídas é um 

recurso utilizado para que ocorra conectividade para o movimento de grande parte de 

espécies por todas as porções da paisagem. 

A segunda premissa, agregados de áreas externas, busca harmonizar diferentes usos 

de solo numa paisagem Este modelo busca soluções que conciliem a necessidade de uso da 

paisagem para localização das atividades humanas com a necessidade de maior 

conservação da biodiversidade. Assim, para atender ás questões de conservação de 

biodiversidade, propõe estratégias que visam, por exemplo: evitar o isolamento de 

indivíduos de uma mesma espécie em uma única mancha; estimular a ocorrência de 

diversidade genética, pois esta estratégia fortalece o meio ante as alterações ambientais; 

uma atenção especial para as zonas de contato, ou zonas de borda, pois devido a sua 

característica como área de transição entre distintas zonas da paisagem, são de grande 

utilidade quando utilizados como amortecedores de impactos ambientais. 

Com relação às necessidades espaciais dos humanos, este modelo permite: indicar 

locações adequadas para edificações em áreas rurais; estimular a concentração de áreas 

para trabalho, moradia, serviços e comércio; tornar mais eficiente a circulação e o 

transporte entre zonas e cidades ao longo de corredores; impedir conurbações; criar 

espaços livres verdes urbanos; prever grandes manchas para uma extração eficiente de 

recursos; limitar as dificuldades decorrentes do isolamento de propriedades rurais; prover 

diversidade visual pela variação da granulação. 

Quanto à última premissa, pontos estratégicos, esta foca-se nas localizações 

excepcionais de significado duradouro numa paisagem. Assim que a estrutura espacial da 

paisagem for totalmente estabelecida, indicam onde e como os pontos estratégicos devem 

ser inseridos. Considera em primeiro lugar os aspectos únicos da paisagem como locais de 

entrada e saídas importantes na paisagem; procuram proteger elementos que abrigam maior 

riqueza de espécies garantindo maior conservação da biodiversidade na paisagem; atentam 

para os grandes nós da paisagem, ou seja, para as conexões entre as várias ramificações 

possíveis em uma paisagem, formadas por encontros de estradas, rios, etc; procuram 

compreender onde se encontram as interrupções nos principais corredores, a fim de 

permitir uma melhor movimentação de espécies através dos corredores; procura estabilizar 
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a paisagem tentando proteger elementos com alta sensibilidade aos impactos humanos. As 

3 premissas que estruturam o método Forman serão utilizados, junto com o Método de 

McHarg para subsidiar a análise comparativa do capítulo 4. 

 

 

 

 

 



   

3 ESQUEMA DA CTNP 

 

O capítulo 3 será apresentado em duas partes. 

Primeiramente, serão apresentados os dados necessários para contextualização do 

que foi o planejamento territorial desenvolvido pela Companhia de Terras Norte do Paraná 

(CTNP). Não se pretende com isso uma análise aprofundada sobre acontecimentos da 

época, apenas um balanço geral para ajudar na compreensão do esquema de ocupação. 

Assim, questões econômicas, sócio-culturais e ambientais serão apresentadas de maneira 

geral para uma compreensão abrangente dos paradigmas vigentes à época. Estudar um 

planejamento envolve também a compreensão do que havia antes na região a ser 

modificada e o que interferiu na tomada de decisões dos planejadores.  

A segunda parte apresentará o esquema da CTNP, que servirá de base para análise 

comparativa que se realizará no capítulo 4. 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

No Brasil, a preocupação em relação ao meio ambiente surge a partir da década de 1930, 

com a iniciação do processo de industrialização, o qual é intensificado e acelerado a partir dos 

anos 1950, impulsionado pela indústria automobilística (BARBIERI,2009). Antes disto, ,no 

período entre seu descobrimento e a instituição do Governo Geral, em 1548,  os 

colonizadores aplicaram pura e simplesmente a legislação reinol na nova colônia, como as 

Ordenações Afonsinas (a qual era vigente em Portugal), as Manuelinas (momento onde 

foram criadas as Capitanias Hereditárias, em 1530, para também evitar o contrabando de 

madeira, seguido pelas concessões sesmarias para o plantio da cana-de-açúcar) e ainda sob 

vigência desta, em 1605 tivemos o Regimento do pau-brasil, considerado como a primeira 

lei de proteção florestal do Brasil; porém estas e outras medidas foram tomadas sem 

intenção conservacionista e sim para proteger o patrimônio da Coroa Portuguesa 

(NOGUEIRA, 2010). 

“Até a década de 30 o Brasil não tinha nenhuma legislação específica que tivesse 

como foco principal as questões ambientais. (...) As únicas normas existentes limitavam-se 

a questões de saneamento, conservação e preservação do patrimônio natural, histórico e 



Esquema da CTNP   27 

artístico, bem como à solução de problemas provocados por secas e enchentes 

(VERA;SOUZA-LIMA, 2010).” A partir desta década, com a criação do Código de Águas 

- Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, Código de Caça e Pesca - Decreto nº 23.672, 

de 2 de janeiro de 1934  o país começou, lentamente, a se direcionar para algumas questões 

voltadas ao meio ambiente. 

As Leis ambientais vigentes não consideravam, portanto, a questão da conservação 

da biodiversidade como urgentes ao meio ambiente, tanto que essas leis protegiam as 

árvores apenas pelo seu valor comercial, política que vinha sendo adotada desde o período 

de Brasil Colônia com relação ao comércio de madeira de Lei. Antes disso, o que vigorava 

era uma carta da princesa Isabel que dava permissão aos proprietários de lotes particulares 

para decidir sobre o destino das matas que se encontravam no interior de suas divisas. A 

prática do Estado era de fazer vistas grossas a esse respeito, pelos benefícios que a 

agricultura traria ao desenvolvimento do País.  

Assim, nem mesmo a constituição brasileira previa proteção do meio ambiente, o 

que fez com que o Código Florestal brasileiro, que havia sido apresentado em 1921, não 

tivesse força de lei até 1934. Somente a partir desta data, surge a imposição da manutenção 

das florestas em uma taxa de 20% nas propriedades particulares, a instituição de uma 

política de fiscalização, e a obrigatoriedade de que todos os empreendimentos sobre áreas 

florestadas deviam passar por consulta prévia dos órgãos competentes do Estado. 

A dissertação de Luís Domingos Moreno de Carvalho, sobre a colonização da 

CTNP, descreve que naquele momento, o estado do Paraná se encontrava em um impasse: 

poderia perder estas terras para a União por improdutividade, mas não possuía recursos nos 

seus cofres para investimento na região (CARVALHO, 2000). Culturalmente e 

socialmente, a sociedade interpretava estas áreas ainda florestadas como fator de 

impedimento ao progresso. Portanto, desmatar e ocupar esta área eram medidas oportunas. 

Pesava também o reconhecimento pelo Estado dos surtos de malária (maleita) e 

outras endemias associadas à presença das florestas e dos corpos d’água. O Norte do 

Paraná continha focos preocupantes de disseminação de doenças (CARVALHO, 2000). 

Em relato à colonizadora, Jorge Craig Smith (apud Carvalho 2000) comentava o 

surto de malária ocorrido pouco antes do início da ocupação das terras da CTNP  na cidade 

de Jatahy, que foi descrita como pestilenta, cidade da malária. Carvalho (2000), com 

relação à saúde pública, lembra da postura dos colonos: entendiam que as florestas 
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abrigavam os seres hospedeiros das doenças e que, portanto, quanto mais rápido ocorresse 

o desmatamento, mais rápido as doenças seriam sanadas.  

A propriedade adquirida pela CTNP no Norte do Paraná somava 515.000 alqueires 

(1.200.000 hectares)2

                                                 

 

 

2 Os dados referentes à área das terras da CTNP foram propagados pela companhia colonizadora em 

panfletos comerciais. Fonte: Yamaki (2003. p.56). 

 e se estendia do atual município de Londrina (a nordeste) até 

Cianorte (a Noroeste). No início dos anos de 1920, esta região ainda era ocupada por densa 

e vasta floresta virgem, de difícil transposição. Sob a mata, sabia-se da ocorrência da fértil 

terra roxa, reconhecida pela presença de certas espécies vegetais. Associado a este 

conhecimento, a posição geográfica era considerada estratégica para o governo do estado 

do Paraná:  essa barreira verde, isolava boa parte do estado de outras regiões 

economicamente importantes ao desenvolvimento, como por exemplo, os estados de Mato 

Grosso do Sul e São Paulo. 

A questão sócio-cultural referente às comunidades que ocupavam esta região 

anteriormente à colonização da CTNP, Lúcio Tadeu Mota (1994; 2005), pesquisador 

historiador e antropólogo social, que possuiu vários estudos sobre a questão indígena no 

Paraná e no Norte do Paraná, comenta que  nos anos de 1925, restavam ainda algumas 

comunidades indígenas Kaigang, Guarani Kayová e Xetá. Estas eram remanescentes de 

comunidades indígenas, que ainda não haviam sido confinadas em colônias controladas 

pelo governo imperial no século XIX. Naquele momento, a política relacionada à questão 

indígena estruturava-se da seguinte maneira: primeiro, os vários grupos dispersos na 

região, que eram de uma mesma etinia, seriam agrupados em aldeamentos controlados e 

vigiados pelas colônias militares, que por sua vez eram implantadas estrategicamente no 

interior dos territórios indígenas; em seguida, ocorria o processo de catequização e na 

sequência, a civilização dos mesmos através do trabalho; por fim, os territórios indígenas 

seriam apropriados para uso da sociedade. O argumento do governo era de que os próprios 

indígenas socializados seriam beneficiados. 
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Segundo a  FUNAI (2010), com o advento da República, a questão indígena passa, 

a partir de 1910, a ser controlada pelo SPI - Serviço de Proteção ao Índio. De acordo com 

Mota (2005), tal política em nada diferia daquela estabelecida pelo governo Imperial no 

final do século XIX, ou seja, o discurso era pautado na questão da inclusão do índio na 

sociedade ocidental. 

Assim, pode-se inferir os paradigmas vigentes à época que permitiram as tomadas 

de decisão dos colonizadores. 

 

3.1.1 – A colonização da Companhia de Terras Norte do Paraná 

 

“um grupo cuidadosamente planejado de cidades, projetado de modo que 

cada habitante de uma cidade com população comparativamente pequena 

pode desfrutar, por meio de um claro sistema de Ferrovias, vias fluviais e 

estradas, de uma comunicação fácil, rápida e barata com uma grande 

agregação populacional, de maneira que as vantagens apresentadas por 

uma grande cidade nas mais altas formas de vida comunitária podem estar 

ao alcance de todos, e ainda que cada cidadão daquela que está destinada a 

ser a cidade mais bela do mundo pode viver em uma região de ar puro e 

estar apenas a uma caminhada de cinco minutos do campo” (Ebenezer 

Howard3

Diferente das colonizações da vizinhança, na maioria formada por grupos 

associados e praticadas empiricamente, a CTNP fez um tipo de colonização, de acordo 

com o geógrafo e pesquisador francês Pierre Monbeig (1937), e Marcos Barnabé (1989), 

 apud HALL,P. e WARD,1998). 

 

                                                 

 

 

3 Ebenezer Howard, idealizador da cidade jardim, inicialmente publicou suas idéias no livro To-morrow; A 

peacefull path to real reform, em 1898 (REGO, 2009) 
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sistematizada e de urbanística planejada, destacando-se pelo ineditismo: uma única 

empresa, de capital privado e de origem britânica, a qual,estabeleceu um vetor de ocupação 

da região, formando uma rede de cidades, distribuindo a população na mesma e 

estabelecendo diretrizes para a configuração rural e urbana e a relação entre estas, criando 

um cenário único e atípico.  Tudo isto feito com intuito de ocupar integralmente a região, 

embora a aplicação tenha sido feita paulatinamente, devido a questões técnico-econômicas. 

Segundo Craig Lanier Dozier (apud Rego, 2009) o qual desenvolveu pesquisas na área de 

ocupação e colonização na América Latina, os britânicos estavam interessados não 

simplesmente na venda da terra mas no desenvolvimento de uma região inteira. 

Para ocupação de suas terras, a CTNP buscou uma estratégia de ação coordenada de 

maneira a prover uma área agrícola com toda infra-estrutura necessária para 

desenvolvimento e escoamento de produção; para isto criou uma companhia imobiliária 

para beneficiamento e revendas das terras, e outra ferroviária, para garantia das 

comunicações, transportes e escoamento rápido da produção. Segundo Monbeig, uma 

empresa de colonização e de estrada de ferro de penetração era algo absolutamente novo 

no Brasil daqueles tempos. 

O posicionamento das estradas da CTNP foram importantes na estruturação do 

espaço regional: ao serem implantadas sobre as cumeadas principais da região, definiram 

um tipo de rede urbana e fundiária e estabeleceram relações desejadas entre o urbano e 

rural (BARNABÉ, 1989, p.42). 

Para Monbeig (1935), o estreito relacionamento entre cidades e estradas, ambas 

posicionadas sobre as cumeadas principais e secundárias do relevo, distantes em média de 

15Km uma da outra, resultadas de uma programação racionalizada. Entre as estações 

(cidades) nenhum colono percorreria a pé ou a cavalo (meios de locomoção mais comuns 

na época) mais de 7km de distância, vantagem esta, que atenuariam o isolamento 

econômico e a solidão. 

O raio de ação destas estações determinou a localização dos centros de povoamento 

urbano: está bem entendido que não se põe neste epíteto idéia alguma de massa de 

habitantes, mas simplesmente a idéia de função comercial e também social (médicos e 

farmacêuticos instalavam-se nas cidades da zona pioneira) (MOMBEIG, 1935, p.69). 

O estabelecimento de rede de cidade principais ao longo das vias de comunicação, à 

distância mais ou menos constante umas das outras, à par da distribuição de patrimônios ao 
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redor desses núcleos maiores faz parte de um projeto de apropriação do espaço natural que 

prevê definida relação entre urbano e rural (BARNABÉ, p.44). O progresso destes 

patrimônios era garantido pelo comércio local, e seu principal consumidor, o pequeno 

proprietário. 

Para Dozier, a CTNP não impediu a existência de grandes fazendas, mas controlou 

a localização destas grandes áreas, além do próprio esquema de ocupação das cidades já 

ser um empecilho para que isto acontecesse, devido a proximidade das mesmas (REGO, 

2000,  p.112).  

Concluindo, sobre o esquema de colonização, de acordo com Rego, a colonização 

sistemática da região empreendida por um único colonizador – uma empresa privada – 

garantiu ações coordenadas entre a companhia de terras, responsável pelo parcelamento 

rural e pela fundação das cidades, e a companhia ferroviária. A urbanização deliberada, 

com a fundação paulatina de cidades, consoante com a implementação prévia de infra-

estrutura, embora executada em partes subseqüentes, mostra uma visão global e 

sistemática. Katzman compilou os dados referentes à porcentagem das terras da 

Companhia que foram vendidas entre 1925 e 1950, provando ser o esquema de colonização 

autofinanciável e rentável, além de formar uma sociedade rural de classe média, favorecer 

o desenvolvimento econômico regional, beneficiando também o Estado, o investidor 

privado; e, com estes resultados alcançados, reconhecer o empreendimento como ‘sonho 

de sucesso de um planejador’. O esquema da CTNP cumpriu a função de ocupação de 

território, sendo também positivo do ponto de vista técnico, de acordo com Dozier, 

promovendo uma colonização e planejamento regional coordenados (REGO, 2009, 

p.107,108,120). 

Segundo Rego (2009), embora nada sobre o esquema de ocupação e urbanização 

das terras da Parana Plantations tenha sido registrado nas atas das assembléias com 

acionistas, além do mapa que determinava a geometria dos lotes, forma e posição das 

cidades, o resultado concreto desta ocupação remete a elementos e semelhanças com as 

gardens city. De acordo com Rego (2009), os assentamentos urbanos fundados pela 

Companhia de Terras se aproximam do padrão das cidades coloniais britânicas, a 

urbanização associada ao parcelamento rural se mostrava uma evolução da tese de 

Ebenezer Howard, e principalmente, a força da ferrovia, tanto na sistematização dos 

assentamentos e disposição das cidades, quanto na própria forma urbana, onde no projeto 

da cidade, a estação tem uma posição de grande destaque, sendo centralizada,“envolvida 
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numa relação arquitetônica com o conjunto urbano”, formando uma unidade com o Centro 

Cívico, e sendo ponto de partida das principais ruas, que desta irradiavam, principalmente 

esta última característica se apresentava na disposição das cidades jardins, além de serem 

recomendadas pelo town planning inglês e pelo urbanista Raymond Unwin4

Rego (2009) apresenta estas aproximações do Planejamento da CTNP com os 

modelos de planejamento britânico do tipo Cidade jardim e do tipo Town & Country 

Planning. Este tipo de planejamento de ordenação territorial possue atributos desejáveis em 

planejamento ambiental. A transferência parcial destas tecnologias trouxe consigo grandes 

contribuições à paisagem cultural desenhada pela CTNP para o Norte do Paraná, e 

provavelmente deve-se ao fato de Lorde Lovat

. 

Ao mesmo tempo em que este assentamento urbano, rodeado pela área rural, 

reforça a idéia de aproximação da cidade ao campo, evocando o discurso de Ebenezer 

Howard com relação à sua criação, o solo parcelado e convertido em pequenas 

propriedades e um cinturão verde que o envolve evitam o isolamento entre a terra e o 

mercado, favorecendo o abastecimento de produtos horti-fruti-granjeiros e contendo o 

crescimento desordenado das cidades (REGO, 2009, p.177). 

“o equema [da cidade jardim] terá o efeito de reviver a indústria agrícola no distrito 

em que for estabelecido, trazendo um mercado para a porta dos produtores, 

garantindo estabilidade no arrendamento, estabelecendo pequenas propriedades, 

promovendo a co-operação e dando ao trabalhador acessibilidade à atração social 

da cidade” (HOWARD, 1996). 

Para Dozier, a área rural dividida em pequenas porções, comparada aos sítios 

comercializados, serviria como um cinturão verde, reportando ao esquema original da 

cidade jardim de Howard ( DOZIER apud REGO, 2009, p. 180). 

5

                                                 

 

 

4. Raymond Unwin, urbanista inglês criador de Letchworth, a primeira cidade jardim, a qual foi projetada por 

ele a partir dos preceitos de Ebenezer Howard.  

5 Criador e diretor da Parana Plantations (Matriz da CTNP) e membro do Parlamento Britânico, reuniu  

investidores interessados em dispor verbas para  viabilizar a aquisição das terras no norte do Paraná. 

 estar familiarizado com os detalhes do 

town planning através dos debates do Parlamento, mesmo sendo um assunto de muito 
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destaque em diversas mídias na época, talvez, por ser modernas idéias de planejamento que 

estavam sendo aplicadas no velho continente, a direção da empresa não tenha mencionado 

aos acionistas, sua aplicação. 

 

 

3.1.2 – O esquema de ocupação 

A figura 8 reproduz a Planta Parcial Nº1, atribuída por Renato Leão Rego (2009), 

Karin Schwabe Meneguetti (2007), e Humberto Yamaki (2003), como sendo o esquema de 

Ocupação de1933, que representa a síntese das intenções de ocupação das terras adquiridas 

pela CTNP, um esquema que foi posteriormente expandido a toda região, que pode ser 

visto na figura 9. 

 

Figura 8: Planta Parcial nº 1 e os cinturões verdes ao redor das primeiras cidades da CTNP. Da direita para 
esquerda, Londrina, Nova Dantzig e Rolândia. Fonte: Rego (2009). Modificado pelo autor e editado por  
Francisco José Peralta. 

A Figura 09 revela a estratégia geral da ocupação das terras da CTNP. A figura 

revela que o mapa foi produzido pela Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná (que 

substituiu a CTNP), no entanto, sabe-se que o esquema de ocupação foi originado pela 

CTNP. Nela, podemos notar que foi destacado, na cor vermelha, a linha de cumeada 
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principal, , ao longo da qual se desenvolveu a rede ferroviária e rodoviária. As manchas 

azuis representam a posição das cidades dentro do esquema da CTNP. A grande mancha 

verde corresponde aproximadamente à Planta Parcial nº1.   

                     
Figura 9: Estratégia geral de ocupação das terras da CTNP. Fonte: Yamaki (2003). Modificado pelo autor e 
editado por  Francisco José Peralta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

. 

Segundo a estratégia da CTNP, as linhas de cumeada principais destinar-se-iam, 

inicialmente, como eixo de penetração do território como arterial regional (rodovia e 

ferrovia) para o escoamento da produção, enquanto as cumeadas secundárias se destinavam 

ao uso como estradas locais e rurais, como representado pela figura 10. 
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Figura 10: Elementos da pisagem da CTNP: Estradas e cidades na cumeeira; configuração rural. Desenho do 
autor editado por  Francisco José Peralta. 

De acordo com Barnabé (1989), para a configuração da zona rural tirou-se partido 

da topografia uniforme dos espigões e seus contrafortes; o traçado da rede hidrográfica 

com seus grandes eixos paralelos aonde vão ter os vales tributários, todos mais ou menos 

na mesma direção, da mesma largura e de vertentes idênticas, facilitou a tarefa do 

agrimensor, pois o serviço seria reduzido a traçar linhas retas sobre os pontos mais 

evidentes (os rios e as cristas). 

Tal traçado foi, portanto, bastante eficiente em vários aspectos: permitiu uma 

padronização desejável em casos de loteamento pois lotes de área aproximada são mais 

facilmente comercializáveis pelos loteadores; revelou facilidade na divisão dos lotes pelo 

topógrafo,  tornando mais rápida e fácil a ocupação do território. Esta estratégia garantiria, 

portanto, ganhos em velocidade pela facilitação da leitura do relevo pelo agrimensor e 

também na demarcação dos lotes (BARNABÉ, 1989). 

Outro aspecto interessante é que toda a zona agrícola foi configurada de modo a 

proporcionar a cada um dos lotes rurais a possibilidade de abastecimento direto de água 

pelas famílias e atendimento fácil por estradas. Assim a testada do lote rural corresponderia 

à estrada rural sobre a cumeada secundária e a divisa dos fundos corresponderia ao rio. Tal 

configuração aparece representada na figura 11. 
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A CTNP– Companhia de Terras Norte do Paraná, programou, para cada lote, a 

manutenção de suas partes baixas para a implantação da residência e de culturas de 

subsistência, permitindo fácil acesso à água e ao mesmo tempo tentando evitar as geadas 

associadas às partes mais baixas do relevo (CMNP, 1975).  

 Os lotes rurais foram projetados para serem pequenos, em torno de 5 a 20 alqueires, 

dimensões estas que se baseavam em um cálculo que considerava a capacidade de 

produção média por área útil agricultável; e também para serem economicamente 

acessíveis, pois além de serem baratos poderiam ser quitados em prestações atreladas a 

juros baixos (CMNP, 1975). 

Segundo Rego (2009), a CTNP julgou que aumentando a quantidade de famílias de 

colonos na região, haveria uma maior necessidade de se implantar núcleos urbanos de 

apoio e assim também viabilizar a implementação da ferrovia. Segundo CMNP (1975), 

isso não seria apenas um atendimento a interesses particulares mas também, quase uma 

reforma agrária, pois permitiu uma oportunidade de aquisição de propriedade rural a uma 

parcela da sociedade que, de outra forma, jamais teria acesso. Foi, portanto, um 

atendimento tanto a questões de caráter econômico quanto social. 

A CTNP obrigava em contrato de compra e venda de lotes rurais, um percentual de 

conservação de floresta original, numa taxa de 10%. De fato, isso pôde ser observado em 

cláusula dos contratos de compra e venda de lotes rurais da CTNP nas décadas de 30, 40 e 

50. 
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Figura 11: Configuração de Lote rural. Nas partes altas a estrada, nas baixadas, os rios, a residência e as 
culturas de subsistência; a taxa de 10% das florestas pode ser vista como de localização incerta no interior das 
propriedades. Desenho do autor editado por  Francisco José Peralta. 

Os principais núcleos urbanos regionais estabeleceriam-se por praticidade e 

funcionalidade, preferencialmente no entroncamento entre as cumeadas principais e 

secundárias, de modo a permitir uma ligação sempre direta via arterial regional 

(BARNABÉ, 1989). Acompanhando a ferrovia, os núcleos se distanciariam um do outro 

em uma média de 15 quilômetros constituindo assim facilidades e maiores oportunidades 

aos moradores da região urbana ou rural. A maioria dos núcleos urbanos da CTNP foi 

programada para serem pequenos e se manterem assim. A esse respeito Rego (2006) 

detalha que as cidades foram projetadas para terem, em média, cerca de cem quadras 

(REGO, 2006). 

Cada um dos núcleos urbanos da CTNP foi programado para ser completo, 

provendo os moradores regionais das facilidades de uma cidade, que deveria possuir 

comércio e serviços, instituições públicas, rodoviária e ferroviária, praças cívicas, 

cemitério, etc, 

A respeito do desenho urbano, a ortogonalidade do traçado em ‘tabuleiro xadrez’ 

parecia predominar nas cidades novas do Norte do Paraná. Como comentado por Lévi-
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Strauss quando visitou o Norte do Paraná, tal escolha fazia com que aquelas cidades se 

parecessem todas iguais, cada uma delas desprovida de caráter próprio. A esse respeito, há 

os que defendam que a escolha de um traçado mais prático-funcional garantiria uma 

implementação mais rápida de ser executada, uma facilidade no momento de 

comercialização, fatores estes, provavelmente bastante desejáveis à colonizadora (REGO, 

2009). Tal padrão, de ‘tabuleiro xadrez’ diretamente implementado sobre o relevo regional, 

pode ser observado no desenho da cidade de Londrina, projetado pelo geodesista e 

topógrafo russo Alexandre Rasgulaef e apresentada em 1932, como mostra a Figura 12. 

 
Figura 12: Primeiro desenho de Londrina. Fonte: Yamaki (2003). 

 De acordo com Yamaki (2006), a publicação Álbum de Londrina de 1938, 

anunciava que “ a planta (da cidade foi) traçada  de acordo com o mais moderno e artístico 

urbanismo de nossos tempos”, o que indica que a intenção não era a de ser um ‘núcleo’ 

sem identidade, projetado às pressas para atendimento à empresa imobiliária. A intenção 

era atrair colonos às terras da CTNP. Gerar uma imagem urbana que imprimisse 

modernidade e progresso, ajudaria muito a propagandear as qualidades da região. Yamaki 
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(2006) a esse respeito especula que o modernismo pregado e difundido em todo o mundo 

pelo arquiteto Le Corbusier, poderia ter influenciado a decisão por optar por este tipo de 

traçado, mais ‘moderno’. 

De qualquer sorte, este traçado ordenado, cartesiano, mais rígido, pressupõe outros 

ideais além da modernidade ou da praticidade. Para os romanos, tal traçado, orientado pelo 

cruzamento entre os eixos formados pelo Cardo e pelo Decumanus (os dois eixos viários 

estruturadores da cidade romana), simbolizavam a imposição de uma civilização sobre um 

território bruto ou ocupado por outras nações, uma idéia de dominação. Mais do que 

moldar se ao terreno, o ideal por trás do desenho poderia ser interpretada como uma marca 

registrada da dominação sobre povos e sobre a Natureza, uma bandeira fincada por 

conquistadores de territórios. 

Tal especulação se pauta em Rapoport (1981), quando diz que o traçado 

rigidamente ortogonal representa ordem, estabilidade, domínio, negação do tempo e em 

alguns momentos, encarna a civilização (apud YAMAKI, 2006, P.8). 

Ser uma marca registrada que simbolizava entrada da civilização em um território 

bruto, parece ter sido a escolha feita para o desenho de Londrina, a primeira cidade e a 

porta de entrada para as terras ainda ‘selvagens’ da CTNP. E isso talvez explicaria o 

porquê desta primeira cidade possuir desenho tão diferente das outras produzidas pela 

mesma CTNP. Londrina situou –se sobre a cumeada principal e sua catedral foi instalada 

em seu centro geométrico propositalmente coincidente com o ‘cocoruto’, ou seja, no ponto 

mais alto do relevo e da malha urbana, reforçando a idéia de território conquistado. 
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Figura 13: Traçado de Londrina sobre o relevo. Fonte: Barnabé (1989). Modificado pelo autor e por F. J. 
Peralta. 

A figura 14, a seguir, procura representar a paisagem da região de Londrina, a partir 

do esquema elaborado pela  CTNP. 
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Figura 14: Esquema da ocupação da cidade de Londrina. Representação de cidade da CTNP, no caso, 
Londrina. Nota-se no desenho, a malha urbana, o cinturão verde, as áreas rurais e matas ciliares. Desenho do 
autor editado por  Francisco José Peralta. 

 

 
Figura 15: Corte esquemático simulando a paisagem da Cidade de Londrina e seus arredores. Desenho do 
autor editado por  Francisco José Peralta. 

 

No desenho das outras cidades da CTNP, REGO (2009) encontrou padrões 

morfológicos que as aproximava do desenho urbano das cidades-jardim. A começar pela 

adaptação do traçado xadrez sobre o relevo de cada cidade, o que, segundo o autor, 

conferiu a elas identidade própria. Na figura 13, pode-se observar nitidamente a diferença 

de tratamento de Londrina com relação às outras duas cidades, nas figuras 16 e 17. De 

acordo com Rego, o desenho de Londrina é a exceção à regra; o autor afirma, no entanto, 

que o centro da cidade resulta do desenho das curvas de nível.  O desenho das cidades-
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jardim seguiam as curvas do terreno, eram mais sinuosas e fluidas do que as cidades da 

CTNP. A esse respeito, Rego (2009), diz que houve uma adaptação do desenho das 

cidades-jardim às necessidades de uma empresa imobiliarista como foi a CTNP.  

 
Figura 16: Nova Dantzig – Traçado de Nova Dantzig (atual Cambé) e a adaptação da malha xadrez à 
topografia. Fonte: Barnabé (1989).. Modificado pelo autor e editado por  Francisco José Peralta. 
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Figura 17: Traçado de Rolândia e a adaptação da malha xadrez à topografia. Fonte: Barnabé (1989).. 
Modificado pelo autor e editado por  Francisco José Peralta. 

 Além deste desenho que se molda ao relevo, houve uma preocupação com o traçado 

que trouxesse benefícios além dos práticos ao cidadão: identidade e imageabilidade. O 

traçado das cidades da CTNP, de acordo com Rego (2009), seguiu um certo padrão de 

configuração, mas adaptou a malha urbana às condições topográficas de cada sítio, de 

modo a lograr distintas formas urbanas. 

Quanto ao padrão morfológico dos seus elementos mais 

importantes, tais planos se apresentavam da seguinte maneira: uma 

praça de chegada, em frente à estação ferroviária, dela nascendo 

ortogonalmente um eixo urbano que conduzia ao centro da cidade, 

onde se abria a praça central e se erguia a igreja. Este eixo tratava 

de manter uma mesma cota, nivelando a região central da cidade. 

Este esquema foi seguido sempre que as condições topográficas 

permitiram. Tal esquema de organização de desenho mais regular e 
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simétrico pode ser visto em Rolândia e Cambé, com seus centros 

bem delineados e os edifícios institucionais em organização, de 

certa forma, simétrica (REGO, 2006). 

E ainda: 

Quanto ao tratamento das áreas livres, os pontos mais significativos 

de confluência ou distribuição de fluxos e tráfego constituíam-se de 

pontos nodais com formas especiais e, ao mesmo tempo, 

concentrava em si ou ao seu redor locais importantes na cidade: 

seriam praças, rótulas ou comportadoras de edifícios públicos 

importantes. Constituíam-se também como marcos referenciais das 

cidades, conferindo-lhes senso de organização e alta 

imageabilidade (REGO, 2006). 

As áreas livres a que se refere o autor são mostradas na figura 14, correspondendo 

às áreas brancas. 
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Figura 18: De cima para baixo, o traçado das cidades de Londrina, Nova Dantzig e Rolândia. Note-se a 
relação das quadras (em preto) com as áreas brancas (espaços livres). Fonte: Rego (2009). 

 

Rego (2009) afirma que este padrão de configuração, repetitido nas cidades da 

CTNP, pode ser encontrado como recomendações de desenho urbano, no livro La practica 

del urbanismo, publicado por Raymond Unwin, o criador do traçado da cidade-jardim. 

Como pôde ser observado, o esquema da CTNP foi deliberadamente programado 

para atender a aspirações sociais, políticos, econômicos e em alguns casos ambientais desta 

porção norte-paranaense. 
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Num olhar mais aproximado ao do Planejamento Ambiental, pode-se notar que a 

paisagem programada pela CTNP, praticamente se moldou ao relevo regional, interferindo 

pouco sobre ele. Aparentemente, a ocupação obedeceu uma lógica consonante com o 

comportamento do fluxo das águas sobre o relevo, considerando as linhas mestras 

(cumeadas e talvegues) e o desenho das bacias hidrográficas regionais, estabelecendo-se 

corretamente segundo vocações intrínsecas de uso do solo.  

O capítulo seguinte analisará este esquema comparando-o com o Planejamento 

Ambiental. 
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4 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

A análise comparativa será feita a partir de duas abordagens de Planejamento 

Ambiental que, em conjunto, permitirão uma leitura mais abrangente do esquema da 

CTNP.  

A primeira é aquela que estuda a configuração da paisagem dentro da abordagem 

LSA e, portanto, verificará o uso do solo a partir dos preceitos ecológicos de idoneidade do 

lugar de Ian McHarg. Este estudo revelará as condições em que foram estabelecidas as 

cidades, estradas, agricultura, florestas remanescentes, entre outras interações humanas 

propostas pela CTNP. 

 A segunda é a que foca a estrutura ecológica da paisagem, dentro da abordagem de 

Ecologia da Paisagem, e verificará se a CTNP configurou sua paisagem de maneira a 

atender princípios conservadores de biodiversidade. A avaliação será feita a partir do 

método de Forman para leitura de paisagens sustentáveis. 

 

 

4.1 CONFIGURAÇÃO DA PAISAGEM 

 

4.1.1 Florestas e ocupação dos lotes rurais no Plano da CTNP 

Com a implantação da paisagem projetada pela CTNP, a vasta área de floresta 

remanescente do bioma mata atlântica foi derrubada e, com isso, a biodiversidade foi 

comprometida, pois os 10% de taxa de conservação florestal então exigidos eram muito 

inferiores aos padrões estabelecidos pelas leis ambientais do presente. 

Mais significativo do que avaliar se o valor da taxa de conservação é baixo demais, 

é notar como foi determinada a localização dessas florestas sobre o relevo. Para o 

Planejamento Ambiental elas deveriam primeiramente ser programadas para proteger os 

mananciais e se constituírem desta maneira como corredores ripários. O contrato da CTNP 
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apenas estabelecia uma taxa de 10%, mas não especificava onde nem como as florestas 

deveriam ser mantidas. 

O código florestal brasileiro, a partir de 1921, estabelece que todos os corpos 

d’água, situados em áreas públicas ou privadas, devem obrigatoriamente possuir matas 

ciliares adjacentes, com largura proporcional às suas dimensões, assim como os morros 

com inclinação maior que 45º devem ser obrigatoriamente cobertos por mata nativa ou 

recuperada, mas naquela época, ainda não possuía respaldo na Constituição Federal. Na 

revisão de 1934, o código florestal brasileiro passou a vigorar como Lei, e neste momento, 

inclui-se nele a determinação da obrigatoriedade de manutenção de 20% da superfície de 

uma propriedade rural revestidas por floresta de características semelhantes à nativa. 

Apenas em 1965, as larguras mínimas das matas ciliares ao redor dos corpos d’água são 

incluídos no código florestal brasileiro. 

As taxas de conservação de florestas da CTNP além de reduzidas e obrigatórias 

apenas nos lotes rurais, ao contrário das recomendações do código florestal brasileiro de 

1965, não direcionavam sua ocupação sobre zonas específicas no interior das propriedades. 

Por certo, a falta de uma estratégia de conservação florestal adequada no esquema 

da CTNP comprometeu a biodiversidade regional e ao mesmo tempo abriu as portas para 

atitudes que poderiam comprometer a paisagem de matriz agrícola, como pode ser 

observado nos relatos do etnólogo e antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, sobre sua 

visita ao Norte do Paraná: 

Quando se percorria a região a cavalo ou num caminhão, utilizando 

as estradas recém abertas que acompanhavam as cristas dos montes 

à maneira das vias romanas na Gália, não era possível saber se o 

país vivia: os lotes alongados apoiavam-se de um lado na estrada e 

de outro no ribeiro quer percorria o vale que ficava ao fundo; Mas 

era em baixo, junto da água, que a instalação tinha começado: a 

derrubada ia subindo lentamente a encosta, de tal modo que a 

própria estrada, símbolo de civilização, ficava entalada na densa 

cobertura florestal que continuaria ainda durante alguns meses a 

coroar os cumes das colinas (LÉVI-STAUSS, 1986, p.114). 

Pode-se perceber que a derrubada iniciava-se de baixo para cima, pois as sedes das 

propriedades foram projetadas para instalar-se próxima dos rios. No entanto esta afirmação 
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de Lévi-Strauss acaba não revelando se as matas ciliares eram ou não mantidas, embora, a 

esse respeito, Maria de Lourdes Bertachini Nosella e José Carlos Alcântara (apud 

Meneguetti, 2007) afirmem que a fúria devastadora dos colonos não poupava nem as matas 

que deveriam proteger os rios. 

Mas, é bem verdade que nenhuma lei ambiental brasileira vigente até 1933 

obrigava a manutenção de áreas florestadas em propriedades particulares. Ademais, os 

códigos florestais brasileiros, além de não terem força de lei até aquele momento, não 

possuíam respaldo na constituição brasileira. Assim, não seria equivocado dizer que a 

CTNP fez, portanto, mais pelas florestas que o próprio Estado, ao estabelecer no contrato 

de compra e venda de lote rural uma cláusula que recomendava fortemente a conservação 

de uma taxa não menor que 10% de mata original sobre a superfície. Parte da configuração 

rural  do esquema da CTNP, se deve portanto a uma lacuna existente nas leis brasileiras 

que deveriam existir para proteger as florestas brasileiras. 

Naquela época, a questão ambiental era julgada menos importante que a 

econômica, atrelada à produção agrícola. Assim, visto que os paradigmas sociais da época 

estavam a favor da questão econômica como principal impulsionadora do desenvolvimento 

e, portanto, uma justificativa aceitável para a ocorrência dos desmatamentos desenfreados, 

a obrigatoriedade de manutenção florestal pela CTNP pode até ser encarada como uma 

atitude conservacionista, ainda que o planejamento ambiental na atualidade não se paute 

nestas questões do passado. 

 

4.1.2 Estradas e cidades ao alto 

Que estradas e cidades nasceram juntas não constitui nenhuma novidade, mas o fato 

de se estabelecerem juntas sobre o alto do relevo no Plano de Ocupação da CTNP é que 

torna a situação diferente de outros tipos de ocupação territorial. 

A hierarquização do sistema viário regional, cujo posicionamento estaria 

relacionado diretamente às linhas de cumeada principais e secundárias do relevo, 

configurava-se por estradas ao alto que são vistas por Magalhães (2001) como corretas em 

determinados planejamentos de ordenamento territorial com orientação mais ecológica.  

De acordo com a autora, cumeadas são ótimas zonas ecológicas do relevo para 

instalação de estradas devido a sua condição de divisora natural das águas de drenagem, 
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pois ao lançá-las rapidamente para as partes baixas, acabam por tornar-se os locais menos 

sujeitos à encharcamentos em toda a paisagem. Em termos práticos e funcionais essa 

escolha reflete-se em trafegabilidade rápida e sem obstrução o ano todo. Pode-se notar, 

portanto, que o uso foi correto do ponto de vista da idoneidade do lugar. 

Além deste atendimento à questão estratégico-econômica-ecológica para a região, 

destinar apenas as linhas de cumeada para locar estradas também proporcionou um melhor 

aproveitamento da superfície ocupável da porção da paisagem destinada à agricultura; 

principalmente ao considerarmos a questão do posicionamento dos núcleos urbanos 

também dividindo as cumeadas com as estradas. 

As cidades da CTNP, segundo Carvalho (2000), estabeleceram-se sobre as 

cumeadas por motivos que vão além do relacionamento prático-funcional de sua 

associação com as estradas. De acordo com o autor, a região da CTNP era uma zona 

considerada endêmica para determinados tipos de doenças associadas à presença de matas 

e dos corpos d’água, como por exemplo a maleita (ver capítulo 3.2.2). A escolha das 

cidades ao alto seria um atendimento a questões de saúde pública, já que manter a cidade 

sobre a parte mais alta do relevo significa mantê-la o mais distante possível das fontes das 

doenças, as ‘águas pestilentas’. A esse respeito, Yamaki (2003) fala de programas 

municipais de combate a focos de mosquitos na Londrina dos primeiros anos de ocupação, 

que consistia em erradicar bananeiras de quintais e de evitar água empoçada em recipientes 

nos quintais. 

Um dos capítulos da agenda 21 chama a atenção especificamente para o 

atendimento do Planejamento Ambiental à questão da saúde pública. De alguma maneira, o 

planejamento da CTNP, ao manter as cidades ao alto, procurou sanar o que se constituía 

como o principal empecilho ao habitante regional a esse respeito. McHarg considerava 

como tema a ser utilizado em seu método a questão das doenças e enfermidades mapeando 

suas zonas de ocorrência. 

Ainda quanto ao posicionamento, Manuela Raposo Magalhães (2001), doutora pelo 

Instituto Superior de Agronomia, Lisboa, Portugal, afirma que as cumeadas seriam o 

segundo melhor local para a instalação de cidades, como estratégia de redução da poluição 

atmosférica associado à inversões térmicas. Os melhores locais seriam as vertentes, mas no 

caso das terras da CTNP, elas se destinavam às zonas agrícolas. Pode-se argumentar que a 

Companhia projetou as cidades para ficarem naquele local devido à posição estratégica das 

estradas regionais; também se pode dizer que o projeto das cidades da CTNP pouco 



Análise comparativa   51 

atentou para questões de poluição atmosférica, dado seu reduzido tamanho e devido a 

ausência de zonas industriais nas primeiras cidades projetadas, como lembra Carvalho 

(2000). Segundo este autor, havia indícios de lotes grandes, que comportariam galpões e 

indústrias apenas no traçado de Rolândia. 

Segundo Spirn (1995), cidades britânicas como a Londres da era Vitoriana sofriam 

intensamente com a questão das inversões térmicas. Houve registros de que em uma só 

noite cerca de 2000 mortes ocorreram devido à associação de uma cidade industrial em 

fundo de vale com uma inversão térmica.  Isso pode ter refletido no planejamento de 

regiões e de cidades. Assim, uma localização de cidade em área de menor risco ambiental 

por poluentes atmosféricos poderia ter sido uma transferência de tecnologia ecológica para 

o Norte do Paraná. Mesmo assim, sabe-se que as cidades da CTNP não foram planejadas 

para comportar indústrias pesadas, veículos automotores eram inacessíveis às famílias pelo 

alto custo e, portanto, pensar nestes termos parece sem sentido, embora o posicionamento 

das cidades sobre cumeadas, atenderia a estas questões de planejamento ambiental nos dias 

de hoje. 

Assim, pode-se dizer que as estradas e cidades ao alto proporcionaram um 

atendimento às questões ligadas diretamente ao desenvolvimento econômico e social da 

região e estabeleceram-se sobre zonas ecológicas de modo correto ao ser comparado com 

recomendações de Magalhães (2001). Também foram corretas no sentido de procurar 

exterminar os principais problemas à saúde pública e, por fim, proporcionaram uma 

possibilidade de uso recreativo da paisagem regional.  

Por fim, esta ocupação urbana e a estrutura viária proporcionariam aos moradores 

da região e aos viajantes que passassem pelas terras da CTNP experiências estético-

contemplativas, pela possibilidade de se vislumbrar a paisagem sempre do alto.  

 

4.1.3 Desenho das cidades 

Os planejadores ambientais de regiões metropolitanas buscam estratégias de 

contenção do padrão de crescimento espraiado da malha urbana sobre áreas agrícolas, pois 

tal padrão de crescimento compromete o fornecimento de alimento às futuras gerações 

(avanço da malha urbana sobre área agrícola), bem como tendem a ocupar, em 

determinado momento, várzeas alagáveis e rios, comprometendo a qualidade das águas da 

região. As cidades da CTNP foram projetadas com número pequeno de quadras e 
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circundadas por cinturão verde. Esse padrão de menor ocupação de superfície regional e 

contenção de crescimento urbano constitui uma das mais desejáveis estratégias de 

Planejamento Ambiental na atualidade, pois estimula a racionalização da densidade 

urbana, que se reflete em melhor aproveitamento das infra-estruturas urbanas e menor 

necessidade de uso de veículos automotores pela redução de distâncias de deslocamento, 

além de permitir a conservação de recursos naturais importantes que possam ocorrer na 

região como por exemplo, áreas agrícolas, água potável, áreas florestais, etc. Portanto, o 

esquema da CTNP se aproxima mais uma vez das práticas do Planejamento Ambiental. 

Outra aproximação pode ser verificada na estratégia de minimizar tempo e 

distâncias de transporte de pessoas e produtos, atualmente estimulada nos planejamentos 

ambientais por permitir um menor consumo de energia e consequentemente uma menor 

emissão de poluentes atmosféricos provenientes da queima de combustível fóssil ou 

residuais do desgaste dos veículos, das graxas e lubrificantes, etc. A esse respeito, como 

verificado anteriormente na apresentação da configuração do esquema da CTNP, a 

distância média entre cidades (15 km) e entre o campo e a cidade6

Outro exemplo de atitudes desejáveis em planejamento ambiental de cidades pode 

ser visto na questão da adaptação da malha viária à topografia. A malha quadrática de base 

romana foi moldada sobre a topografia nas cidades da CTNP, o que aponta para um viés 

ecológico. A adaptação do traçado urbano ao sítio pode ser trabalhada de modo a promover 

menor movimentação de terra e rapidez na implementação da cidade. Evitar grandes 

movimentações de terra significa uma grande economia, pois a necessidade de uso de 

, associados ao fato de 

terem sido programadas duas zonas de abastecimento por produtos alimentícios básicos, 

uma urbana e outra nas propriedades rurais, minimizavam a necessidade de deslocamentos 

regionais. O trem como meio de transporte regional de grandes volumes de produtos 

agrícolas e de pessoas, também colabora para a racionalização dos transportes regionais.  

                                                 

 

 

6 De acordo com Carvalho (2000), um dos objetivos de se manter as médias de distâncias entre cidades era fazer com que 

nenhum morador da área rural precisasse percorrer a pé mais que 9 quilômetros entre sua propriedade e a cidade mais 

próxima. 
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equipamentos pesados, transporte de materiais, deposição, etc, passam a ser diminuídos na 

fase de implementação. Grandes alterações na topografia, em casos extremos, podem 

acabar constituindo impactos ambientais de maior magnitude. Como exemplo, podemos 

citar novamente o trabalho de Anne Spirn (1995), pelos seus inúmeros estudos de caso 

nesse sentido. No Brasil também temos exemplos inúmeros de casos que desconsideravam 

a manutenção das linhas naturais do terreno no processo de urbanização. Assim temos 

exemplos históricos como aterros sobre várzeas alagáveis ou mangues (aterro do 

Flamengo, Rio de Janeiro), cortes de morros (na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro), 

ou planos urbanísticos que além de se utilizarem das duas situações comentadas, ainda 

instituíam um desenho rígido e formal (plano Agache no Rio de Janeiro, década de 1930), 

que poderiam ser julgados na atualidade como crimes ambientais.  

Pela lógica do mercado imobiliário e do lucro fácil, cidades padronizadas poderiam 

ser implantadas sequencialmente e repetidas sobre a estrutura viária da CTNP: bastaria 

desenhar uma malha qualquer e sobrepor ao sítio, sem qualquer preocupação quanto a 

forma de seu suporte físico. Não foi o que ocorreu nas cidades da CTNP, projetadas para 

serem pequenas, moldarem-se à topografia, possuírem um alto grau de relacionamento 

com o sítio, de tal maneira que, mesmo repetindo-se o padrão de elementos morfológicos 

de uma cidade, estas sempre possuiriam identidade própria. De acordo com Meneguetti 

(2007), as áreas livres das cidades são importantes elementos para se compor uma infra-

estrutura verde urbana. A maneira como as áreas livres se distribuem nas cidades do Norte 

do Paraná constituem oportunidades de fortalecimento da estrutura ecológica urbana. A 

esse respeito, é possível dizer que, embora não tivessem sido projetadas para que 

atendessem princípios de infraestrutura ecológica, seu desenho permite esse tipo de 

atualização  paisagística na atualidade. 

As cidades da CTNP possuíam preocupações de ordem ecológica, econômica, 

social e ambiental e portanto, de grande aproximação com um planejamento ambiental. Por 

fim, foram projetadas para seguir uma lógica de rede de cidades e estar posicionadas 

sempre sobre as partes altas do relevo. É notável na comparação acima apresentada, a 

aproximação entre o esquema da CTNP e o planejamento do tipo LSA, em especial o 

método de produção de paisagens de McHarg (2000). 
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4.1.4 Cinturões Verdes 

Na literatura regional sobre as cidades da CTNP, a idéia corrente é a de que os 

cinturões verdes das cidades da CTNP foram propostos apenas para fins de abastecimento 

alimentar para a população urbana. De acordo com Carvalho (2000), a prática de se instalar 

chácaras de alimentos nos perímetros das cidades não era uma exclusividade da cidade 

jardim, mas sim daqueles núcleos urbanos que se encontravam muito isolados do restante 

da civilização, situação frequente nas frentes de colonização. Segundo o autor, práticas 

desta natureza ocorreram nas adjacências das terras da CTNP, anteriormente ao século 

XIX.  Tal visão parece ser reducionista demais com relação ao conceito original de 

cinturões verdes e seu uso nas cidades-jardim. 

Os cinturões verdes da CTNP merecem destaque neste trabalho por seu potencial de 

uso múltiplo numa paisagem de viés ecológico, ou seja, pela sua importância dentro do 

Planejamento Ambiental. 

Aqui vale a pena resgatar a idéia original do cinturão verde. De acordo com Unwin, 

nas grandes cidades ou nos bairros extensos seria conveniente 

organizar largas faixas de separação, formadas de parques, áreas de 

jogos ou até terrenos de cultivo. Em todo caso, precisaríamos 

estabelecer uma linha que separasse a cidade e o campo; um e outro 

poderiam se estender de ambos os lados e interromper nitidamente 

ao chegar à linha; evitaríamos desse modo essa margem irregular 

de aglomerações, de entulhos e de pardieiros que desonram os 

subúrbios de quase todas as cidades modernas (...). Os cinturões de 

espaços livres com vegetação ajudarão a fazer com que o terreno 

que eles cercam constitua uma unidade local (UNWIN, 1984, 

p.123). 

Assim, podemos verificar que, no conceito original, um cinturão verde urbano se 

prestava potencialmente a inúmeras funções. Poderia ser utilizado para fins de lazer, 

produção de alimento para a cidade ou para conter crescimento desordenado, estratégias 

consideradas desejáveis nos planejamentos ambientais. 

Nas cidades da CTNP, como já comentado, esta zona possuía o propósito de abrigar 

originalmente chácaras de produção hortifrutigranjeira para abastecimento das cidades 

(CMNP, 1975). Este caráter diferenciador, por si só, constitui uma zona de transição entre 



Análise comparativa   55 

o meio rural e o urbano, podendo ser interpretado como um atenuador de pressões de 

borda. Numa interpretação possível, a configuração física dos cinturões verdes, serviria 

como um atenuador da pressão que o crescimento urbano exerceria sobre a zona rural ao 

mesmo tempo que permitiria um uso intenso para fins de abastecimento da população 

urbana. 

 
Figura 19: Corte esquemático da idéia de cinturão verde. Fonte: o autor. Desenho do autor editado por  
Francisco José Peralta. 

No entanto, ao olhar mais atentamente, nas cidades de Londrina, Nova Dantzig e 

Rolândia, as nascentes ocorrem ou no interior desta zona ou no seu limite com a zona rural. 

Não deixa de ser interessante que há uma coincidência: as manchas urbanas não se 

sobrepõem às nascentes, como mostram as figuras 20, 21 e 22..  

 



Análise comparativa   56 

Figura 20: Cinturão verde ao redor de Londrina. Fonte: Planta Parcial nº 1. Modificado pelo autor e  
Francisco José Peralta. 

 

 
Figura 21: Cinturão verde ao redor de Nova Dantzig. Fonte: Planta Parcial nº 1. Modificado pelo autor e  
Francisco José Peralta. 
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Figura 22: Cinturão verde ao redor de Rolândia. Fonte: Planta Parcial nº 1. Modificada pelo autor e  Francisco 
José Peralta. 

 

Este recurso poderia ser interpretado como uma atitude de conservação das 

nascentes que ocorriam nas proximidades das cidades da CTNP. Houve uma preocupação 

de não se ocupar por malha urbana as áreas em que ocorriam córregos e nascentes. 

Pode-se especular que os britânicos já haviam experimentado em Londres os efeitos 

de um rio poluído pela cidade. Proteger nascentes, córregos ou rios urbanos deveria ser 

algo importante à sua urbanística, o que explicaria este tipo de tratamento mais respeitoso 

com as nascentes. 

Outra especulação é que, dependendo do tipo de vegetação que ocorresse no 

interior do cinturão verde, as cidades da CTNP contariam com um importante atenuador de 

riscos de erosão e deslizamentos quando fosse o caso. Isso também diz respeito à proteção 

com relação aos vendavais sobre as cidades e desta maneira atenderia às recomendações de 

Magalhães (2001). Realmente, como revelado por Pantaleão e Romero (2000) devido ao 

posicionamento da cidade de Londrina, a primeira cidade da CTNP, sobre zonas mais 

elevadas do relevo, esta acaba sofrendo ocasionalmente ações de vendavais. Outro uso 

também desejável seria a incorporação destas áreas mais densamente vegetadas para 

contribuir com a drenagem urbana. O solo-vivo abaixo da mata, ajudaria a amortecer a 
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velocidade de drenagem das águas urbanas que seguiriam rumo ao lençol freático, 

nascentes e córregos abaixo, permitindo um certo grau de depuração. 

Não se pode dizer que houve uma estratégia por parte da CTNP para minimizar os  

impactos das águas de drenagem e dos vendavais sobre a cidade, no entanto pode-se 

verificar que uma alteração no tipo vegetal na zona de produção hortifrutigranjeira poderia 

ser facilmente implementada e com custos reduzidos aos cofres públicos. 

Cinturões verdes são úteis e desejáveis em planejamento ambiental e assim o foram 

para as cidades da CTNP. 

Ainda sobre a configuração da paisagem da CTNP, podemos notar que não há 

sombreamento de atividades humanas; cada uma delas se instala em zonas adequadas, 

evitando qualquer tipo de sobreposição: estradas estão sempre sobre as cumeadas, assim 

como as cidades; as áreas agrícolas se estabeleceram nas vertentes regionais, e algumas 

vezes sobre partes da cumeada, segundo Meneguetti (2009), devido ao relevo suave e 

quase plano da região, que fazia com que não houvesse restrições ao uso agrícola; o relevo 

suave, declividades médias baixas, altitude adequada, índices pluviométricos médios 

regulares, temperaturas amenas, abundância de cursos d’água e solo de reconhecida 

fertilidade, eram dados conhecidos pela empresa colonizadora, e que não deixava dúvidas 

sobre qual deveria ser a principal vocação das terras da CTNP: o uso agrícola. Com isto 

conclui-se que o único ponto desfavorável no plano foi a  questão da conservação florestal. 

 

 

4.2 A ESTRUTURA ECOLÓGICA DA PAISAGEM  

 

O esquema da CTNP revela uma estrutura formada por matriz agrícola; as manchas 

visíveis são as manchas urbanas e pequenas manchas verdes nas propriedades rurais (10% 

de reserva florestal); os corredores podem ser interpretados como ripários ou viários. 

Dois outros elementos que formam a estrutura da paisagem no esquema da CTNP, 

mas que não se encaixam na leitura clássica são os cinturões verdes e as faixas lindeiras 

aos rios nas propriedades rurais. Serão aqui chamados de zona de borda para 

amortecimento de impactos, devido às suas características dentro da estrutura. 
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Em relação à questão das faixas rurais, pode-se notar uma proximidade com relação 

ao conceito de agregados de áreas externas. Houve uma estratégia de harmonizar diferentes 

usos em uma paisagem. Como observa Pellegrino (2000), este modelo busca permitir que 

determinados usos do solo possam ocorrer nos limites principais das manchas e corredores 

naturais. 

Os cinturões verdes urbanos e as faixas de uso diferenciado que foram programados 

nas partes baixas dos lotes rurais podem adequar-se a este tipo de descrição pois, de acordo 

com o autor, tais zonas melhoram o desenho ambiental dos assentamentos humanos ao 

criar diversidade de situações como por exemplo, ao indicar a melhor localização das 

moradias rurais, evitar circulações entre as zonas e cidades ao longo de corredores, impedir 

conurbações, limitar as dificuldades decorrentes do isolamento de propriedades rurais, 

prover diversidade visual, etc (PELLEGRINO, 2000). 

No entanto, ao se confrontar a leitura acima com a proposta pelo autor, logo 

notamos que não se pode avistar grandes nem pequenas manchas de vegetação sobre a 

matriz agrícola. Assim, não se pode afirmar que há, no esquema, uma situação que indique 

uma preocupação com relação à estratégia de aumento ou manutenção de conectividade ou 

de manutenção de biodiversidade.  

Os corredores ripários são de grande indefinição. A CTNP não estabeleceu onde os 

10% de taxa de conservação florestal deveriam ser mantidos e, portanto, não épossível 

afirmar que houve uma programação para ocorrência de corredor ripário com funções 

ecológicas visíveis. Uma análise dos cinturões verdes descritos anteriormente, permitiu 

verificar que houve uma preocupação com as nascentes e suas adjacências. Se a lógica 

pudesse ser mantida, poderia-se dizer que a manutenção de um corredor ripário seria                    

possível desde as nascentes, com possibilidade de ligação com manchas florestais maiores. 

No entanto, o esquema não revela essa possibilidade de maneira concreta; seus benefícios 

como elementos de aumento de conectividade (corredores gênicos) ou como prestadores de 

serviços ecológicos (zona de recarga de aqüífero, várzea natural de alagamento, barreira à 

contaminação das águas ou ao assoreamento dos rios) não puderam ser verificados. 

No desenho das áreas construídas (núcleos urbanos), não pôde ser verificado 

nenhuma estratégia de manutenção de áreas naturais heterogêneas no meio das áreas 

construídas. Não há no desenho das cidades algo que lembre um parque urbano, não se 

encontrou nada a respeito de um plano de arborização urbana, nem foram encontrados 

dados a respeito do tratamento das áreas livres urbanas que indicassem a manutenção de 
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áreas ‘naturais’ em meio urbano. Existem, no entanto, espaços livres, como comentado por 

Rego (2009) e Meneguetti (2007), que podem ser verificados no pátio da estação, na praça 

de chegada, na praça da igreja, na praça da cidade, nos campos de esporte, etc. Estes locais 

podem contribuir a um planejamento ambiental ao inserir o conceito de infraestrutura 

ecológica7

4.3 EXERCÍCIO PROJETUAL SOBRE A PAISAGEM DA CTNP 

 como o de Meneguetti, (2007), no entanto, não se pode verificar como sendo 

algo projetado para esta finalidade. 

 

Após a pesquisa e a análise realizadas, o ponto divergente observado no esquema 

da CTNP em relação à idéia de Planejamento Ambiental é o problema do 

desflorestamento. Assim, como um exercício de reflexão, foi produzido neste trabalho, 

uma simulação sobre a paisagem planejada pela CTNP, incorporando a ela algumas 

premissas do Método de Forman (1997), a fim de obter uma melhor compreensão do que 

poderia ter sido o Planejamento da CTNP, caso as noções contemporâneas de Ecologia da 

Paisagem estivessem ao alcance dos planejadores. O esquema da CTNP foi desenvolvido 

entre os anos de 1925 a 1933, data da apresentação da Planta Parcial nº1, período em que 

os paradigmas da conservação ainda não faziam parte do discurso e das ações políticas e 

sociais, nem existia a compreensão sobre ecologia da paisagem. Também se sabe que os 

lotes rurais foram dimensionados segundo produtividade possível para sustento de uma 

família de colonos, bem como o número dos lotes tinha relação com a questão demográfica 

estimada para viabilização da ferrovia na região. Além disso, não se pode esquecer que 

qualquer aumento das taxas de conservação florestal refletiria imediatamente no lucro da 

                                                 

 

 

7 Green infrastructure, ou estrutura ecológica, é um sistema formado através de conexões e/ou interconexões de áreas 

livres e vegetadas, que ao formarem redes garantem condições de abrigar, proteger e formar corredores para migração 

dos animais, garantindo a biodiversidade na cidade, aproximando habitação e natureza, servindo como espaços para lazer, 

tornando as cidades mais sustentáveis (MENEGUETTI, 2007). 
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empresa colonizadora, de capital privado e, portanto, provavelmente deixaria de ser 

interessante ao investidor. 

 A pretensão desta reflexão visa um melhor entendimento do que poderia ter sido o 

esquema de ocupação da CTNP, caso estratégias conservacionistas tivessem sido 

incorporadas a ele e verificar, qual seria então o distanciamento daquele com o que se julga 

ideal em Planejamento Ambiental na atualidade. 

Assim, três estratégias para melhoria do cenário ambiental do esquema da CTNP 

foram testadas, baseadas no método de Forman (1997) e considerando-se hipoteticamente, 

a possibilidade da ecologia da paisagem ter sido um conhecimento acessível à CTNP: A 

primeira, mais fácil de ter sido implementada e viável; a segunda, mais próxima do ideal. 

Em comum entre a primeira e a segunda estratégia, a terceira se pautaria numa proposição 

de usos diversificados aos cinturões verdes das cidades da CTNP, seguindo as 

características intrínsecas de cada cidade ou de suas especificas zonas. 

As três estratégias para incrementação de qualidades ambientais na paisagem, 

através de aumento de áreas verdes para as cidades da CTNP, serão apresentadas como 

uma simulação de cenários ambientais, produtos de exercício de reflexão projetual, para 

ajudar a melhor compreender a potencialidade e a qualidade do esquema da CTNP em 

termos ambientais. Tais estratégias transformadas em cenários, ao serem comparadas com 

a análise comparativa deste capítulo, ajudam a compor um cenário mais aproximado do 

ideal em Planejamento Ambiental e assim, melhor inferir o grau de distanciamento com o 

mesmo. 

 

 

4.3.1 Incremento de áreas florestadas e espaços de lazer nos pontos nodais: cruzamento 

entre estradas e corpos d’água. 

É interessante notar que a configuração dos lotes rurais, sempre atendidos no alto 

por estrada e na parte baixa por rio, permitiria a inclusão de estratégias desejáveis em 

Planejamento Ambiental, para aumento de áreas verdes no esquema da CTNP. Como 

exemplo, estabelecer a obrigatoriedade da conservação dos 10 % de floresta original todos 

numa mesma zona ecológica da paisagem, no caso, margeando os cursos d’água e as 

nascentes, ou mantendo-as sobre morros com declividade superior a 45º. Isto teria atendido 
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as especificações do código florestal brasileiro de 1921 quanto à proteção dos mananciais, 

proporcionando um ganho significativo de qualidade ambiental pelas conhecidas funções 

das matas para proteção das águas, pela possibilidade de permitir algum fluxo gênico na 

região e proporcionar uma oportunidade maior de sobrevivência das espécies. Assim, teria 

sido garantida a existência de corredores verdes ripários na estrutura da paisagem, como 

mostra a figura 23. 

 
Figura 23: Nova proposta de configuração da zona rural. Fonte: o autor. 

A determinação, na escala regional, de um percentual fixo para instituição de 

unidades de conservação, obrigatoriamente, em cada um dos municípios da região, poderia 

garantir a presença das desejáveis ‘grandes manchas de vegetação’ sobre a matriz regional, 

como preconizado por Forman (apud PELLEGRINO, 2000). Estas grandes manchas 

deveriam ser direcionadas a ocupar todas as zonas ecológicas do relevo, cobrindo desde as 

cumeadas até as partes baixas, pois, sabe-se que determinadas espécies da fauna e flora só 

ocorrem em zonas específicas da paisagem. De preferência, estas zonas deveriam ter, 

portanto, como limites, dois rios de bacias distintas, e dividir uma mesma cumeada, 

aumentando ainda mais as oportunidades das espécies em realizar trocas gênicas: cada 

bacia possui características próprias com corredores gênicos distintos e a possibilidade de 

continuidade da paisagem proporcionada nesta estratégia, melhoraria significativamente a 
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conectividade entre grandes manchas e um melhor fluxo regional de matéria, energia e 

espécies. Tais unidades de conservação seriam facilmente incorporadas à configuração 

rural estabelecida no de Ocupação da CTNP, destinando alguns lotes rurais para esta 

finalidade. Para a empresa significaria menos lotes comercializáveis e portanto menor 

lucro. No entanto, traria um ganho significativo com relação à conservação de 

biodiversidade para as futuras gerações, além dos reconhecidamente ecológicos.  

Nos pontos conflitantes caracterizados como nós entre os corredores gênicos 

ripários e as estradas regionais, deveriam ser incorporadas melhorias que garantissem os 

fluxos necessários (humanos e animais) de maneira a minimizar os impactos. Para cada 

configuração de nó, seriam projetados um modelo específico, que levaria em conta, 

também, a escala de intervenção e, quando possível, permitiria a variedade de usos. 

Na Figura 24, pode-se notar exemplo de nó constituído por cruzamento de uma 

estrada de tráfego intenso com um córrego.  

 

 
Figura 24: Exemplo de nó: estratégia de controle sobre o fluxo gênico de espécies e maior proteção da fauna. 
Fonte: o autor. 
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No exemplo das Figuras 25, 26, 27 e 28, observa-se um grande rio sendo atravessado por 

uma rodovia, configurando um nó. Para este tipo de caso, propõe-se uma intervenção que 

permita usos como corredor gênico ao mesmo tempo proporcionando oportunidades de 

lazer para os habitantes da região.  

 
Figura 25: Estratégia para travessia dos cursos d’água de maiores dimensões: uso múltiplo da área para lazer 
e fluxo gênico. Fonte: o autor. 
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Figura 26: Vista ‘vôo de pássaro’ da travessia. Fonte: o autor. 

Estas estratégias de agregação de atividades em determinadas zonas ecológicas nas 

proximidades das áreas de travessia também são um recurso para melhoria da paisagem no 

quesito ecológico, econômico e estético regional, pois possibilita o aumento de 

conectividade, com baixo custo de implementação e uso para turismo e lazer regional. 

Como a configuração rural do esquema da CTNP fez com que a possibilidade de 

acesso às águas fosse limitada aos proprietários rurais, o exemplo exposto nas Figuras 26, 

27 e 28  permitiria a maior parcela da população o acesso aos corpos d’água. 

Para estas áreas, deveriam ser estipulados usos permissivos para edificações, desde que de 

baixíssima densidade e sempre atrelados a uso de tecnologias menos impactantes ao 

ambiente. Assim, essa permissão de uso controlado de edificações lindeiras aos rios 

liberaria o uso para implantação de hotéis ou pousadas, clubes recreativos de pequeno 

porte, pesqueiros, área para camping, etc. 
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Figura 27: vista geral de complexo de lazer aquático de baixo impacto sobre as matas ciliares. Fonte: o autor. 
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Figura 28: Lazer aquático associado a hotel – uso permissivo controlado para uso de edificações para uso 
regional – pesqueiro, atividade náutica, natação, descanso. Fonte: o autor. 

 

4.3.2 Busca pela ideal sustentabilidade da paisagem 

Esta estratégia, que visa a conservação do máximo de biodiversidade possível pela 

prática de proteção de grandes áreas florestadas na paisagem, seria mais difícil de ser 

implementada que a anterior pois se pautaria em manter as taxas de conservação florestal 

nas propriedades particulares em 10% (em conformidade com o estabelecido pela CTNP), 

além de utilizar-se dos parâmetros estipulados no código florestal brasileiro (1965), com 

relação ao estabelecimento de larguras ideais das matas ciliares. Esta imposição teria 

diminuído ainda mais a pequena área útil agrícola por lote rural, inviabilizando 

economicamente a produção. Tal fato teria obrigado a colonizadora a aumentar a área útil 

produtiva por lote, o que teria significado, em termos práticos, diminuição da quantidade 

de lotes comercializáveis, refletindo em uma menor densidade populacional regional e, 

assim, comprometendo a implementação da ferrovia. O estado, o colono e a empresa 

colonizadora objetivavam o desenvolvimento e o enriquecimento: naquela época, o 

descapitalizado estado do Paraná era o maior interessado em seu desenvolvimento; o 

colono necessitava de terras baratas e produtivas para o sustento de sua família; a uma 

colonizadora de capital privado, reduzir seus lucros não era uma possibilidade visto que, de 

sua parte, já havia destinado 10 % de conservação florestal em seus contratos de compra e 

venda de lotes. Provavelmente nenhum deles gostaria de arcar com os custos acarretados. 

 Hipoteticamente, uma possível viabilização desta estratégia de conservação, só teria 

ocorrido a partir da efetivação de dois casos: se a CTNP estivesse disposta a ser mais 

‘socialmente e ecologicamente consciente e solidária’, e desta maneira, abrir mão de boa 

parte de seu lucro; se o Estado, através de contrapartida, concedesse à colonizadora um 

desconto do preço das terras, que fossem correspondente às áreas que seriam destinadas às 

matas ciliares obrigatórias em lei. A estratégia de conservação proposta a partir daqui, 

antes de ser ingênua demais, procura visualizar a paisagem mais próxima do ideal de 

Planejamento Ambiental e, assim, procura seguir a lógica seguinte: 

• As matas ciliares, ao serem destinadas a proteger os mananciais (código 

florestal brasileiro de 1934) seguindo larguras de floresta proporcionais à 

suas dimensões (código florestal brasileiro de 1965), garantiriam maior 

estabilidade ecológica à paisagem; assim, os 10% de taxa de conservação 
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estabelecidos pela CTNP poderiam ser destinadas a ocupar zonas ecológicas 

distintas sobre a superfície do lote rural;  

Para uma melhor compreensão desta estratégia, a figura 29 apresenta um esquema 

direcionador de ocupação destes 10% florestais.  

 
Figura 29: Implementação de amortecimento de borda nos limites entre as diferentes zonas da paisagem 
criada: entre as estradas, lotes agrícolas e florestas ripárias. Fonte: o autor. 

 

• Quando orientadas a ocupar zonas de cumeada, ajudariam 

significativamente a estabilizar os processos erosivos nestas partes 

destinadas a serem ocupadas pelas estradas, no esquema da CTNP; também 

poderiam ser exploradas esteticamente, contribuindo para a identidade 

paisagística regional. Orientações de ocupação distintas seriam estudadas 

seguindo tal entendimento, sobre as especificidades de cada um dos casos. 

No caso das estradas regionais, tal estratégia teria refletido imediatamente em 

benefícios ecológicos e estéticos na paisagem: contendo processos erosivos em alguns 

momentos, permitindo usos para lazer e descanso e conferindo identidade visual à 

paisagem, o que pode ser observado nas figuras 30, 31 e 32. Seriam as propostas para as 

vias arteriais da região: 

a)  nas áreas de cumeada em que fosse necessário e possível a conservação de 

floretas mais densamente ( zonas com inclinações superiores a 45º e sujeitas a 

deslizamentos, por exemplo), poderiam ser destinadas ao uso como parkways  mais 

florestados.  

Assim, nestas zonas lindeiras às faixas de domínio das estradas da CTNP, poderiam 

ser incorporadas áreas florestadas de tipos diferentes, com espécies regionais como os ipês 
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de flores amarelas e roxas, jacarandás, entre outras, associando as belas vistas do alto, à 

floração de diferentes espécies ao longo do ano. Em certas localidades da cumeada, onde a 

maior concentração florestal fosse possível, uma tentativa de preservação de espécies de 

ocorrência nos cumes regionais poderiam seria estimulada: árvores majestosas como a 

figueira branca ou os diferentes tipos de peroba. A figura 30, procura representar este tipo 

de cenário na paisagem regional. 

 
Figura 30: Vista geral da paisagem a partir do topo: vias arborizadas para os pedestres, proteção de encostas, 
identidade visual regional, possibilidade de conectividade com outras áreas verdes, uso como parkway. Fonte: 
o autor e  Francisco José Peralta. 

 

b) incremento de áreas vegetadas: as larguras seriam limitadas à uma possível 

faixa de domínio projetada; nelas poderiam ser incorporadas atividades 

recreativas e paradas de descanso para viajantes ou para moradores regionais, 

criando pontos estratégicos para usos comerciais e descanso; poderiam também 

ser destinadas à ocupação de parkways  (parques lineares rodoviários) pouco 

vegetados, que servissem para criar corredores de sombreamento para ciclistas e 

pedestres que se utilizassem desse percurso. 

As faixas de domínio das estradas da CTP poderiam ser destinadas à exploração 

pelos proprietários das terras mediante concessão, para fins de uso múltiplo como lazer, 
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descanso, comércio de produtos agrícolas beneficiados, desde que haja uma contrapartida 

dos mesmos, na forma de manutenção de toda a área em frente a seu lote. Tais situações 

podem ser melhor compreendidas através das figuras 31 e 32. 

 

 
Figura 31: Faixa de domínio para uso múltiplo – lazer, descanso, comércio de produtos agrícolas 
beneficiados. Fonte: o autor. 
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               Figura 32: Uso da faixa para passeio e descanso. Fonte: o autor. 

 

 

• Os 10% florestais poderiam também ser destinados a um outro tipo de 

exploração racional e sustentável, pelo proprietário rural;  

Assim, passariam a ser considerados como de uso misto controlado, permissíveis 

para fins de exploração racional dos proprietários rurais: destino ao plantio de espécies 

vegetais nativas que tivessem valor comercial importante para alimentação, como palmito, 

frutíferas, ou ainda, para exploração de madeira para corte, desde que manejadas de modo 

controlado. Algumas espécies ornamentais poderiam ser cultivadas e vendidas a 

floriculturas e viveiros nas cidades. Tais espécies deveriam ocupar uma taxa mínima 

dentro dos 10 %, conciliados com vegetação do tipo nativo e calculadas dentro de 

indicadores ambientais adequados. 

Um fortalecimento da economia familiar rural poderia ser promovido, ao se estimular 

a abertura de cooperativas para beneficiamento de matéria prima produzida nestas zonas de 

borda, agregando-lhes valores comerciais: embutidos de origem animal, queijos de tipos e 

origens variadas, tortas, doces, pães ou geléias. O produtor rural, portanto, não necessitaria 

assim, de uma dependência econômica exclusiva advinda da cultura principal, nem contar 
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apenas com culturas de subsistência. Tal estratégia também objetivaria o fortalecimento 

das relações entre as famílias da zona rural. 

Subsidiando estas proposições, centros de pesquisa como a Embrapa, universidades 

regionais, entidades como o Sebrae, seriam de grande ajuda na elaboração de planos e de 

manejo destas áreas, conciliando conhecimento em florestamento, agronomia, economia, 

sociologia, arquitetura da paisagem, geografia, ecologia, etc, apoiando os produtores rurais, 

proporcionando a criação de diretrizes para uso do solo nestas zonas.  

Além  das taxas de conservação florestal, uma outra estratégia seria estimular uma 

arborização viária rural, que se utilizasse espécies frutíferas e de inflorescência notável, 

poderia ter sido implementada na paisagem da CTNP, o que teria trazido ganhos 

ambientais e estéticos à zona rural: beleza cênica, sombreamento aos viajantes e pedestres, 

minimização de processos erosivos na estrada. Cada proprietário rural poderia ter mantido 

uma fileira de árvores na testada de sua propriedade, sem que para isso perdesse área 

agricultável. 
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4.3.3 Usos diversificados nos Cinturões Verdes das cidades da CTNP. 

 O cinturão verde poderia ter usos diversificados como parques florestais urbanos, 

passeios e lazer, zona de chácaras, zona de retardo de águas de drenagem; assim, propõe-se 

para a faixa correspondente ao cinturão verde, um uso permissível intenso e programado de 

acordo com vocações distintas: por exemplo, uma zona da cidade poderia necessitar de 

uma estratégia de maior controle com relação à segurança pública, como no caso da figura 

33. 

 

Figura 33: Borda do cinturão verde: configuração de zona residencial como controladora de acessos ao 
cinturão verde. Fonte: o autor. 

 

Em outros casos, uma configuração que permitisse maior conciliação entre homem 

e natureza: uso de chácaras ou parques para manter distanciamento entre animais e as áreas 

residenciais, como pode ser observado nas figuras 33, 34 e 35. Esta estratégia concilia a 

possibilidade de usos diversos sobre essa área que chamaremos aqui de zona de borda.  Na 

figura 34, as áreas representadas com cores correspondem ao cinturão verde urbano. Pode-

se notar a estratégia de se manter uma certa distância entre a malha urbana e a vida 

selvagem que porventura circulasse pelos corredores ripários, desde as zonas agrícolas até 

à cidade. 

 



Análise comparativa   74 

 

Figura 34: Cinturão verde de uso misto: uso de chácaras ou parques como atenuadores de pressão de borda. 
Fonte: o autor. 

A figura 35 apresenta uma estratégia de se manter as áreas florestadas do cinturão 

verde separadas das pistas de caminhada e ciclovias por um cercamento leve e distanciados 

por gramado. 
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Figura 35: Uso misto do cinturão verde. Parque urbano para lazer e acesso controlado às matas. Fonte: o 
autor. 

Um parque urbano mais “aberto”, que permita a proximidade da “natureza” com os 

cidadãos, pode ser visto na figura 36. 
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Figura 36: Parque urbano “aberto”. Fonte: o autor. 

Por fim, o que pode ser compreendido destas simulações é que, o esquema de 

ocupação da CTNP possuía uma configuração flexível o bastante, a ponto de permitir a 

fácil incorporação de estratégias de aumento de sustentabilidade na paisagem, dentro da 

abordagem Ecologia da Paisagem em Planejamento Ambiental. 

Assim, pôde ser visto que dois caminhos seriam possíveis, o primeiro, sem maiores 

custos para a colonizadora, para o Estado e para o colono, beneficiando também a 

biodiversidade regional. O segundo, mais difícil de ser viabilizado por demandar taxas de 

conservação florestal incompatíveis com a estrutura econômica e com os objetivos da 

sociedade, do capital privado e do Estado resultaria numa paisagem mais próxima do ideal 

de conservação do ponto de vista do Planejamento Ambiental dentro da abordagem 

ecologia da paisagem. Ambos os caminhos vislumbrariam o uso do potencial dos cinturões 

verdes. 

A paisagem da CTNP, no entanto sofreu mudanças significativas no tempo, e 

obviamente, nada do que foi simulado aqui faz sentido na atualidade. A configuração 

original da CTNP seguiu um rumo bastante diferente do preconizado pela colonizadora, a 
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dinâmica econômica e social regional seguiu um rumo descontrolado e próprio, e a 

estrutura inicialmente criada para ser uma rede de cidades fortalecida, hoje não existe mais. 

A falta de continuidade no planejamento da região foi bastante negativa para o 

Norte do Paraná. Toda a estrutura original foi desmantelada. No entanto, o que confere 

toda a força e o vigor econômico da região, na atualidade, ainda é fruto daquela 

configuração produzida nos anos de 1930.  No entanto, a configuração da paisagem da 

CTNP ainda está presente em certa medida, e forte o bastante para permitir uma retomada 

das rédeas do desenvolvimento regional, principalmente na questão que se refere à rede de 

cidades. Um planejamento regional pode ser feito na atualidade, dando continuidade ao 

que parou no tempo. A esse respeito, termino utilizando-me destas palavras de Rego 

(2009): 

A ênfase no desenvolvimento de uma infra-estrutura urbana e regional, 

em particular o transporte e a comunicação interurbana, a troca de 

serviços e facilidades, as áreas verdes livres e o lazer, poderia levar à 

criação de um corredor de desenvolvimento sustentado. Reconhecer a 

paisagem desta região como projeção cultural pode ainda fortalecer os 

laços que aproximaram estas cidades desde a sua origem. Os atributos 

histórico-culturais desta paisagem podem fomentar um turismo regional, 

quem sabe com a implantação de uma espécie de ‘caminho dos 

ingleses’(REGO, 2009, p.195). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo 2, Planejamento Ambiental, há uma conceituação deste termo, o qual 

pode ser visto como a racionalização do processo de reordenação e/ou ocupação de um 

território, com ênfase aos fatores ambientais, sociais e econômicos, principalmente  ao 

ambiental, embora alguns autores afirmem que não há uma definição precisa do termo. O 

planejamento ambiental é organizado em uma estrutura que envolve pesquisa, análise e 

síntese, necessárias para a posterior tomada de decisões. Dentro de várias abordagens 

possíveis, neste trabalho faz se uso de duas: LSA (Landscape Suitability Aproach) ou 

Capacidade da Paisagem e Ecologia da paisagem, as quais se mostraram adequadas para a 

leitura ambiental do objeto de estudo, como pode ser comprovado no capítulo 4. Como 

contribuição esperada, ao utilizar-se de dois métodos de leitura de paisagens dentro de 

abordagens diferentes,  buscou-se apresentar uma nova maneira de se lidar com paisagens 

históricas e sua relação com a questão ambiental. A LSA lida melhor com a questão da 

paisagem cultural considerando como patrimônio da humanidade as conquistas nos 

âmbitos econômico, social e ambiental; a Ecologia da Paisagem serve como parâmetro 

para atender às novas exigências da contemporaneidade em termos de aumento de 

biodiversidade. Para este trabalho, elas foram uma ferramenta para compreensão do quanto 

de ecológico e até onde o atendimento às questões ambientais foram pensadas pela CTNP. 

Na apresentação do panorama da ocupação, capítulo 3, a partir de dados 

pesquisados, gerou-se um cenário do esquema de ocupação da CTNP, o qual foi analisado 

e comparado com as premissas das abordagens LSA e Ecologia de paisagem, basicamente 

utilizando-se das leituras de McHarg e Forman. Foi visto que o esquema de ocupação 

atendeu paradigmas sociais da época. Dozier, Katzman e Monbeig revelam uma 

sistematização do território da CTNP, então inédito no Brasil e de qualidade técnica 

notável. Desta racionalidade e qualidade de planejamento territorial, também puderam ser 

observadas, a partir do trabalho de Rego (2009) e Meneguetti (2007), aproximações entre o 

modelo Cidade jardim e aquele que ocorreu nas terras da CTNP. O planejamento Cidade 

Jardim pode ser considerado um modelo de construção de paisagens mais sustentáveis e, 

portanto, de grande aproximação com um planejamento ambiental. Desta apresentação, 

pode-se inferir que a transferência da tecnologia Cidade Jardim ao norte do Paraná trouxe 
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benefícios diversos que se refletiram em um espantoso desenvolvimento econômico 

regional. 

No capítulo 4, análise do esquema de ocupação do norte do Paraná implantado pela 

CTNP, foi desenvolvida com base nas abordagens LSA e Ecologia da Paisagem. Nas duas 

abordagens, a questão do desmatamento revelou-se como o principal distanciamento entre 

o esquema da CTNP e a idéia de Planejamento Ambiental. 

A partir desta constatação, um exercício de reflexão foi proposto, a fim de melhor 

compreender essa questão. Foi notado a partir deste exercício que as estratégias de Forman 

poderiam ter sido facilmente implementadas ao esquema da CTNP se, hipoteticamente, 

este tipo de conhecimento fizesse parte dos saberes dos planejadores britânicos nos anos de 

1930. O esquema possuía flexibilidade suficiente para incorporar os preceitos de Ecologia 

da Paisagem. 

Ao compararmos o planejamento da CTNP com outros exemplos8

Quanto à configuração da CTNP, esta revelou princípios de desenho ecológico 

contemporâneos e instituiu um mínimo de conservacionismo, sendo possível classificar 

estas atitudes como sendo conservacionista-ambientalistas em um planejamento ambiental. 

No entanto, sua postura quanto à questão florestal e à da biodiversidade, a classificaria 

como uma predadora ambiental. Assim, pode-se dizer que o planejamento da CTNP foi 

 de planejamento 

e urbanismo em nosso país, contemporâneos ao esquema da CTNP que, do ponto de vista 

do Planejamento Ambiental, seria considerado, atualmente, um desastre ambiental. 

                                                 

 

 

8 Um destes exemplos é o Plano Agache, Erro! Fonte de referência não encontrada.2, apresentado nos 

anos de 1930 como a ‘Entrada do Brasil”. Esta denominação revela a intenção em se mostrar ao mundo o 

grau de civilidade e desenvolvimento em que o Brasil se encontrava através de  uma proposta de 

remodelação da paisagem de parte da cidade do Rio de Janeiro. Tal proposta previa o corte de morros inteiros 

e a deposição deste material sobre manguezais e parte da Baía de Guanabara, gerando um imenso aterro para 

fins de expansão da malha urbana.  A ‘Entrada do Brasil’, seria uma praça monumental de 350 x 350 m, 

como mostra a Figura 33, tendo a forma de um semi-círculo, aberta para a baía e rodeada por edifícios 

governamentais e palácios. Toda esta área fora projetada para ser o centro governamental federal e a entrada 

simbólica, não apenas para o Rio de janeiro, mas para todo o País. (COSTA, 2000). 
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positivista em certos aspectos e ambientalista em outros, o que não se pode afirmar sobre 

outros planejamentos da mesma época.  

Mesmo o Planejamento Ambiental da atualidade acabam sofrendo pressões de 

grupos da sociedade, prejudicando sua aplicabilidade. Infelizmente, a conscientização da 

importância destas áreas ainda não é plena. Mesmo hoje, podemos observar as polêmicas 

discussões sobre a  possibilidade de alteração do código florestal vigente. 

O ponto que manteve o esquema da CTNP distante de um Planejamento Ambiental 

ideal, constitui-se, ainda hoje, como um dos maiores problemas à execução de paisagens 

sustentáveis: a pressão da agricultura sobre as florestas. 

A esse respeito, ainda vale voltar a lembrar aos que acusam a colonizadora de ser 

uma predadora ambiental que, em 1933, britânicos obrigaram em contrato a conservação 

de florestas, ainda que em taxas ínfimas de 10%. A colonizadora também procurou 

estabelecer as atividades humanas em locais idôneos da paisagem e alterar o mínimo 

possível o relevo regional. Naquela época o paradigma da conservação não existia, o 

conhecimento científico sobre ecologia e ecossistemas estava sendo construído, o relatório 

Brundtland ainda não fora apresentado às nações unidas e a Agenda 21 não estabeleceria 

metas para desenvolvimento sustentável em escalas desde a local até a mundial. Hoje não 

há escusas. 
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