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RESUMO 

A cidade é uma construção social e nesta dimensão dizer que a cidade vive em constante 

transição é afirmar que, como construção social resultado de um processo histórico, está 

sempre em transformação em relação ao espaço, ao tempo e às relações sociais. 

Fenômeno geográfico, histórico e, acima de tudo social, a urbanidade provavelmente tenha 

sido uma das primeiras ações humanas coletivas e organizadas na busca do bem-estar. As 

mais antigas aglomerações humanas datam de 6 mil anos, eram povoações com reduzida 

população e número de casas num pequeno espaço, formando o que podemos considerar 

como sendo as primeiras cidades. Com o desenvolvimento humano, as cidades 

experimentaram um rápido crescimento em vários aspectos: social, econômico, 

antropológico, ambiental e comercial, entre outros, moldando-se e transformando-se à 

mercê dos grandes movimentos humanos e suas conseqüências sobre o meio. Assim, 

apresenta-se aqui um estudo de caso considerando-se a cidade de Assis Chateaubriand, no 

estado do Paraná, onde busca-se relacionar diversas características antrópicas com 

elementos do meio ambiente urbano: elementos morfológicos (solo, rua, praça, lote, áreas 

verdes), equipamentos urbanos (para educação, cultura e lazer) e infra-estrutura urbana 

(água, esgoto, comunicações, energia e transporte). Dessa forma, espera-se relacionar as 

condições antropo-morfológicas desse meio urbano com a esperada qualidade de vida, 

apoiada na sustentabilidade de seus recursos. 

INTRODUÇÃO 

A cidade é uma construção social e nesta dimensão dizer que a cidade vive em 

constante transição é afirmar que, como construção social resultado de um processo 

histórico, está sempre em transformação em relação ao espaço, ao tempo e às relações 

sociais. Fenômeno geográfico, histórico e, acima de tudo social, a urbanidade 
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provavelmente tenha sido uma das primeiras ações humanas coletivas e organizadas na 

busca do bem-estar. 

As mais antigas aglomerações humanas datam de 6 mil anos, eram povoações com 

reduzida população e número de casas num pequeno espaço, formando o que podemos 

considerar como sendo as primeiras cidades (CARLOS, 1992). Respondendo à necessidade 

de trocas entre pastores e agricultores, as primeiras cidades organizaram-se baseadas na 

proteção e subsistência humana. Com o transcurso dos séculos foram aumentando em 

número e em proporções, assim como se multiplicaram suas funções. 

As cidades dos tempos modernos testemunham as mais significativas mudanças na 

organização do espaço. O advento do automóvel, símbolo da sociedade capitalista de 

consumo, altera profundamente a forma da cidade. Do sistema viário transformado para dar 

vazão a mais esse fluxo nas áreas urbanas a espaços privados nas residências 

resguardados à garagens, praticamente toda a estrutura urbana passa a ser orientada sob a 

ótica automobilística. As facilidades de locomoção expandem o tecido urbano e a cidade 

adquire dimensões até então impensadas. 

A cidade contemporânea abriga a maior parte da população do planeta e se constitui 

em pontos nevrálgicos das relações capitalistas de produção. Quanto maiores interesses as 

relações de produção despertar o local, mais abrangentes serão as relações, produzindo um 

ambiente urbano ainda mais comprometedor, particularmente no que concerne às condições 

de qualidade de vida, notadamente nos países menos desenvolvidos, nos quais o êxito 

econômico está associado a alarmantes injustiças sociais (MENDONÇA, 2001 p. 81). 

No caso do Brasil, o processo de urbanização se intensifica em meados do século 

XX. A população rural migra para as cidades num ritmo acelerado, que não é acompanhado 

de investimentos em infra-estruturas, equipamentos e habitações. Assim, prevalecem os 

ditames da cidade corporativa em detrimento da qualidade de vida de um contingente 

citadino crescente e da manutenção saudável do ambiente urbano (SANTOS, 1996). 

Nos tempos hodiernos, com o despertar da consciência ambiental, a intervenção 

racional ou planejada na alteração e/ou construção do ambiente urbano impõe-se como 

desafio às ciências urbanas, tanto nas metrópoles como nas médias e pequenas cidades 

brasileiras, nas quais reside a maior parte da população urbana (IBGE, 2000). 

Só a partir do conhecimento da cidade, de suas manifestações e de sua história é 

possível o planejamento que responda às necessidades e anseios da população. Cabe, 

então, o reconhecimento do estudo da cidade como atividade interdisciplinar. 

 7734 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Nesta dimensão, a morfologia urbana como ramo do saber geográfico, tem 

contribuído para o entendimento das transformações na paisagem urbana, a qual expressa 

formas e conteúdos diversos possibilitando nova leitura da cidade. 

QUALIDADE DE VIDA NA CIDADE 

A cidade, uma aglomeração humana assentada num espaço físico, produz uma 

segunda natureza que se organiza e reorganiza no espaço e no tempo de acordo com as 

características de cada sociedade. 

Para além do ambiente físico que norteia a satisfação das necessidades vitais 

humanas (comer, beber, vestir, morar) a cidade, segundo Carlos (1992, p. 26), “é um modo 

de vida que produz idéias, comportamentos, valores, conhecimentos, formas de lazer e 

também uma cultura.” 

Produto da economia de mercado, a cidade moderna encontra-se num substrato 

físico natural altamente modificado e delineado pelas características culturais e econômicas 

de uma sociedade. Esta cidade reflete a segregação espacial, fruto de uma distribuição de 

renda estabelecida pelo processo de produção capitalista. Tal segregação aparece no 

acesso a determinados serviços e infra-estruturas, ou seja, nos meios de consumo coletivos. 

Neste complexo espaço urbano dinâmico e contraditório, estabelecido tanto nas 

grandes metrópoles como nas pequenas cidades interioranas, salvo raras exceções, 

discute-se qualidade de vida da população. Para além do bem-estar biológico e da condição 

de consumidor e/ou usuário no espaço urbano, visualiza-se o habitante da cidade como 

sujeito da reprodução do espaço urbano, o que pressupõe o direito à cidade, que se refere 

às possibilidades plenas de apropriação dos espaços para a vida em todas as suas 

dimensões e, conseqüentemente, o exercício da cidadania. 

A questão da qualidade de vida é múltipla e diversificada, não devendo restringir-se 

ao acesso à infra-estrutura básica, aos equipamentos de uso coletivo, ao saneamento, 

habitação e rendimento mínimo. Pensar a qualidade de vida humana na cidade implica a 

garantia ao direito à cidade, de acordo com Lefebvre citado em Carlos (1992, p. 33), 

“manifesta-se como forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na 

socialização, ao habitat e à habitação. O direito à obra (a atividade participante) e o direito à 

apropriação (bem distinto da propriedade) se imbricam dentro do direito à cidade. [...] A 

cidade seria a obra perpétua dos seus habitantes.” 

Para além da mitificação da expressão – relacionada apenas a indicadores sócio-

econômicos quantificáveis – a qualidade de vida congrega fatores necessários à superação 

do mero estágio de sobrevivência, que abrange tanto a distribuição dos bens de cidadania 
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quanto uma série de bens coletivos de natureza menos tangível e nem por isso menos reais 

em suas repercussões sobre o bem-estar social. (SOUZA1982, p. 15) 

O esforço no sentido de eqüalizar o direito à cidade deve se traduzir em forma de 

planejamento, aliado ao contínuo processo de ação e decisão política, definindo objetivos, 

prazos e sistemas, tendo em vista o correto conhecimento da comunidade beneficiária, dos 

recursos disponíveis e das dificuldades para a implantação das propostas. 

Neste sentido é fundamental que se incorpore aos estudos das cidades a percepção 

ambiental, a memória cultural e as práticas cotidianas, a fim de verificar o quanto os 

citadinos se apropriam da cidade de maneira eqüitativa, condição pertinente à qualidade de 

vida. 

EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA URBANOS 

As intensas transformações demográficas, econômicas e técnicas que envolvem a 

cidade contemporânea fazem emergir a importância das infra-estruturas e dos 

equipamentos urbanos. A sociedade (re)constrói e dá novas formas à paisagem urbana e os 

sistemas de infra-estruturas influenciam e são influenciados pelas mudanças daí 

decorrentes, além de serem fortemente interventivos nas ações de transformação territorial. 

Os equipamentos urbanos compreendem os edifícios e as instalações, estruturas 

concretas que servem de sede às atividades e individualizam-se pelas suas funções. Estes 

visam, no seu conjunto, ao bem-estar e à melhoria da qualidade de vida da população, bem 

como ao suprimento de necessidades emergentes através de sua distribuição no tecido 

urbano. A distribuição desigual de infra-estrutura e equipamentos constitui externalidade 

suficiente para causar valorizações sociais diferentes no território (SANTOS, 1988). Os 

efeitos causados por essa desigual distribuição qualificam ou desqualificam o espaço 

urbano, tendo significativas repercussões geográficas. 

Para que ocorra a melhoria contínua das atividades urbanas e, conseqüentemente, a 

cidade se caracterize como ambiente favorável às relações humanas saudáveis, é 

imprescindível dispor de infra-estruturas e equipamentos urbanos adequados, assim como 

da prestação de serviços6 eficientes. 

Por certo a infra-estrutura e equipamentos urbanos geram desdobramentos 

importantes para a dinâmica da cidade. A desigual distribuição pelo tecido urbano destes 

elementos revela valorizações sociais diferenciadas, e conseqüentemente, espaços intra-

                                                 
6 Os serviços públicos de interesse urbanos podem ser prestados por entidades estatais (união, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) a partir de competências estabelecidas pela Constituição 
Federal: nos arts. 21 e 22 (União), art. 25 (Estados federados) e art. 30 (municípios) (ABIKO, 1995). 
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urbanos diferenciados para a qualidade de vida e para a proteção e a melhoria das 

condições de saúde e de higiene da população. 

ASSIS CHATEAUBRIAND - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

O município de Assis Chateaubriand7, assim nomeado em homenagem ao jornalista 

brasileiro Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, emancipado em 20 de 

agosto de 1966, localiza-se na Mesorregião oeste paranaense e Microrregião de Toledo 

número 22 (Figura 1), possuindo uma área de 984,5 Km2 (IBGE, 2000), inserida no bloco sul 

5-d, planalto de Guarapuava (MAAK, 2002, p.420), às margens direita do rio Piquiri. 

Apresenta cobertura pedológica predominantemente argilosa proveniente de derrame 

basáltico, de grande fertilidade, relevo levemente ondulado e clima subtropical úmido com 

temperaturas entre 10ºC mínima e 37ºC máxima (PDDU, 1994), precipitação pluviométrica 

média anual de 1.991mm (C. Vale,2003). Essas características naturais lhe conferem 

potencial natural propício à agricultura, principal atividade econômica desde a origem do 

município, respondendo atualmente por 73,45% da renda, enquanto o comércio e serviços 

representam 22,09% e a indústria 4,46% (DERAL, 2003). 

LOCALIZAÇÃO DO MUNÍCIPIO NO 
ESTADO DO PARANÁ
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Figura 1- Localização do município e cidade de Assis Chateaubriand 

                                                 
7 A população residente no município é de 33.317 habitantes, sendo que 22.724 residem na sede ou 
cidade de Assis Chateaubriand (IBGE, 2000). 
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A sede, cidade de Assis Chateaubriand, localiza-se na porção centro-oriental do 

município entre os paralelos 24º23’10” e 24º25’42” de latitude sul e os meridianos 53º29’12” 

e 53º32’50” de longitude oeste. As altitudes locais variam de 470m em porções mais 

elevadas, chegando a 400m nos fundos de vales; predominam áreas com declividades entre 

0 – 15%. A área urbanizada da cidade, com 480,10 alqueires, encontra-se dividida em 

unidades espaciais, usualmente chamadas bairros, nomeadas de Plano Piloto, Jardins e 

Conjuntos Habitacionais (PDDU, 1994). 

O empreendimento devidamente planejado foi executado pela Colonizadora Norte do 

Paraná, fundada em 1950 pelo grupo Martinez, que adota os mesmos parâmetros de 

colonização das colonizadoras já atuantes no norte do estado8. 

A Colonizadora desenvolveu uma colonização a partir de um eficaz planejamento 

das áreas rurais e urbanas, respeitando os cursos d’água e tomando o sistema viário como 

elemento estruturador, percorrendo os interflúvios do relevo. As propriedades agrícolas 

foram organizadas de modo a que todas tivessem acesso tanto à estrada quanto ao curso 

hídrico – modelo espinha de peixe - estrutura fundiária com pequenos estabelecimentos, 

facilmente comercializados graças a pagamentos facilitados e uma considerável propaganda 

do empreendimento em vários estados do Brasil, com condições similares às desenvolvidas 

no norte do estado do Paraná. 

No tocante à implantação das cidades o plano da colonizadora foi também bastante 

detalhado, mantendo estreita ligação entre as vias de comunicação e a regularidade na 

distância entre os assentamentos urbanos: as cidades foram planejadas a posições que não 

ultrapassassem 50 km. 

A execução do plano urbanístico da cidade de Assis Chateaubriand a partir de 1960 

ficou a cargo do Engenheiro Azauri Guedes Pereira; no entanto, o mentor do projeto foi o 

arquiteto Gustavo Gama Monteiro. Ao desenho da cidade Monteiro imprimiu o caráter das 

soluções do tipo cidade-jardim, tomando como base o levantamento topográfico da região e 

projetando a paisagem antrópica respeitando as particularidades que o cenário natural 

oferecia. 

Duas correntes populacionais distintas ocuparam as terras férteis do oeste 

paranaense, ainda ociosas: gaúchos e catarinenses, com conhecimento no cultivo de trigo, 

soja, suinocultura e domínio no manuseio de máquinas agrícolas; mineiros, paulistas e 

nordestinos com experiência no cultivo de café, o que além de produzir um espaço sócio-

econômico local marcado pela diversidade na agropecuária, também veio alterar 

                                                 
8 Destaca-se a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que fez a colonização de Maringá, 
Cianorte e Umuarama, entre outros municípios. 
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significativamente a oferta agrícola do estado (PDM, 1974). O espaço em questão se 

organiza inserido na economia nacional como uma nova unidade de produção agrícola. 

Resulta da confluência dos fluxos migratórios (característica peculiar da população 

da cidade) a condição de espaço de transição ou confronto sócio-cultural entre as 

influências do sul e do norte/nordeste do país, diferenciando-se de maneira significativa dos 

municípios: ao sul, Tupãssi, Toledo e Palotina com influência predominante de gaúchos e 

catarinenses; e ao norte Brasilândia do Sul e Alto Piquiri, notadamente influenciados pela 

cultura paulista, mineira e alguns estados nordestinos. 

O desenvolvimento do município foi favorecido pela conjuntura nacional, aliado às 

condições naturais altamente propícias às práticas agrícolas e ao sucesso do modelo 

colonizador imobiliário no norte do estado empreendido por outras colonizadoras. 

ELEMENTOS MORFOLÓGICOS NO ESPAÇO URBANO CHATEAUBRIANDENSE 

Na cidade os elementos morfológicos são construtivos e espaciais. Podem-se 

identificar na cidade contemporânea as avenidas, a quadra, o traçado viário, os edifícios e o 

verde urbano, entre outros elementos morfológicos relativamente constantes no espaço 

urbano. É através do modo como se estruturam e se organizam que provém a comunicação 

estética funcional da cidade. A leitura morfológica da paisagem urbana pressupõe a 

identificação dos elementos morfológicos para conhecer as partes da forma urbana e o 

modo como se estruturam e se organizam, considerando sempre cada elemento ou parte da 

cidade como área potencial de intervenções via planejamento urbano. Trataremos a seguir 

os elementos morfológicos na cidade de Assis Chateaubriand/PR pertinentes a estruturação 

da cidade e a qualidade de vida urbana. 

O solo - pavimento 

O solo é a base sobre a qual se constrói a cidade. O substrato pré-existente e sua 

topografia vão influir na configuração do espaço urbano. De acordo com Lamas (2000, p. 

80) é a partir do “chão que se pisa” que inicia a identificação dos elementos morfológicos. 

Importante setor de qualidade ambiental urbana, o solo pavimentado é de grande 

fragilidade e sujeito a contínuas mudanças. Basta citar as conseqüências do excesso de 

impermeabilização. Em contrapartida, não é possível desconsiderar a enorme diferença de 

aspecto e comodidade que o correto tratamento do solo e a pavimentação conferem à 

cidade. 
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As condições naturais do solo em que se assenta o sítio9 da cidade de Assis 

Chateaubriand/PR, predominantemente argiloso proveniente de derrame basáltico, além da 

fertilidade propícia às práticas agropecuárias possui características favoráveis ao 

urbanismo. O perfil topográfico do perímetro urbano compreende relevo aplainado com 

suaves ondulações que não apresenta limitações para ocupações. 

O perímetro urbano compreende uma área de aproximadamente 22,24 km2, sendo a 

última alteração realizada em outubro de 1995. Historicamente definido a partir da 

superestimação do crescimento urbano, apresenta na atualidade aproximadamente 39% da 

área total ocupada efetivamente pelo tecido urbano. 

Quanto a ocupação do solo por edificações, de acordo com a lei de Zoneamento de 

Uso e Ocupação do Solo Urbano, apenas às edificações destinadas ao uso comercial 

localizadas nas zonas comerciais e de serviços é permitido ocupar com construção 100% do 

lote. A maior concentração desta forma de ocupação restringe-se a lotes que margeiam as 

Avenidas Tupãssi, Brasil e D. Pedro II. Às zonas industriais é permitido ocupar em 

construção 75% do terreno, enquanto às zonas residenciais destinam-se para construção 

65, 60 e 50% da área total do lote, coeficiente relacionado ao zoneamento e dimensão do 

lote. No caso em questão a opção pela moradia unifamiliar isolada é maciça. 

À ausência de ocupação irregular somada a legislação de ocupação do solo urbano, 

resulta um conjunto que conjuga salubridade e aprazibilidade para os moradores: além de 

favorecer a infiltração das águas pluviais reduzindo o fluxo de escoamento, resguarda ainda 

logradouros ocupados com árvores que sombreiam nos verões e pintam de verde – às 

vezes colorido em período de floração – a paisagem urbana. 

O sistema viário - a rua 

O traçado viário é o elemento morfológico que estabelece a relação direta da cidade 

com o território e em função de sua importância funcional de deslocamento, relaciona-se 

com a formação e crescimento da cidade. 

Para Lamas (2000 p. 100) “o traçado das ruas tem um caráter de permanência, não 

totalmente modificável, que lhe permite resistir às transformações urbanas”, mantendo-se 

historicamente e que possui importância vital na orientação, além do caráter de identificação 

tanto privado no sentido de lugar, como público relacionado a certas atividades comerciais e 

culturais, entre outras. 

                                                 
9  “O sítio é o assento da cidade, é a localização exata do espaço construído, em suas relações com a 
topografia local.” (DERRUAU apud DULFUS, 1991. pg.84) 
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Carlos (2004, p. 54-55) aborda a rua enquanto lugar onde as práticas sociais 

cotidianas da cidade acontecem, elemento revelador a partir do qual se pode pensar o lugar 

da experiência, da rotina, dos conflitos, das dissonâncias. 

De acordo com o cadastramento feito e utilizado pela Companhia de Saneamento do 

Paraná (SANEPAR, 2003) a cidade tem 187 vias públicas urbanas entre ruas, avenidas e 

travessas, hierarquicamente organizadas de acordo com seu uso em: vias principais, vias 

coletoras e vias locais (PDDU, 1994). 

Compreendem as vias principais as Avenidas Tupãssi, Brasil e D. Pedro II para as 

quais converge todo o trânsito da cidade, constituindo a espinha dorsal do atual sistema 

viário. Fazem parte também deste grupo as Avenidas México, Sesquicentenário e Londrina, 

que menos movimentadas exercem função secundária em relação as primeiras citadas. 

Com dimensões amplas, entremeadas por canteiros centrais e margeadas por passeios 

arborizados, singularizam-se tanto pelas características físicas como por centrar o trânsito 

de veículos, de ciclistas e pedestres. À extensão da Avenida Tupãssi que se prolonga no 

Plano Piloto voltam-se as atenções comerciais e de prestação de serviços, caracterizando 

este trecho da via a centralidade urbana. 

As vias coletoras – Avenidas do Bosque, Pioneiros, São Paulo, Industrial, D. Pedro I, 

Radial Leste e Sul – são vias duplas entremeadas por canteiros centrais e passeios 

marginais, que fazem conexões das ruas principais com a rede de ruas de interesse local. 

As vias locais perfazem o restante das vias urbanas. São as mais numerosas e possibilitam 

o livre acesso às residências, alguns serviços e outras atividades que distam das vias 

principais e coletoras. São em geral menos movimentadas. 

Além do caráter de vitalidade da cidade refletida no movimento dos transeuntes, 

pedestres e veículos em geral, a circulação e o transporte são grandes dinamizadores do 

organismo urbano, em cuja fisiologia preponderam, como coordenadores que são das 

funções de habitação, do trabalho, da recreação e das demais funções urbanas 

É imperativo abordar a importância da rua como extensão do espaço privado à 

população, característica das cidades médias e pequenas, onde a insegurança não tomou 

de assalto o cotidiano dos citadinos. Neste sentido, enquanto nas cidades grandes as ruas 

foram excluídas do rol de possibilidades de lazer, nas cidades pequenas a rua é local de 

passeio, de encontro, de brincadeira e alegria. 

Os espaços públicos - A praça 

Característica morfológica das cidades ocidentais, a praça resulta da 

intencionalidade de um planejamento. “Microcosmos da vida urbana as praças oferecem 

excitação e descanso, comércio e cerimônias públicas, lugar para encontrar amigos e ver o 
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mundo passar” (WEBB, 1990 apud ANGELIS, 1999): é a manifestação da vida urbana 

comunitária. 

A cultura atual ao lazer doméstico (TV, computador), a insegurança e o novo 

urbanismo são fatores que deram outras qualificações e significações sociais à praça 

alterando seu valor, surgindo espaços degradados e marginalizados com muita freqüência, 

que exigem atenção extra do poder público e da comunidade para sua valorização e 

aceitação enquanto espaço público. 

De acordo com Angelis (1999, p. 947) a população e a configuração urbana não têm 

como prescindir do espaço público que é a praça, principalmente nas cidades interioranas 

de menor porte, pois nelas a praça revela toda a simbologia da centralidade e do espírito 

comunitário. 

Apesar da conotação muitas vezes negativa, a importância das praças enquanto 

espaço público se faz cada vez mais premente, tendo em vista que com o advento da 

sociedade pós-industrial o ócio das pessoas tende a aumentar, aliado ao aumento da 

longevidade, prolongando o tempo de vida da população aposentada. A sociedade deve 

aprender a utilizar este tempo livre para seu bem-estar, tornando-se imprescindíveis áreas 

atrativas destinadas a encontros fortuitos ou programados, onde a tranqüilidade e 

aprazibilidade sejam asseguradas. 

Em Assis Chateaubriand a presença, o uso, a qualidade e manutenção das praças 

encerra-se num contexto de variada gama de situações, já que a cidade possui desde 

praças bem localizadas, equipadas e bastante utilizadas pelo população até outras, apenas 

idealizadas na malha urbana. 

A cidade possui 13 praças reconhecidas legalmente, as quais se diferenciam tanto 

pelas funções a que foram projetadas na malha urbana como pelo uso cotidiano. A 

diversidade a que as praças da cidade se prestam dificulta uma diferenciação, 

principalmente entre as mais freqüentadas. Puppi (1981, p. 202) assegura ser sempre 

possível enquadrá-las dentro de um tipo, independente da complexidade funcional que 

possam apresentar. 

Com base na classificação proposta por Puppi (1981, p. 202) as praças na cidade de 

Assis Chateaubriand podem assim enquadrar-se: 

* Praças decorativas ou ornamentais - As praças decorativas restringem-se ao Plano 

Piloto e fazem parte do projeto inicial da cidade. À Praça dos Pioneiros cabe o destaque de 
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localização privilegiada – na rótula da Avenida Tupãssi, eixo central da cidade10. Ponto 

estratégico de intersecção, de ligação e decisão para a pessoa em movimento, descortina-

se como um painel alegre fazendo bem aos olhos e fortalecendo a imagem da cidade. 

* Praças recreativas, de repouso ou residenciais – Localizadas nos bairros, a vegetação 

de maior porte confere a estas praças o atributo de espaço verde acessível aos usuários. 

Diferenciam-se pelo uso e presença de equipamentos, sendo a Praça das Américas 

utilizada com assiduidade principalmente pela população da 3ª idade, como espaço de lazer 

para jogos de cartas e malha, entre outros, além do entretenimento infantil e o desfrute de 

jovens e adultos em “ver o tempo passar” a partir da praça. Compreende um espaço 

agradável e útil no contínuo urbano, cumprindo a função de “lugar intencional de encontro, 

da permanência, de práticas sociais e de manifestações da vida urbana e comunitária” 

(LAMAS, 2000, p. 102). 

* Praças monumentais, arquitetônicas ou descortino - Singularizam-se por suas 

composições aparatosas, concretizada nas edificações que as emolduram. No caso das 

praças Nossa Senhora do Carmo e São Francisco, as igrejas católicas lhes conferem 

sentido espiritual e a presença física, facilmente avistáveis são referenciais de localização e 

contribuem significativamente para a decoração do quadro urbano. A praça Guadalajara 

peculiariza-se pelo uso da edificação - ginásio de esportes - nas práticas esportivas, sendo 

portanto atrativa à população mais jovem, adepta do movimento, barulho, esportes e festas. 

Essas praças são ornadas com pouca decoração, condição que as tornam mais eficientes 

para seu uso com estacionamentos revestidos, não lhes privando de motivarem agradáveis 

impressões. 

O lote – Parcela fundiária 

O lote enquanto parcela mínima fundiária representa o limite entre o público e o 

privado, a célula territorial do tecido urbano e elemento que compõe o quarteirão. Como 

salienta Lamas (2000, p. 26) “a gênese e fundamento do edificado”. 

A intensa diferenciação nas dimensões dos lotes está intimamente ligada ao destino 

que lhe é reservado assim como sua localização. Aqueles destinados às zonas residenciais 

populares são normalmente menores e periféricos, enquanto aqueles destinados às áreas 

residenciais e comerciais demandam dimensões maiores, sempre associadas ao poder de 

compra do usuário. Neste sentido estrutura-se a cidade como produto de mercado, distante 

dos ideais da cidade obra proposta por Lefebvre (2001). 

                                                 
10 De acordo com Santos (1988, p. 127) o centro corresponde a área mais dinâmica, onde estão o 
comércio e os lugares de trabalho mais significativos, se concentra o maior movimento e acontecem 
as coisas mais importantes. 
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Como visto anteriormente, a cidade de Assis Chateaubriand é o resultado de um 

empreendimento imobiliário devidamente planejado. Por isso a forma e dimensões dos 

lotes, enquanto unidade mínima fundiária, seguem os princípios urbanísticos do projeto 

inicial. Os loteamentos empreendidos pela colonizadora possuem, quase que na totalidade, 

lotes com dimensões de 600m2, salvo algumas exceções. Predomina a ocupação com uma 

única edificação, com exceção do Plano Piloto, área edificada nos primórdios da cidade 

quando a demanda por residências era elevada. Este contexto resultou na construção de 

duas ou mais edificações residenciais, uma destinada à moradia do proprietário e outra ao 

aluguel, não ocorrendo o desmembramento do lote. 

Para o Bairro Jardim Progresso, idealizado pela colonizadora como bairro operário e 

atualmente ocupado por essa população, as dimensões dos lotes (e ruas) caracterizam-se 

como obstáculo, pois tornam mais onerosos os custos de urbanização como redes de 

serviços, equipamentos públicos e principalmente a pavimentação das ruas que na cidade é 

encargo do dono do lote. Some-se a isso as baixas densidades, notadamente a medida que 

se avança para as “franjas” do bairro e o poder aquisitivo da população aí residente diminui, 

para culminar em espaço urbano onde a qualidade de vida é significativamente 

comprometida. 

Nos empreendimentos de loteamentos que se seguiram as dimensões dos lotes 

diminuíram, preconizando os propósitos de Puppi (1981) para lotes residenciais comuns, 

com testada mínima de 12m e áreas não inferiores a 360m2. 

É imperativo considerar o uso do lote como instrumento de especulação imobiliária, 

característica da cidade capitalista, onde o solo urbano é dado como mercadoria em 

detrimento do seu uso social, como assento de moradia para a população. Deste contexto, 

emergem os problemas pertinentes ao uso do lote desprovido de edificação, portanto sem 

uso social, como reserva e/ou investimento de capital. Na cidade de Assis Chateaubriand os 

“vazios urbanos” gerados em decorrência dos lotes desocupados ocasionam uma série de 

inconvenientes, que podem ser assim resumidos: aumento nos custos de construção e 

instalação de infra-estrutura e redes de serviços urbanos; horizontalização do tecido urbano, 

distanciando do centro as camadas subalternas da população, que de modo geral têm 

acesso limitado à cidade; presença de espaços “abandonados”, normalmente com 

vegetação ou “matagal” indesejáveis, usados como depositário de entulhos, constituindo-se 

em sérios obstáculos à segurança e sanidade11 urbana; e comprometimento da estética da 

cidade, dado ao caráter de abandono desses imóveis. 

No âmbito de ações do poder público para restringir ou coibir a presença e 

permanência do uso do solo urbano como capital imobiliário impera a neutralidade. Quanto 

                                                 
11 Estes espaços contribuem para proliferação de animais e insetos vetores de doenças. 
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à tributação, as alíquotas aplicadas são eqüitativas tanto em terrenos com edificações como 

nos vazios (Art. 15 - Código Tributário, 2002). Não se constitui, portanto, a legislação em 

instrumento urbanístico no sentido de compelir a ocupação do lote com edificação; ao 

contrário, favorece seu uso como reserva de capital e, conseqüentemente, especulação 

imobiliária. Ainda, de acordo com o Código de Postura Municipal (Artg. 40,) é 

responsabilidade do proprietário a limpeza do lote, onde a lei também impõe sansões a 

quem deixar terrenos em desacordo com a mesma. Entretanto, as falhas no cumprimento da 

lei, tanto por parte do poder público como dos proprietários dos imóveis fere a estética da 

cidade assim como se constitui em ameaça à sanidade e segurança dos citadinos. 

O verde urbano 

As estruturas verdes, desde a árvore unitária ao grande parque urbano, constituem 

elementos identificáveis na estrutura urbana. Têm individualidade própria e funções 

precisas. Seus benefícios se fazem sentir de diversas maneiras, prevalecendo os que 

concernem à higiene, ao saneamento e à estética, além dos aspectos sociais e econômicos 

igualmente apreciados. 

Quanto maior a área verde de uma cidade, quanto mais arborizada suas ruas, maior 

o conforto ambiental dos seus habitantes. Uma boa quantidade de árvores protege do calor, 

melhora a defesa contra poluentes atmosféricos e o barulho, contribui na absorção das 

águas pluviais e decora a cidade irrompendo por entre o edificado. 

O planejamento adequado da arborização deve conjugar aspectos culturais e 

históricos da população local, suas necessidades e anseios, com as atividades 

desenvolvidas pelo comércio, indústria e com a implantação de obras de infra-estrutura. 

O desenho urbano, traçado a partir do interflúvio do relevo resguardando a área do 

parque junto ao Plano Piloto, faz com que a cidade de Assis Chateaubriand tenha a forma 

do tecido urbano largamente influenciada por esta área verde. Some-se ainda a arborização 

das ruas, praças, avenidas e logradouros que dão um colorido à paisagem e se constituem 

em importante componente urbano na qualidade de vida da população. Entretanto, a cidade 

não desfrutou de um plano para regulamentar e disciplinar a arborização urbana, daí 

decorrentes uma série de problemas que resultam em transtornos aos citadinos. 

Entre os problemas mais freqüentes da arborização urbana na cidade pode-se citar: 

técnicas inadequadas de plantio e poda das espécies, plantio de espécies não apropriadas e 

uso inadequado dos espaços públicos, principalmente as calçadas. Como o poder público 

não possui uma regulamentação específica para a arborização urbana, a população a 

realiza de acordo com seu gosto e interesse. Assim, cada morador escolhe a espécie que 

mais lhe agradar, com o porte que o mercado disponibilizar e realiza o plantio nos seus 
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próprios preceitos, gerando resultados imprevisíveis. Some-se a isso a prática da poda sem 

acompanhamento técnico feita pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica – Copel, 

pela Prefeitura Municipal e pelos próprios moradores visando a proteção da rede, segurança 

em caso de exemplar que oferece risco, ou até para manter “limpa” a rua, ou tornar visível a 

fachada de um prédio. São ações que mutilam e eliminam árvores, desconsiderando os 

benefícios e interesses comunitários. 

Convém destacar a ocorrência de exceção nos canteiros centrais das avenidas, onde 

a arborização recebe atenção do poder público. Nestes espaços a prefeitura faz o plantio e 

monitoramento da arborização utilizando plantas ornamentais, conferindo importante 

aspecto urbanístico à cidade. As plantas dão caráter de jardim aos espaços públicos, 

amenizando a pavimentação destinada a estacionamento. É a arte do belo, da estética e 

forma agregando-se ao aspecto funcional, a simbiose entre objetivo e o objeto, em que o 

foco vem a ser a melhoria da qualidade de vida da população (ANGELIS NETO; ANGELIS, 

1999). 

A inoperância do poder público em relação a arborização urbana das ruas não 

impede a população de, a seu modo, arborizá-las. Portanto, em que pesem os obstáculos a 

serem ainda superados pela população no tocante a preservação e manutenção da 

arborização, há que se reconhecer o mérito quase exclusivo da mesma pela presença 

marcante, mesmo que indisciplinado, do verde em praticamente todas as ruas. 

O parque urbano na cidade de Assis Chateaubriand constitui-se numa alternativa de 

lazer que aproxima a população da natureza. O parque é parcialmente formado de mata 

nativa, o que é de relevância educativa e preservacionista, já que toda a região era ocupada 

por floresta e este tipo de parque pode resgatar para as novas gerações a realidade 

encontrada pelos pioneiros. 

Criado pela Lei Municipal 1.658 (2001) com objetivo de preservar o ecossistema 

natural, possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 

de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, com 

65,04 hectares de superfície, confere à população 28,62m2/hab de área verde, parte 

preservada com mata nativa e parte destinada ao lazer e contemplação. 

Em que pesem as proposições positivas, há que se considerar a necessidade de 

pequenas intervenções que podem assegurar à população os benefícios do parque com 

maior segurança e ao parque mais proteção e preservação do seu ecossistema. 

EQUIPAMENTOS URBANOS E INFRA-ESTRUTURA EM ASSIS 
CHATEAUBRIAND 
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Considerada a cidade como espaço contínuo ocupado por um aglomerado humano 

denso e permanentemente imbricado por intensas e dinâmicas relações sociais e 

econômicas, reflexões sobre os equipamentos e infra-estrutura urbanos – tendo-os como 

elementos que visam a melhoria na qualidade de vida da população – devem alicerçar as 

análises e o planejamento urbanístico da cidade. 

A presença e distribuição dos equipamentos e o ordenamento dos sistemas de infra-

estruturas no tecido urbano, assim como o acesso a seus benefícios pela população, 

norteiam as análises e reflexões que se seguem. Para tal serão analisados equipamentos 

de uso comunitário que são voltados para vizinhança e aqueles voltados à dimensão urbana 

considerados mais relevantes à qualidade de vida. Quanto à infra-estrutura será 

considerado o acesso com eqüidade a seus benefícios. 

  EQUIPAMENTOS URBANOS 

A presença de equipamentos, como visto, qualifica o espaço urbano e tem estreita 

relação com a qualidade de vida da população de uma cidade. Abordaremos aqui aqueles 

equipamentos de uso coletivo voltado a satisfação de necessidades emergenciais da 

sociedade contemporânea, como a educação e o lazer. 

Educação 

Os equipamentos destinados a atender requisitos educacionais singularizam-se no 

espaço urbano, principalmente devido a movimentação de estudantes. Todavia, sua 

importância para a sociedade toma maiores dimensões em função da obrigatoriedade 

prenunciada pela Constituição Federal de 1988 (Art. 205,), na qual o direito a Educação 

Básica12 significa garantia de acesso ao processo educacional elementar para o exercício 

da cidadania. Assim considerada para a nação, toda a criança tem direito a escola. 

Há que se considerar também a importância que reveste a educação formal na 

atualidade, momento em que a sociedade vive os desdobramentos decorrentes da 

revolução técnico-científica que tem como alicerce o conhecimento e a técnica. Neste 

contexto o acesso à escolaridade efetiva-se para além do exercício da cidadania, 

caracterizando-se como garantia de sobrevivência com dignidade. Além da atuação 

profissional e permanência no mercado de trabalho, a escolarização está paulatinamente 

assegurando posição e status social aos que há possuem em detrimento daqueles a quem 

normalmente o privilégio foi vetado. 

                                                 
12 Corresponde ao Ensino fundamental (1ª a 8ª) e Médio, regulamentado pela LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional) Lei 9.394/96. 
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À sociedade da sede urbana chateaubriandense são disponibilizados equipamentos 

públicos e privados, supridos de suas funções, que oferecem escolarização compreendendo 

desde as séries iniciais ao nível de ensino superior. 

A oferta de escolarização em nível de Ensino Superior é exclusividade da iniciativa 

privada. Com área de abrangência regional caracteriza-se como uma das atividades que 

faculta à cidade a condição de centralidade médio (IBGE, 2000). 

Quanto à presença de equipamentos destinados a ofertar escolarização para os 

ensinos Fundamental e Médio, dispõe a população da cidade de 8 escolas municipais 

públicas e 5 privadas. As públicas ofertam de pré-escolar a 4ª série, enquanto as privadas 

ofertam também educação infantil; 8 escolas estaduais públicas e 3 privadas ofertam 

escolarização de Segunda Fase do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries), das quais 7 

ofertam Ensino Médio; 2 escolas estaduais públicas ofertam escolarização para jovens e 

adultos. 

De acordo com técnicos da Gerência Municipal de Educação (2004), os 

equipamentos e serviços municipais voltados para a educação disponibilizados no município 

norteiam-se pela legalidade em universalizar a garantia de acesso à Primeira Fase de 

Educação Básica, em quantidade e qualidade, para todas as crianças assim como para 

jovens e adultos em nível de alfabetização. 

Lazer 

As sociedades industriais reguladas pelo relógio alienado ao trabalho priorizam os 

sistemas produtivos e a produção em detrimento do ser humano, condição que relega o 

lazer a um segundo plano. O sentido vulgar do lazer “ócio, descanso, folga, vagar, 

desocupação” (FERREIRA, 1988), tornou-se de tal modo difundido, que a prática do lazer 

em qualquer sentido assume caráter negativo. A importância dada ao trabalho foi tal, que o 

lazer passou a fazer parte daquelas atividades banais, associado ao conceito de ociosidade 

improdutiva. 

Paulatinamente a sociedade assegura o direito ao lazer baseado no conceito 

sociológico de tempo que decorre entre o trabalhar e dormir. “Assim, o lazer situa-se entre o 

período de tempo em que o cidadão satisfaz uma necessidade de natureza social, 

convencional, o trabalho, e a necessidade de ordem biológica, descansar” (FERRAZ,1997) 

ou ainda como definido por Medeiros (apud FERRAZ, 1997), “lazer é o espaço de tempo 

não comprometido, do qual podemos dispor livremente”. A redução da carga horária de 

trabalho, as conquistas sindicais e a própria lógica da economia que é obrigada a fornecer 

aos trabalhadores não mais apenas um tempo de repouso e de recuperação, mas tempo de 

consumo, aliado ao resultado da utilização de técnicas de automação que em seu rastro 
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deixam um espaço de tempo liberado cada vez maior (FERRAZ, 1997). Some-se ainda a 

longevidade com mais tempo livre na aposentadoria, característica cada vez mais 

acentuada da sociedade contemporânea, são fatores que tornam o lazer cada vez mais 

constante e necessário. Estes, entre outros fatores, exigem planejamento e políticas 

urbanísticas voltadas ao lazer e estas devem ter como objetivo o bem-estar do ser humano. 

O lazer já consta da Declaração Universal dos Direitos humanos desde 1948: “Artigo 

XXIV – todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas 

de trabalho e a férias remuneradas periódicas” (NUCCI, 2001). O lazer também está na 

Constituição Brasileira de 1988: “Art. 6 – São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desempregados, na forma desta Constituição.” 

A Lei Orgânica do Município de Assis Chateaubriand (1990) reforça o que diz a 

Constituição Federal : Art. 178 “... o Município promoverá por todos os meios ao seu 

alcance: I – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, 

transporte e lazer”, e estabelece em seu Art. 198 - “O município incentivará o lazer, como 

forma de promoção social.” 

O lazer na cidade de Assis Chateaubriand tem condição típica de cidade pequena. A 

familiaridade entre a população, a violência muito menor que nas grandes cidades e as 

dimensões urbanas menos exigentes quanto ao tempo de deslocamento são fatores que 

conferem à cidade caráter de globalidade e democracia aos principais equipamentos e 

espaços de lazer. Essa condição é revelada nos principais eventos de caráter popular e nos 

espaços públicos efetivamente destinados para o lazer, freqüentados por pessoas de 

praticamente toda a cidade, assim como de todas as idades e classes sociais. 

Enquanto os equipamentos públicos, privados e associações individualizam-se como 

espaços de lazer para uso diário – o lazer do tempo entre trabalho e repouso – e o lazer em 

eventos pontuais mais voltado para o entretenimento – festas populares, bailes e/ou 

reuniões sociais – para a cidade de Assis Chateaubriand o espaço de lazer mais 

democrático e freqüentado é o Calçadão da Avenida Tupãssi, especificamente nos finais de 

semana. Livre do ônus do ingresso de acesso torna-se acessível e é território de todas as 

classes sociais e todas as idades. É ponto de encontro de jovens e espaço de passeio para 

famílias. 

  INFRA-ESTRUTURA URBANA 

A evolução da cidade corresponde a modificações quantitativas e qualitativas na 

gama de atividades urbanas, as quais direta ou indiretamente são dependentes das infra-

estruturas. Desta forma, tanto em quantidade como qualidade a presença de infra-estruturas 
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urbanas são vetores de desenvolvimento e, conseqüentemente, qualidade de vida da 

população. São considerados para os sistemas de infra-estruturas aqui abordados, a 

importância à dinâmica urbana e o acesso a seus benefícios pela população. 

Água 

A disponibilização de infra-estruturas e serviços de saneamento básico em qualidade 

e quantidade suficientes para atender à população urbana caracteriza-se como desafio à 

sociedade. O serviço de abastecimento de água desempenha importante papel tanto na 

conservação ambiental como no bem-estar social. Portanto, se prestado com eficiência, 

contribui para promover e garantir as condições ambientais necessárias à saúde e qualidade 

de vida da população. 

A instalação de infra-estrutura e prestação do serviço de abastecimento de água à 

população da sede urbana de Assis Chateaubriand é executada pela SANEPAR 

(Companhia de Saneamento do Paraná) que efetiva o tratamento13 e disponibiliza água à 

população. Segundo dados fornecidos pelos técnicos em setembro de 2004, a SANEPAR 

oferece água por meio de 119. 413 m de rede, atendendo toda a malha urbana. A água é 

captada no Rio Alívio, pequeno curso d´água próximo a cidade e transportada, via adutora, 

com 4.500 m até o reservatório urbano, gerando volume capaz de suprir a demanda. A 

qualidade da água é obtida através de correções por processos químicos, físicos e 

biológicos, cujos métodos atendem aos teores mínimos de impurezas aceitáveis para 

consumo domiciliar e industrial, dentre outros. 

No tocante ao fornecimento de água, segundo os técnicos da SANEPAR, a sede 

urbana de Assis Chateaubriand já alcançou a universalização deste serviço. 

 Para o período de 1994 a 2003 tem-se condição antagônica nas principais classes de 

consumidores. Para a classe residencial, ocorre acréscimo de 12% nas ligações, porém é 

significativa a redução de consumo que atinge 13% em 2002 e 8% em 2003. Na classe 

comercial também ocorre situação semelhante, com acréscimo de 13% nas ligações e 

redução de 15% no consumo. A classe de ligações industriais manteve ritmo crescente tanto 

para as ligações quanto para o consumo. 

Segundo técnicos da SANEPAR, pode-se indicar como razões para a redução do 

consumo: aumento do custo de tratamento da água; redução de subsídios a consumidores 

de baixa renda pelo Estado, notadamente nas gestões entre 1994 a 2002; instalação da 

rede de esgoto, sendo o custo do serviço equivalente a 80% do valor consumido em água; o 

                                                 
13 No mês de julho 2003 o volume de água produzido na ETA (Estação de Tratamento de Água) foi de 
129.750m3, dos quais 84.359 m3 foi micro medido (consumido) pela população ocorrendo, portanto, 
perda de 35% da água tratada entre a estação de tratamento e o hidrômetro do consumidor.  
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despertar da consciência ecológica; campanhas em esfera nacional para uso racional da 

água. 

Aliados a esses fatores convêm salientar que a redução mais significativa em 2003 

também decorre da crise na produção e fornecimento de energia que o país viveu em 

função do reduzido volume de água nos reservatórios. Além da escassez de água para o 

consumo nas grandes cidades, situação intensamente divulgada pela mídia nacional 

influenciando o consumidor local, apesar da cidade não ter sentido o problema de 

fornecimento de água. 

Esgoto 

A importância do serviço de esgotamento sanitário para a saúde e meio ambiente e, 

conseqüentemente, para a qualidade de vida da população passa a ser sentida de forma 

mais contundente com a urbanização e industrialização aceleradas. No Brasil, o crescimento 

das cidades em ritmo excessivamente maior que os investimentos em infra-estrutura e 

serviços de saneamento resultaram em espaços urbanos com deficitários sistemas de 

tratamento de esgotos, constituindo-se em riscos à saúde pública e degradação do meio 

ambiente. 

O sistema de esgoto tem por finalidade a coleta e disposição final de águas 

residuais14 originadas pela população, assegurando a esta melhores condições de higiene, 

além da preservação do meio ambiente. 

Na cidade de Assis Chateaubriand o serviço de esgotamento sanitário é prestado 

pela SANEPAR, assim como o abastecimento de água, porém a competência no 

planejamento de ampliação da rede é exclusiva do Poder Público Municipal. 

A implantação da rede para esgotamento sanitário e estação de tratamento para 

águas residuais é recente, data de 1997. Anteriormente a essa data eram utilizadas 

exclusivamente fossas sépticas, mecanismo ainda predominante. O sistema adotado na 

cidade é dinâmico – fundamentado em uma rede de canalização nas quais o escoamento 

acontece por gravidade – e com rede exclusiva destinada às águas residuais. A rede de 

águas pluviais é independente, com manutenção executada pelo poder público municipal15. 

Considerada a população usuária do sistema de abastecimento de água, apenas 

40% é servida pelo sistema de esgotamento sanitário e tem seus dejetos tratados 

devidamente. Os bairros dotados desta infra-estrutura são o Plano Piloto ou centro, parte 
                                                 
14 Águas residuais compreendem águas ou dejetos domésticos que provêm das habitações, 
estabelecimentos comerciais e entidades públicas, além das águas ou dejetos industriais (PUPPI, 1981 
p. 243). 
15 Esse sistema de dupla canalização predomina, quase que com exclusividade, no Brasil e em toda a 
América Latina. (PUPPI, 1981 p. 243) 
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dos Jardins América e Progresso. Nos demais bairros a população utiliza-se de fossas 

sépticas. 

Segundo técnicos da SANEPAR, entre os principais fatores limitantes à expansão da 

rede e serviço de esgotamento sanitário, pode-se destacar: custo de implantação da rede e 

manutenção do serviço; consciência da implicação ambiental e sanitária do não tratamento 

de esgoto; vontade política do poder público16. 

Comunicações 

As comunicações adquirem relevância imprescindível à sociedade contemporânea. 

Tempos em que as informações circulam e se propagam em ritmos alucinantes, a infra-

estrutura de comunicações, embora não seja causadora de segregação e pobreza, pode vir 

a contribuir, pela sua ausência, para a sua manutenção ou perenização. Sozinha não se 

caracteriza alavanca de alterações econômicas e sociais, mas aliada a outros elementos 

pode frustrar ou favorecer tal condição. 

Inserida no circuito de comunicações, a cidade de Assis Chateaubriand tem o serviço 

de telefonia fixa prestado por uma empresa multinacional de telecomunicações. Os serviços 

são prestados para áreas urbanas e rurais com 6.700 terminais telefônicos (linhas 

telefônicas ativas) (junho 2004), dos quais aproximadamente 83% estão localizados na sede 

urbana. O sistema também disponibiliza 175 telefones públicos, com 5% destinados às 

pessoas portadoras de deficiência física e/ou para o uso infantil (BrasilTelecon, 2004). 

As comunicações via telefone celular se popularizam. Acredita-se que sejam 

atualmente mais utilizadas que o sistema de telefonia fixo, notadamente pelas facilidades de 

uso e aquisição, além de caracterizar-se como objeto de consumo. 

A universalização de acesso ao sistema de comunicação telefônico – móvel ou fixo 

(inclua-se a Internet) – é suscetível à lógica do capital privado, em que o retorno de 

investimentos regula seus limites. Em que pesem tais condições, parcelas significativas da 

sociedade continuarão excluídas dos circuitos de comunicação, conseqüência do baixo 

poder aquisitivo. Essa população, enquanto indivíduos ativos no contexto, assumem a 

posição de “fiel depositário” das informações veiculadas pelos meios de comunicação de 

massa como TV e rádio, esporadicamente pertinentes a seus interesses. Neste sentido, ao 

efetivo exercício da cidadania ainda interpõe-se longa distância. 

                                                 
16 Trata-se de investimentos públicos pouco populares, em função dos fatores já citados, além de não 
serem visíveis na paisagem, portanto só lembrado pelos aspectos negativos, principalmente os custos. 
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Energia 

Seja como um serviço essencial à qualidade de vida, seja como um fator de 

produção que dinamiza o desenvolvimento econômico, hoje, a energia está presente em 

todas as atividades da sociedade moderna. E assim se faz sentir no cotidiano das atividades 

urbanas e, notadamente, na paisagem através das redes e iluminação públicas. 

O fornecimento de energia elétrica, única forma de energia utilizada no município, é 

de responsabilidade da COPEL – Companhia Paranaense de Energia Elétrica. De acordo 

com técnicos da estatal (2004) o sistema atende a 100% das residências urbanas. 

Avaliando-se os dados referentes de 1994 a 2003 quanto ao consumo, este tem 

acréscimo de forma lenta, porém constante até 2002. A redução de consumo em 2003 

justifica-se a partir da crise energética pela qual passou o país neste período. A Região Sul 

não teve problemas com fornecimento de energia, porém as campanhas nacionais para 

economizar energia influenciaram o comportamento do consumidor local, determinando 

redução de consumo, notadamente residencial e industrial. 

É relevante salientar que levantamentos estatísticos mais acurados certamente 

revelarão significativos aumentos per capita na classe de consumo residencial, dado a 

discrepância entre aumento de consumo e decréscimo no contingente municipal. Portanto, o 

reduzido aumento no consumo residencial não se caracteriza em estagnação às benesses – 

eletrodomésticos, eletrônicos, entre outros – que demandam energia, fatores importantes 

para o bem-estar doméstico. 

Quanto à iluminação pública, a rede é propriedade do município, sendo a COPEL – 

Companhia Paranaense de Energia Elétrica, contratada para ampliação da mesma e 

fornecimento de energia. 

O serviço de oferta e manutenção é prestado pelo Poder Público Municipal, mediante 

taxa17 compulsória alienada às faixas de consumo residencial, comercial e industrial, sendo 

isento os usuários com consumo inferior a 70 kWh. A taxa é cobrada independente da 

qualidade do serviço. É decorrente dessa condição a insatisfação de usuários, 

principalmente dos bairros periféricos, onde são freqüentes ruas com pouca iluminação em 

decorrência da inadequação entre iluminação e arborização, excessiva distância entre cada 

luminária e desatenção na prestação do serviço, basicamente a substituição de lâmpadas, 

quando queimadas e/ou danificadas. 

A insegurança, a dificuldade de locomoção a pedestres e ciclistas e a limitação no 

uso da rua como espaço de lazer principalmente para crianças e pessoas idosas – 
                                                 
17 A taxa é regulamentada pela Lei Complementar nº 003/2002, que institui contribuição para custeio 
do Serviço de Iluminação Pública no Município. 
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notadamente em noites quentes de verão –, são problemas vivenciados pela população que 

tem acesso limitado ao serviço de iluminação pública. 

É neste sentido, indiscutível a pertinência deste elemento de infra-estrutura urbana 

para qualidade de vida da população – tanto no uso privado como no uso público – o acesso 

com eqüidade a seus benefícios se caracteriza como importante direito ao exercício da 

cidadania. 

Transporte 

Em sua mais nobre função o sistema de transportes deve ser indutor ou facilitador do 

desenvolvimento urbano. Dada a necessária velocidade nos fluxos de pessoas, mercadorias 

e serviços altamente concentrados nas cidades, sua concepção deve estar, direta e 

consistentemente, correlacionada com todos os demais elementos de infra-estrutura. 

No Brasil, a limitada atenção voltada aos sistemas de transportes coletivos públicos 

ou privados têm produzido reflexos que, não raro, tangenciam o caos, com sistemas 

inadequados e altos custos. Aliado a ênfase ao transporte motorizado individual, o 

desempenho dos transportes urbanos traduzem-se em congestionamentos, aumento nos 

custos e elevados índices de acidentes de trânsito, entre outros (BEZERRA, 2000). 

Nas pequenas cidades o problema não atinge os contornos das grandes metrópoles, 

porém não passa despercebido. As dimensões do tecido urbano, o reduzido número de 

usuários dado às curtas distâncias e a supremacia do transporte individual, tornam o 

sistema de transporte coletivo atividade pouco atrativa do ponto de vista econômico e, 

conseqüentemente, menos eficiente. O ônus de tal condição recai sobre a população das 

classes menos favorecidas economicamente, via de regra moradora em áreas periféricas da 

cidade que, sem transporte individual, é dependente daquele coletivo. 

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN, 2004), trafegam no 

município 11.755 veículos particulares licenciados para o trânsito, estando incluídos veículos 

de grande porte que muito pouco trafegam na malha urbana. O total de veículos perfaz 

média aproximada de 2,75 pessoas /carros. Estima-se ainda um acréscimo de 15% de 

veículos em circulação procedentes de outros municípios. Isto se deve ao fato da cidade 

exercer atração regional com prestação de serviços na área de saúde, educação e 

principalmente comércio. Esses fatores contribuem para aumentar a confluência de 

pessoas, veículos e atividades no eixo principal da cidade. 
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O transporte coletivo é responsabilidade de uma única empresa, explorado em 

regime de permissão18. Esta oferece aos usuários apenas uma linha de percurso ligando 

bairros em localização geograficamente oposta, passando no Plano Piloto pelas ruas 

paralelas à avenida principal. Observa-se que o plano de transporte coletivo, da forma como 

está, deixa de atender a população na parte leste da cidade. 

A supremacia do transporte de automóvel individual e o uso da bicicleta – favorecido 

pela topografia plana – como meio de transporte imperam na preferência da população, em 

detrimento do transporte coletivo utilizado por número reduzido de usuários, os quais têm 

elevada dependência de tal serviço. 

A bicicleta como meio de transporte 

O projeto urbanístico inicial chateaubriandense, idealizado para o uso de automóvel, 

desconsidera a bicicleta como meio de transporte e as intervenções feitas posteriormente na 

cidade não primaram, ou sequer consideraram, este meio de transporte intensamente 

utilizado pela população. 

Existe na cidade uma cultura de uso da bicicleta como transporte, favorecido pelas 

curtas distâncias, pela topografia plana e também devido ao elevado custo do transporte de 

automóvel, além da reduzida abrangência do sistema de transporte coletivo. Entretanto, a 

ausência na ordenação de um sistema cicloviário faz com que os adeptos da bicicleta 

disputem nas ruas espaços com os veículos motorizados, quase sempre em desvantagem 

ao ciclista, ou se aventurem pelas calçadas gerando outro conflito, em prejuízo do pedestre. 

A implantação e gestão desta modalidade de transporte tanto como alternativa para 

melhorar a dinâmica geral do trânsito como no sentido de facilitar a locomoção dos usuários 

da bicicleta, depende totalmente do poder local ou da vontade política municipal. Ao priorizar 

o uso da bicicleta, deixando em segundo plano o automóvel, a população estará evitando os 

problemas decorrentes do uso intensivo deste sistema de transporte. 

Em Assis Chateaubriand as poucas iniciativas quanto a adoção de bicicletários são 

de comerciantes que os constroem na calçada em frente as lojas, objetivando favorecer seu 

cliente, mas acabam criando um obstáculo à circulação de pedestres. 

Ao uso da bicicleta como meio de transporte seguro considera-se necessário a 

implantação de uma infra-estrutura criteriosamente planejada e assistida. Possivelmente, a 

bicicleta não se caracterize como o mais importante componente para um novo paradigma 

dos transportes, mas tem um peso cultural, econômico e ambiental que não pode ser 

                                                 
18 De acordo com Abiko (1995) os serviços permitidos são todos aqueles em que o Poder Público 
delega unilateralmente, através de um termo de permissão. 
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subestimado, além de constituir um investimento relativamente barato, onerando menos aos 

cofres públicos. 

CONCLUSÃO 

Resultado de um projeto imobiliário, o processo de implantação e ocupação de Assis 

Chateaubriand efetivado pela Colonizadora Norte do Paraná, está inserido na última frente 

de ocupação do espaço paranaense. O município nasceu integrado à economia nacional 

como nova unidade de produção agrícola, atraindo migrantes do sul com conhecimento no 

cultivo mecanizado de trigo, milho e soja e do sudeste e nordeste com experiências no 

cultivo do café. Enquanto a economia firma-se na prática agrícola, a origem da população 

denuncia fronteira de ocupação entre o norte e o sul do país. 

A área urbana projetada pela colonizadora assegura ao sistema viário os princípios 

urbanísticos de cidade-jardim, explorando a morfologia do terreno a partir do interflúvio do 

relevo. Dessa forma, tem-se grandes espaços de áreas livres, amplas avenidas e ruas, lotes 

com dimensões adequadas à ocupação de casas isoladas e à individualidade. 

A análise dos elementos morfológicos possibilitou verificar a diferenciação e a 

segregação social na organização espacial, revelada na paisagem urbana. Algumas áreas 

com localização privilegiada, habitadas por população de elevado poder aquisitivo usufruem 

os benefícios da cidade, enquanto em outras áreas alguns elementos morfológicos, ainda 

que presentes, não recebem tratamento urbanístico e mais caracterizam-se como empecilho 

do que benefício ao bem-estar da população. 

A análise dos elementos de infra-estrutura e equipamentos públicos permite tecer 

considerações referentes ao espaço intra-urbano chateaubriandense, notadamente no 

tocante a segregação sócio-espacial e comprometimento da qualidade de vida de parcela da 

população. Novamente, verificam-se espaços localizados na área central favorecidos por 

melhor infra-estrutura e prestação de serviços públicos e privados, espaços residenciais da 

população de mais alta renda, detentora de melhores indicadores educacionais. 

Em oposição a estes, as áreas periféricas apresentam: limitada acessibilidade ao 

centro onde se concentram as atividades comerciais e prestação de serviços; os serviços 

públicos menos freqüentes comprometem a estética e a sanidade dos ambientes; os 

equipamentos urbanos são reduzidos; e os espaços de uso público têm limitado tratamento 

urbanístico e precária manutenção. São espaços urbanos onde o solo menos valorizado tem 

ocupação predominante por população de baixa renda e os níveis dos atributos analisados 

revelam precariedade sócio-ambiental. 

Há que destacar as áreas intermediárias, que são em maior extensão e abrigam a 

maior parte da população. Caracterizam-se por apresentar aspectos que ora os aproximam 

 7756 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

dos bairros populares nos quais manifestam-se as principais mazelas urbanas, ora dos 

bairros melhores equipados, onde o direito à cidade é efetivamente assegurado. 

As cidades brasileiras, entre elas Assis Chateaubriand, se defrontam com 

desigualdade de infra-estrutura, segregação de seu espaço e questões ambientais que 

refletem o quadro de desigualdade de renda e, conseqüentemente comprometem a 

qualidade de vida dos citadinos, portanto, são questões devem balizar as políticas de 

planejamento urbano. A cidade em última instância é a síntese entre sociedade e espaço 

(SANTOS, 1996), e, portanto, é a atuação sobre as condições de vida da população o fator 

que apresenta possibilidades de garantir as condições de sustentabilidade urbana. 
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