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RESUMO 

A proposta desta dissertação foi a identificação e a tradução dos princípios de 
sustentabilidade na lei do III Plano Diretor de Pelotas. Esse objetivo foi atingido 
utilizando a pesquisa documental de documentos produzidos pela equipe de 
elaboração do plano diretor, do próprio plano diretor, lei 5502/2008, bem como 
de artigos, livros, dissertações, mapas, plantas e leis, além do conteúdo obtido 
através de entrevistas com alguns dos profissionais que ajudaram na 
construção do plano. Com embasamento em referenciais teóricos, propusemos 
um conceito de cidade sustentável para utilizar ao longo do trabalho. Esse 
conceito preconiza o incremento das características de parceria, flexibilidade, 
diversidade e interdependência, juntamente com o incremento dos processos 
cíclicos na cidade. A partir desse conceito, propusemos dezesseis critérios de 
análise para o III Plano Diretor, que incluíram questões de infraestrutura, 
morfologia, patrimônio e participação. Da análise feita com esses critérios, 
observamos que o III Plano Diretor de Pelotas apresenta diretrizes e objetivos 
sustentáveis. Porém, como eles não estão suficientemente regulamentados, 
aparecem falhas na aplicação prática, ou seja, a parte expositiva da lei traz 
uma série de princípios que não têm como produzirem efeitos práticos por não 
terem uma correspondência sólida na parte dispositiva da mesma lei.Essa 
dicotomia somente deixará de existir se houver um comprometimento político e 
técnico em trabalhar de forma constante na complementação da lei 5502/2008, 
o que não houve desde a data em que a lei está em vigor. Assim, o III Plano 
Diretor de Pelotas poderá efetivamente contribuir com a sustentabilidade 
urbana, se o processo de detalhamento e complementação do mesmo tiver 
continuidade. 
 

Palavras-chave: sustentabilidade urbana, plano diretor, morfologia urbana, 
fluxos lineares, fluxos cíclicos. 

 



ABSTRACT 
 
ABUCHAIM, Maria Rheingantz. Master plant and urban sustantability: the 
3rd Master Plan of Pelotas, law 5502/2008. 2012. 107f. Dissertação 
(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

This work aimed to identify the sustainable principles of the 3rd Master Plan of 
Pelotas (III Plano Diretor de Pelotas) and how they were translated into the 
plan’s law. In order to do that, documental research of the urban planning, law 
5502/2008, was carried out. Documents produced during the preparation of the 
plan by the technical team as well as articles, books, thesis, maps, plans and 
laws were analyzed. Contents from interviews with professionals who 
participated in the preparation of the 3rd Master Plan were also used. A concept 
of sustainable city was adopted, which was used for the construction of criteria 
for sustainability analysis. Based on these criteria, the analysis of the 3rd Master 
Plan was performed. It was observed that the plan was constructed taking into 
account criteria of urban sustainability. However, despite presenting sustainable 
guidelines in the exposing part of the law, it presents shortcomings in the 
disposition part, the one that produces practical effects. As the planning 
proposal contained in the urban plan is of a permanent effort of complementing 
and detailing, it is expected that these shortcomings will be dealt with so that 
the ideas proposed can be fully applied, contributing to the stimulation and 
strengthening of the characteristics of partnership, flexibility, diversity and 
interdependence which increase the cyclic processes in the city making it more 
sustainable. 

 

Keywords: Master plan, urban sustainability, urban planning, urban morphology, 
linear flows, cyclic flows 
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1. INTRODUÇÃO 

Hoje em dia, mais da metade da população mundial já vive em cidades, e 

a tendência de crescimento aponta que, até 2050, esse número atingirá os 75%. 

Enquanto a população urbana tende a crescer, a população rural tende a se 

manter estável (ROGERS, 2008). O ritmo de crescimento das aglomerações 

urbanas consome grande quantidade de recursos naturais e vem promovendo 

aumento da poluição do ar, das águas, das emissões de gases e da produção de 

lixo. 

A busca pela sustentabilidade é a busca do equilíbrio entre o crescimento 

populacional e a qualidade do meio ambiente, para que se possam minimizar os 

prejuízos que o nosso modo de vida tem provocando ao planeta. 

No Brasil, são os planos diretores que definem as diretrizes de 

desenvolvimento e expansão urbana nos municípios, devendo inserir os 

instrumentos propostos no Estatuto das Cidades, lei federal 10257/2001, que prevê 

a garantia a cidades sustentáveis.  

No município de Pelotas foi aprovado o III Plano Diretor no ano de 2008, 

através da lei 5502. Por acreditarmos que as políticas urbanas devem buscar a 

sustentabilidade urbana, tratamos de investigar, nesta dissertação, se diretrizes com 

esses objetivos aparecem no texto da referida lei. 

 1.1 OBJETIVO GERAL  

Identificar quais são e como são traduzidos os princípios e diretrizes que 

buscam a sustentabilidade urbana no texto da lei do III Plano Diretor de Pelotas (lei 

5502/2008). 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Formar um referencial teórico sobre sustentabilidade urbana; 

 Analisar os relatórios elaborados pela equipe de elaboração do III Plano 

Diretor de Pelotas, com o objetivo de identificar como se expressa a 

preocupação com os conceitos de sustentabilidade;  

 Analisar as premissas do III Plano Diretor de Pelotas, com vistas a 

identificar se as mesmas objetivam a sustentabilidade urbana;  
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 Analisar o texto da lei do III Plano Diretor, com o objetivo de identificar se 

os seus artigos possibilitam que se aplique, na prática, a sustentabilidade 

urbana.  

1.3 METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada nesta dissertação foi a pesquisa documental com 

ênfase qualitativa. Documentos são todas as realizações produzidas pelo homem 

que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, 

opiniões e formas de atuar e viver (BRAVO, 1991). Nessa concepção, é possível 

apontar vários tipos de documentos, desde escritos, numéricos ou estatísticos, 

aqueles de reprodução de som e imagem e documentos-objeto (DAMACENO, el al, 

2012).  

 Mesmo reconhecendo toda a multiplicidade e diversidade de documentos 

como fontes de pesquisa, no âmbito desta dissertação tornam-se importantes, além 

do III Plano Diretor de Pelotas, os documentos produzidos que tenham relação direta 

com ele.  

 Os documentos não são produções isentas, pois manifestam leituras e modos 

de interpretação do vivido, por um determinado grupo de pessoas, em um dado 

tempo e espaço (BRAVO, 1991). Assim também julgamos importante investigar a 

opinião daqueles que participaram da elaboração dos documentos mencionados, 

como forma de explicitar ainda melhor seu conteúdo. 

 A pesquisa de documentos permite a investigação de determinada 

problemática não em sua interação imediata, mas de forma indireta, por meio do 

estudo dos documentos que são produzidos pelo homem e por isso revelam suas 

realizações sociais e as ideias humanas. Eles são produto da vida social e como a 

refletem e a registram são uma maneira de estudá-la indiretamente (BRAVO, 1991). 

 A pesquisa documental permite diversas abordagens de pesquisa, desde 

aquelas de enfoque mais positivista quanto aquelas de enfoque mais crítico. Assim, 

torna-se importante o referencial teórico que nutre o pensamento do pesquisador, 

pois não só os documentos escolhidos, mas a análise deles deve responder às 

questões da pesquisa, exigindo do pesquisador uma capacidade reflexiva e criativa 

na forma como compreende o problema, nas relações que consegue estabelecer 
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entre este e seu contexto, no modo como elabora suas conclusões e finalmente 

como as comunica (DAMACENO, el al, 2012). 

 Esse trabalho com os documentos é compreendido em dois momentos 

distintos: o primeiro de coleta de documentos e outro de análise do conteúdo. 

Neste trabalho, foram utilizados, como fontes primárias, os documentos 

produzidos durante a etapa de elaboração do plano diretor e o próprio texto do III 

Plano Diretor (lei 5502/2008) e, como fontes secundárias, artigos, livros, 

dissertações, mapas, plantas e leis. Dentre os documentos elaborados destacamos 

o relatório, “Bases para um novo pacto de desenvolvimento sustentável de Pelotas”, 

que traz o registro do processo entre 2001 e 2002. Ainda, foi utilizado o conteúdo de 

entrevistas realizadas com profissionais que participaram da elaboração do III Plano 

Diretor. 

Essas entrevistas totalizaram o número de 05 (cinco), que correspondem ao 

número de profissionais que estiveram envolvidos durante todo o processo de 

construção do III Plano Diretor de Pelotas. Elas foram feitas no período de abril a 

junho de 2011, foram gravadas e depois transcritas para, então, proceder-se à 

análise desses dados.  

Esses profissionais assinaram o “termo de consentimento livre e 

esclarecido”, no qual declaravam a participação voluntária na entrevista e a 

divulgação do seu conteúdo nesta dissertação bem como a manutenção da 

confidencialidade de sua identidade.  

As entrevistas objetivaram identificar as concepções dos profissionais 

quanto ao tema da sustentabilidade e sua incorporação ao texto da lei do III Plano 

Diretor de Pelotas. A seguir, apresentamos o roteiro utilizado para a realização das 

entrevistas. 
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Quadro 1: Questionário aplicado 

TEMAS PERGUNTAS 

O entrevistado 1. Nome, formação e tempo de formado. 

2. Qual sua participação na elaboração 
do III Plano Diretor de Pelotas? 

Sustentabilidade 

3. O que você entende por 
sustentabilidade? 

4. Você acredita que é possível inserir 
questões de sustentabilidade em um 
plano diretor? 

5. Se sim, de que forma?Se não, por 
quê? 

Premissas III Plano de Pelotas 

6. Quais conceitos de sustentabilidade 
foram discutidos na equipe de 
elaboração do III Plano Diretor de 
Pelotas? 

7. Como eles foram incorporados ao 
plano? 

8. Você acredita que os conceitos de 
sustentabilidade foram premissas para o 
III Plano Diretor de Pelotas? 

9. Se sim, como eles aparecem na lei? 

Complemento 10. Gostaria de acrescentar ao tema 
algum comentário relevante que acredita 
não ter ficado claro? 

Fonte: elaborado pela autora 

 
 Depois de obtidos os dados, procedeu-se à etapa seguinte da pesquisa 

documental, a análise de conteúdo, que é a técnica mais elaborada e de maior 

prestígio no campo da observação documental e constitui-se como meio para 

estudar as comunicações entre os homens enfatizando o conteúdo das mensagens 

por eles emitidas (BRAVO 1991).  

 

 Nessa etapa os documentos são estudados e analisados de forma 

minuciosa. O pesquisador descreve e interpreta o conteúdo das mensagens, 
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buscando dar respostas à problemática que motivou a pesquisa e, assim, corrobora 

com a produção de conhecimento teórico relevante (DAMACENO, el al, 2012). 

 Para a análise são definidas as unidades de registro e as de contexto. As 

primeiras são os elementos obtidos através da decomposição do conjunto da 

mensagem, podem ser o parágrafo, o capítulo ou o documento inteiro que está 

sendo analisado; e as segundas à compreensão do contexto da qual faz parte a 

mensagem que está sendo analisada, necessários a compreensão do significado 

das unidades de registro (DAMACENO, el al, 2012).  

 Neste trabalho as unidades de registro são as Parte I, Objetivos, Princípios e 

Diretizes; Parte II, Sistema de Gestão e Parte III, Sistema de Planejamento da lei 

5502/2008, III Plano Diretor de Pelotas. A unidade de contexto é trazida pelo 

conjunto de fatos que concorreram para a construção do III Plano Diretor de Pelotas. 

  A seguir deve ser feita a categorização, que é o processo de classificação 

dos dados, podendo ser definida previamente ou buscada ao longo dos processos 

de leitura pelo pesquisador (DAMACENO, el al, 2012). Neste trabalho as categorias 

foram construídas a partir do conceito adotado de cidade sustentável como 

características a serem perseguidas na busca da cidade sustentável.  

 Através de conceitos de sustentabilidade e cidade sustentável de diversos 

autores, chegou-se a um conceito de cidade sustentável que foi adotado na 

dissertação. Esse conceito definiu características para a cidade sustentável. As 

categorias de análise são temas que devem ser tratados na lei do III Plano Diretor, 

que permitem que se alcancem essas características desejadas. Foram definidos 16 

critérios de análise, e examinados no texto do III Plano Diretor de Pelotas.

 Dessa forma atingimos o objetivo da própria metodologia da pesquisa 

documental, que é conseguir, a partir de um amplo e complexo conjunto de dados, 

elementos manipuláveis, estabelecendo relações e obtendo conclusões (BRAVO, 

1991).  

 

  



2. CONSTRUINDO UMA VISÃO DE SUSTENTABILIDADE  

2.1 CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

O verbete sustentável no dicionário traz a definição: que se pode sustentar; 

capaz de se manter mais ou menos constante, ou estável, por longo período 

(AURÉLIO, 2009). Assim, a sustentabilidade é a qualidade do que é sustentável, ou 

a capacidade de ter continuidade através do tempo. 

Em função da grande utilização da palavra sustentabilidade, atualmente, 

ocorrem inúmeros equívocos e indefinições sobre o significado desse termo. Há uma 

ideia geral de que, pela primeira vez na história da humanidade, o homem está 

definindo uma forma adequada e digna de viver na terra. Mas a humanidade vem se 

mantendo há milênios, através de seus sistemas e métodos, consagrando as 

cidades como seu principal habitat. De alguma forma, a humanidade vem dando 

continuidade ao seu modo de vida e também às suas cidades (GUILLÉN, em 

ALMEIDA E MENEGAT, 2004) que, desse ponto de vista, são sustentáveis 

(KRAFTA E POLIDORI, 2011). 

Apesar de a humanidade ter chegado até aqui, há grandes riscos, caso se 

mantenha o modo de vida atual. Podemos enumerar problemas relativos ao modelo 

de produção e consumo adotado; a exploração de recursos naturais; problemas 

ambientais e nas cidades; a grande geração de gases que poluem o ar e atingem a 

camada de ozônio; as toneladas de lixo produzidas; a contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas; problemas de enchentes devido à grande área de 

impermeabilização do solo; destruição completa da fauna e flora naturais em função 

do crescimento físico das áreas urbanizadas; e outros. 

Todos esses problemas da nossa época estão interligados e são 

interdependentes, ou seja, são sistêmicos. Mas a visão que temos do mundo ainda é 

obsoleta, não está adaptada ao nosso mundo globalizado e superpopuloso. Para 

enfrentar essas questões de forma efetiva, precisamos modificar a forma de ver, de 

perceber e de pensar o mundo, passar de uma visão parcial para uma visão 

sistêmica. Entretanto, uma visão sistêmica só será possível através de uma 

mudança de paradigma (CAPRA, 2006). 

O paradigma social é definido como um grupo de concepções, valores, 

percepções e práticas que é compartilhado por uma comunidade e forma a visão 
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particular da realidade que essa comunidade tem e, sobre a qual, está assentada a 

maneira como a mesma se organiza. Estamos em um momento de ruptura, pois o 

paradigma social que dominou nossa cultura por séculos, agora está sendo 

revisado. Exemplos desses paradigmas são: a visão do universo como sistema 

mecânico, composto por diversos elementos individuais, a visão do corpo humano 

como uma máquina, a visão da vida em sociedade como a luta competitiva pela 

existência, a crença no progresso material ilimitado a ser obtido pelo crescimento 

econômico e tecnológico, a crença de que a mulher está em posição inferior à do 

homem na sociedade (CAPRA, 2006). 

Segundo o mesmo autor, a própria ecologia, que tinha uma visão chamada 

rasa, evoluiu para uma visão chamada profunda. A visão rasa era centralizada no 

ser humano e via o indivíduo situado acima e fora da natureza, tendo esta, para ele, 

apenas um valor de uso. De outro modo, a visão profunda não separa o homem do 

meio ambiente natural, pois o mundo é uma rede de fenômenos interconectados e 

interdependentes. Ou seja, na ecologia, houve uma evolução de ciência 

antropocêntrica (centralizada no ser humano) para ciência ecocêntrica (centralizada 

na terra). 

Além da ecologia profunda, há também duas escolas mais filosóficas que 

explicam os paradigmas sociais do nosso tempo: a ecologia social e o 

ecofeminismo. A ecologia social busca as características e padrões culturais da 

organização social de nosso tempo, a fim de explicar o porquê da crise ecológica 

atual. A explicação vem do sistema dominador que estrutura a organização social. 

Como exemplos dessa cultura de dominação, são citados o patriarcado, o 

imperialismo, o capitalismo e o racismo (CAPRA, 2006). 

Por outro lado, o ecofeminismo vê a sociedade patriarcal como o protótipo 

de todas as formas de exploração: hierárquica, militarista, capitalista, industrialista. 

Além disso, acredita no forte vínculo da natureza com o feminino, mostrando que a 

exploração das mulheres está intrinsecamente ligada à exploração da natureza. 

Também, observa-se que os valores da sociedade atual são características 

intrinsecamente masculinas: competição, expansão e dominação (CAPRA, 2006). 

O pensamento e os valores tendem a sofrer uma modificação, de 

autoafirmativos para integrativos, ou seja, tende-se a uma valorização da intuição, 

da síntese, do pensamento holístico e não linear. Da mesma forma, em relação aos 
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valores, há uma valoração da conservação, da cooperação, da qualidade e da 

parceria (CAPRA, 2006). 

Outra abordagem sobre o assunto obtém-se a partir da obra “Os Limites do 

Crescimento” (1972), resultado do trabalho de investigação da equipe coordenada 

por Donella Meadows, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), a pedido do 

Clube de Roma. 

O Clube de Roma foi um encontro que ocorreu em 1968, liderado pelo 

industrial Aurelio Peccei e pelo cientista escocês Alexander King. Nesse encontro, 

foram levantadas questões como o dilema do pensamento a curto prazo em 

questões internacionais, em particular no tocante aos limites dos recursos naturais 

para atender o crescente consumo, e a interdependência entre os países em todo o 

mundo. 

Em “Os Limites do Crescimento”, os autores tratavam da capacidade 

limitada que a biosfera teria para absorver os crescimentos da população humana, 

da produção industrial, da produção alimentar, da poluição e do crescimento 

econômico. A ciência e a tecnologia não seriam capazes de impedir o 

empobrecimento de grande parte da população mundial e a degradação ambiental 

gerada por esses crescimentos. Isso implicaria em um rápido declínio da população 

e na capacidade industrial mundial. Foi feita a análise de possíveis cenários a partir 

de variáveis, como a demografia, a produção industrial, os recursos (renováveis e 

não renováveis) e a poluição. A população era a variável mais sensível e 

condicionava todas as outras. Em todos os cenários analisados, previa-se que a 

população atingiria um máximo nas décadas seguintes, antes de começar a decair. 

E isso tanto poderia acontecer pela redução voluntária da natalidade associada ao 

progresso, tal como já acontece nas sociedades mais ricas, como pelo aumento 

brutal da mortalidade associada à pobreza e à carência alimentar, e consequente 

redução da expectativa de vida (NØRGÅRD, 2011). 

Esse livro foi atualizado em 1992, com o título “Beyond the Limits”. As 

principais previsões foram confirmadas e os alertas foram repetidos, porém nessa 

edição, os autores fazem uma leitura mais esperançosa. Eles afirmam que a cultura 

humana teve três grandes eras. A primeira foi a Era da Cultura Tribal, caracterizada 

pela coleta de alimentos e pela caça. Após a sedentarização do homem, ocorreu a 

Era da Cultura Agrária, caracterizada pelo plantio e surgimento de artesãos. A 
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seguir, ocorreu a Revolução Industrial, que foi o marco da Era Tecnológica, na qual 

a produção e o consumo de bens assumiram uma posição central na cultura. 

Porém, essa era, em que ainda estamos, estaria em crise e, assim como 

nossos ancestrais enfrentaram os limites de suas épocas, estaríamos no momento 

de mudança de era cultural. Estaríamos vivendo a Revolução Sustentável, que tem 

como agente a informação, característica central dessa nova era que está se 

iniciando. A informação pode ocorrer através da globalização e, também, através da 

valorização local, gerando uma ideia de pertencimento e criando um senso de 

comunidade. 

A Revolução Sustentável seria uma mudança de paradigma, ou uma 

mudança na matriz coletiva de sentir, pensar, intuir e valorar. Esses quatro pilares 

devem sofrer uma transformação para que o paradigma se abra e, assim, possa ser 

modificado (ALMEIDA e MENEGAT et al.. 2004). 

Em ambas as abordagens mencionadas, observamos um direcionamento 

para a mesma conclusão: o entendimento de que o modelo de desenvolvimento que 

vem sendo utilizado está causando inúmeros danos ao planeta. A manutenção 

desse modelo demonstra sinais de esgotamento e põe em risco a continuidade da 

própria vida do homem no planeta. Segundo esses autores, é necessário e possível 

encontrar outras formas de desenvolvimento. 

Justamente nisso consiste o desenvolvimento sustentável: compreender a 

realidade atual, perceber o momento em que ela deixa de ser viável e buscar uma 

opção alternativa, porque se deseja que o futuro seja possível (ALMEIDA e 

MENEGAT et al., 2004; BUARQUE, 1999). 

2.2 A OFICIALIZAÇÃO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Desde os anos 1960, a questão do desenvolvimento e dos problemas 

ambientais vem sendo discutida de forma mais sistemática pela ecologia, mas foi em 

1972, em Estocolmo, que ocorreu o primeiro grande congresso internacional acerca 

desse assunto. A partir desse evento, as nações participantes começaram a 

preocupar-se com a elaboração de legislações e acordos internacionais de 

cooperação, no sentido da promoção do desenvolvimento sustentável. 

Inicialmente, em 1972, o enfoque das soluções apontadas pelos países 

envolvidos foi no controle populacional e na necessidade de redução do crescimento 
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econômico.   Havia uma visão do crescimento populacional como principal causador 

da degradação dos espaços de uso comum e do esgotamento dos recursos naturais 

e a consciência de que o desenvolvimento levaria à escassez irreversível desses 

recursos (CARDOSO, 2010; SACHS, 1993). 

Acreditava-se que a pobreza dos países em desenvolvimento gerava 

enormes danos ambientais. Houve resistência desses países, pois acreditaram que 

essa postura dos países desenvolvidos tinha como objetivo ampliar a subordinação 

internacional a eles. Assim, houve a exigência de colocar no relatório do congresso 

itens que visavam resguardar a soberania dos estados sobre seus recursos naturais, 

bem como a necessidade de buscar desenvolvimento econômico. 

Apesar de as questões urbanas terem tido pouca relevância nos debates, 

houve a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e enorme 

influência na criação de políticas ambientais pelos Estados Nacionais, tanto nos 

países desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento. Nestes, a criação de 

aparatos institucionais e legais para proteção ambiental ocorreu sob forte pressão de 

organismos internacionais de ajuda, como o Banco Mundial, através da imposição 

de adoção de políticas de controle de impactos ambientais nos projetos como 

condicionante para o recebimento de recursos (CARDOSO, 2010). 

A clara contradição entre a proteção ambiental e o crescimento econômico 

dominou as discussões ambientais até 1987. Nesse ano, surgiu uma proposta para 

compatibilizar o crescimento econômico e a preservação ambiental, através da 

formulação de um novo conceito de desenvolvimento. A Assembleia Geral das 

Nações Unidas criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, presidida por Gro 

Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega. 

No relatório elaborado por essa comissão, que ficou conhecido como 

Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro Comum” e apresentado em 1987 à 

Assembleia foi proposto o conceito de desenvolvimento sustentável: 

O desenvolvimento sustentável procura atender às necessidades e 
aspirações do presente sem comprometer a possibilidade de atendê-las no 
futuro. Longe de querer que cesse o crescimento econômico, reconhece 
que os problemas ligados à pobreza e ao subdesenvolvimento só podem 
ser resolvidos se houver uma nova era de crescimento no qual os países 
em desenvolvimento desempenhem um papel importante e colham grandes 
benefícios. (CMMAD, 2011, p.44). 
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Segundo Cardoso (2010), o adjetivo “sustentável” conferido ao 

“desenvolvimento” foi uma forma engenhosa de enfrentar a contradição entre o 

crescimento econômico e a necessidade de preservação dos recursos naturais. 

Assim, pelo menos conceitualmente, o desenvolvimento sustentável contemplaria a 

possibilidade de unir o desenvolvimento econômico à preservação ambiental. 

O economista e sociólogo Ignacy Sachs tem uma concepção de 

desenvolvimento que é uma combinação de crescimento econômico, aumento 

igualitário do bem-estar social e preservação ambiental. A partir dessa visão mais 

ampla, ele definiu as cinco dimensões básicas da sustentabilidade como aspectos 

que devem ser considerados ao se planejar o desenvolvimento. São elas as 

dimensões social, econômica, ecológica, espacial e cultural (SACHS, 1993). 

A sustentabilidade social tem por objetivo construir uma civilização em que 

haja maior equidade na distribuição da renda, de modo a melhorar os direitos e as 

condições de vida da população. Deve haver uma busca pela redução das 

distâncias entre as diferentes classes sociais, e devem ser consideradas tanto as 

necessidades materiais quanto as necessidades não materiais (SACHS, 1993). 

Ainda, segundo o mesmo autor, a sustentabilidade econômica deve ser 

possibilitada pela alocação e gestão mais eficientes dos recursos e por fluxo regular 

de investimentos públicos e privados, tendo em vista interesses macrossociais e 

deixando em segundo plano a lucratividade empresarial. É salientada a diferença 

dos países do hemisfério sul para o hemisfério norte, em função das relações 

adversas de troca, das barreiras protecionistas existentes nos países 

industrializados e das limitações existentes ao acesso à ciência e à tecnologia. 

A sustentabilidade ecológica refere-se ao uso dos recursos naturais com a 

minimização dos danos causados aos ecossistemas, a limitação do consumo de 

combustíveis fósseis e de recursos esgotáveis e sua larga substituição por recursos 

ou produtos renováveis, a redução do volume de resíduos e poluição, autolimitação 

de consumo pelos países ricos e pelas camadas sociais privilegiadas, a 

intensificação da pesquisa em tecnologias limpas e que utilizem de modo mais 

eficiente os recursos, a definição de regras para a adequada proteção ambiental e a 

escolha dos instrumentos econômicos, legais e institucionais, adequados para esse 

fim (SACHS, 1993). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o_ambiental
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Segundo este autor, a sustentabilidade espacial visa ao equilíbrio na 

configuração tanto urbana quanto rural, de modo a evitar grandes concentrações em 

áreas metropolitanas, destruição de ecossistemas frágeis pela ocupação humana do 

território, estímulo à agricultura regenerativa e ao agroflorestamento e à 

industrialização descentralizada, utilizando tecnologias novas e mais flexíveis, 

estabelecendo uma rede de reservas naturais da biosfera para a proteção da 

biodiversidade. 

Finalmente, a sustentabilidade cultural deve reforçar a pluralidade existente 

em cada localidade, em cada cultura e em cada ecossistema. Os processos de 

mudança que permitem a continuidade cultural local devem ser privilegiados 

(SACHS, 1993). 

Há ainda autores que ampliam essa visão, acrescentando a dimensão 

política (PEARCE, 2006; RAUMOLIN, 2006; SACHS, 2000; ZANCHETI, 2004, em 

ISOLDI, 2007), a dimensão demográfica (RAUMOLIN, 2006, em ISOLDI, 2007) e a 

dimensão tecnológica (PEARCE, 2006, em ISOLDI, 2007), conceitos que não 

exploraremos neste trabalho. 

A visão de desenvolvimento há muito tempo tem privilegiado apenas o 

crescimento do capital artificial (construção de infraestruturas e edificações), muitas 

vezes em detrimento do capital humano (ciência, tecnologia e conhecimento) e do 

capital natural (ar puro, água pura, diversidade biológica) (RUANO, 2007). Assim, 

essas dimensões deveriam ser incorporadas à própria noção de desenvolvimento, 

como forma de agregar e ampliar a visão de desenvolvimento existente (COSTA, 

2010). 

Apesar da importância de todas as dimensões da sustentabilidade no 

processo de desenvolvimento sustentável, estamos trabalhando com cidade e plano 

diretor, fazendo com que o foco seja nas questões físicas, concretas. 

Indubitavelmente as dimensões social, econômica, ecológica e cultural tem 

interferência no processo de formação e transformação da cidade, da mesma forma 

que a cidade construída interfere nas esferas social, econômica, ecológica e cultural. 

Porém, parece-nos que, neste trabalho, é a dimensão espacial aquela que 

tem maior relevância, pois é com ela que trabalhamos ao propor um plano diretor. 

Acreditamos que o urbanismo tem suas limitações, e não será um plano diretor que 

irá modificar, por exemplo, a situação de grande diferença social que há em nosso 
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país. Certamente, como urbanistas, temos que defender e fazer propostas para que 

os espaços públicos estejam acessíveis a todos, mas não podemos acreditar que 

somente isso irá modificar uma realidade de exclusão social. 

As dimensões da sustentabilidade são importantes, mas estão colocadas 

neste texto para mostrar a mudança de paradigma, ou seja, a mudança de conceito 

de desenvolvimento, necessária para a busca pela sustentabilidade.  

Outra consideração extremamente importante é em relação ao conceito de 

desenvolvimento, divulgado através do Relatório Brundtland ou “Nosso Futuro 

Comum”, de 1987, que passou a ser amplamente aceito, utilizado e referido nas 

discussões e trabalhos sobre sustentabilidade, em diversas áreas de conhecimento. 

Essas discussões, em congressos internacionais, foram promovidas por organismos 

dos países de primeiro mundo e, dessa forma, esse conceito de sustentabilidade 

pressupõe as concepções de projeto político, arranjo socioterritorial e de modelo de 

apropriação de recursos naturais desses países (COSTA, 2010; CARDOSO, 2010). 

É muito comum, nos documentos produzidos nesses congressos, mencionar 

que as causas dos problemas ambientais são provenientes dos desequilíbrios do 

atual modelo de produção e consumo. Porém, no momento de propor o programa 

para o biênio ou o triênio seguinte, simplesmente são feitas pequenas correções nos 

programas, que não chegam a tocar no que o próprio relatório diz ser o principal 

problema: o modelo econômico de produção e consumo adotado. 

[...] esse seria um caso de linguagem dupla, de hipocrisia político-
administrativa, onde a parte expositiva da lei é muito avançada e a parte 
dispositiva mantém exatamente o oposto. Esse é um truque muito utilizado 
para poder retirar a parte do documento que interessa de acordo com os 
fóruns, embora a parte dispositiva seja realmente a determinante. 
(GUILLEN, em ALMEIDA, e MENEGAT et al., 2004, p.63). 

O conceito de desenvolvimento sustentável, que foi assimilado pelo 

planejamento urbano, pressupõe a reprodução e a manutenção do capitalismo em 

nível global, já que todo esse debate em torno de ecoescassez, limites naturais, 

superpopulação e sustentabilidade é um debate sobre preservação de uma ordem 

social específica e, não, um debate acerca da preservação da natureza em si. 

Segundo esse ponto de vista, na esfera global não há a busca por um novo 

modelo, mas a busca por formas de manter o modelo capitalista existente (COSTA, 

2010). 
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A importância do tema, porém, não permite que rejeitemos essas discussões 

somente pelo fato de terem, em sua origem, uma visão centrada nos países 

desenvolvidos. Também, não devemos pensar que somente poderemos buscar um 

desenvolvimento sustentável a partir de um modelo econômico diferente do que 

temos hoje. Dentro das peculiaridades da nossa cultura local, mas aproveitando os 

conhecimentos produzidos em escala global, já que hoje vivemos em um mundo 

globalizado, podemos interpretar quais são as mudanças necessárias no nosso 

modo de viver para dar passos na direção do desenvolvimento sustentável. 

A direção do desenvolvimento sustentável não tem um padrão e deve ser 

uma busca autêntica, envolvendo a sociedade, com foco na correção das distorções 

sociais, econômicas, espaciais, ecológicas e culturais. Como a maioria das pessoas 

vive, atualmente, em cidades, a busca deve ser direcionada para as cidades 

sustentáveis. Essa é a discussão que fazemos na continuidade deste trabalho. 

2.3. AS CIDADES SUSTENTÁVEIS 

Para analisar a sustentabilidade urbana, vamos utilizar o enfoque ambiental, 

tratando a cidade como um sistema ecológico, ou um ecossistema. Nos 

ecossistemas, não podemos identificar valores nem fraquezas humanas, mas como 

eles são sustentáveis, podemos tentar observá-los para tirar lições de como viver de 

maneira mais sustentável (ROGERS, 2008). 

Quais são os princípios dos ecossistemas que os tornam sustentáveis? Um 

deles é a interdependência, que é a dependência mútua de todos os processos 

vitais dos diversos organismos. Cada organismo depende do comportamento de 

muitos outros. Cada indivíduo faz parte de uma grande rede de relações. O sucesso 

da comunidade depende do sucesso individual de cada um dos seus membros, 

assim como o sucesso individual dos membros depende do sucesso da 

comunidade. 

Traduzindo isso para uma comunidade humana, podemos dizer que as inter-

relações entre as pessoas têm influência importante, tanto para os indivíduos como 

para o todo. Nutrir a comunidade como um todo significa nutrir as relações 

individuais e os próprios indivíduos (CAPRA, 2006). 

Segundo este autor, outra característica é a parceria, que é definida como a 

tendência para estabelecer relações, formar associações e ligações para o 
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intercâmbio cíclico de matéria e energia, através de cooperação generalizada entre 

os integrantes do ecossistema. Nas comunidades humanas, a parceria se traduz na 

democracia e no poder. Mas, enquanto na ecologia a ênfase é na cooperação, na 

conservação e na parceria, na economia humana se enfatizam a competição, a 

expansão e a dominação. 

A natureza cíclica dos processos ecológicos faz com que os nutrientes 

sejam continuamente reciclados. O resíduo de uma espécie é alimento para outra. 

Há bilhões de anos os organismos utilizam as mesmas moléculas de ar, água e 

minerais para a manutenção da vida (CAPRA, 2006). Nas sociedades humanas, os 

processos são lineares, tomando imensas quantidades de recursos naturais para os 

processos produtivos, descartando resíduos que não são absorvidos pela natureza 

em todas as etapas de produção e, no final do fluxo, os próprios produtos são 

descartados sem a possibilidade de reaproveitamento ou retroalimentação do ciclo. 

Finalmente, temos a flexibilidade e a diversidade. A flexibilidade é a 

capacidade do ecossistema de se manter, apesar de flutuações de densidade 

populacional, disponibilidade de nutrientes e padrões meteorológicos. Se houver 

uma flutuação que ultrapasse os limites do sistema, certamente ele entrará em 

colapso. 

Para Capra (2006), a falta de flexibilidade se manifesta como tensão. A 

tensão temporária é um aspecto essencial da vida, mas a tensão prolongada é 

nociva e destrutiva para o sistema. Como os ecossistemas têm muitas espécies com 

funções sobrepostas (diversidade), eles podem parcialmente substituir uma à outra, 

contribuindo com a flexibilidade do sistema. Nas comunidades humanas, as 

diversidades cultural e étnica podem contribuir com a elasticidade do sistema, mas 

se a comunidade estiver fragmentada em grupos e em indivíduos isolados, a 

diversidade poderá tornar-se fonte de preconceitos e de atritos. 

Autores como Pesci e Rogers falam muito sobre a linearidade dos fluxos. O 

produtivismo, que é o sistema dominante, estimula a linearidade. A sociedade 

produtivista valoriza o ter e não, o ser. A setorização da produção permitiu uma 

maior eficiência na produção de objetos. Também, há uma exploração máxima de 

todos os recursos: ar, água, solo, flora, fauna e até do próprio homem, sempre com 

a intenção de produzir mais para consumir cada vez mais. A natureza serve como 
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matéria-prima e como local de descarte do que não serve mais. Isso reforça a 

individualidade e a competição e não, a parceria e o senso de comunidade. 

Há uma valorização da juventude, a disseminação da ideia de que o bom é 

ser jovem, pois a sociedade produtivista explora a ansiedade dos jovens em ter 

mais, em consumir mais. O tempo da sociedade de fluxo linear é o hoje, é o ter hoje, 

e não se pensa no médio nem no longo prazo. Apesar de ter permitido muitos 

progressos, como o aumento da expectativa de vida em diversos lugares, as 

sociedades de fluxo linear estão em crise, porque não são completas, não se 

retroalimentam (PESCI, 1995; ROGERS, 2008). 

As cidades, como principal habitat humano, são o local onde ocorre a maior 

parte do consumo e, também, onde há a grande produção de resíduos em função do 

modelo de fluxo linear. Podemos dizer que, do ponto de vista ecológico, vivemos em 

um habitat que possui um metabolismo fortemente linear. 

Há entradas de alimentos, energia e mercadorias, que são extraídos da 

natureza, transformados através dos sistemas produtivos e consumidos 

maciçamente nas cidades, mas que geram grandes quantidades de lixo orgânico, de 

resíduos inorgânicos e de emissões de gases. Tanto Pesci (1995) quanto Rogers 

(2008) defendem que a busca pela cidade sustentável é a busca pela transformação 

desse metabolismo linear em um metabolismo circular, que possa formar um 

metabolismo através da reciclagem e do reaproveitamento, reduzindo o consumo e 

minimizando as saídas de lixo orgânico, de resíduos inorgânicos e de emissões de 

gases. 

Para ilustrar melhor esse conceito, reproduzimos na Figura 1 o esquema de 

Rogers (2008), que mostra as cidades com metabolismo linear, com entrada de 

alimentos, energia e mercadorias e saídas de lixos, emissões de gases e resíduos 

inorgânicos. Esse é o modelo que temos, hoje, na maioria das cidades e sabemos 

que não pode se sustentar, pois não está pensado para a manutenção do sistema a 

longo prazo. 

A Figura 1 mostra o esquema das cidades atuais, onde há fluxos lineares 

formados por grandes entradas de recursos naturais e produtos industrializados e 

grandes saídas de resíduos não metabolizáveis pelo meio ambiente. 
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Figura 1. A cidade em que vivemos. Fonte: Rogers (2008)  

 

O próximo esquema, Figura 2, ilustra a cidade com metabolismo circular, ou 

seja, uma cidade na qual a energia não renovável é substituída por energia 

renovável, e os alimentos e as mercadorias que abastecem a cidade são reciclados, 

reduzindo assim a emissão de gases, de lixo, de poluição e de resíduos em geral. 

Essa é uma cidade sustentável, pois tem a possibilidade de se manter a longo 

prazo. 

 
Figura 2. A cidade sustentável de Rogers. Fonte: Rogers (2008) 

Entretanto, não é possível pensar em uma cidade somente como um 

sistema de fluxos materiais. A cidade é o suporte para as interações sociais entre os 

indivíduos que nela vivem. Como agregar as questões de convivência em uma 

análise de sustentabilidade? Voltemos às características descritas por Capra para os 

ecossistemas. O autor afirma que um ecossistema é sustentável por apresentar, 

além dos fluxos cíclicos, as características de interdependência, parceria, 

flexibilidade e diversidade e mostra como elas se traduzem nas comunidades 

humanas (CAPRA, 2006). 
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Dessa forma, é importante agregar essas outras características ao conceito 

já defendido por Pesci e Rogers para a sustentabilidade urbana. Vamos considerar 

que, além da substituição de fluxos lineares por fluxos cíclicos, devem ser 

estimuladas interdependência, parceria, flexibilidade e diversidade na cidade 

sustentável. Vamos incrementar o esquema de Rogers, apresentado na Figura 3, 

com essas características. 

 
Figura 3. A cidade sustentável. Fonte: elaborado pela autora 

 

No esquema proposto neste trabalho, esquematizado através da Figura 3, 

consideramos que os fluxos devem tornar-se os mais cíclicos possíveis e devem-se 

incrementar as características de interdependência, parceria, flexibilidade e 

diversidade no sistema. Não há como deixar de frisar a importância da sociedade, 

tanto em consciência social, quanto em participação ativa na melhoria dessas 

relações. 

No nosso esquema, as linhas pontilhadas são mantidas para mostrar que a 

cidade não está completamente isolada, que mantém relações com os territórios 

adjacentes, sejam os distritos rurais do município, sejam os municípios vizinhos. 

Assim, vamos considerar que uma cidade esteja no caminho da 

sustentabilidade quando o poder público promova a substituição dos fluxos lineares 

por fluxos circulares e também atue para reforçar a interdependência, a parceria, a 

flexibilidade e a diversidade entre os indivíduos que vivem na cidade. Mesmo que 

essas características não sejam dominantes no momento, se houver um 
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comprometimento normativo que estimule essa substituição, ela ocorrerá ao longo 

do tempo, tornando as cidades mais sustentáveis. 

Neste trabalho, iremos avaliar justamente o comprometimento do plano 

diretor, enquanto norma, com estímulo e reforço a essas características. 

 

 

 

 

Os princípios dos quais falamos já existem, em maior ou menor grau, nas 

comunidades humanas. De que forma estariam adequados aos propósitos acima 

mencionados? A parceria deve ser estimulada através da cooperação e associação 

entre os indivíduos e não, pela competição ou dominação entre eles. A noção de 

que cada indivíduo faz parte da grande rede de relações e tem um papel importante 

para a sociedade como um todo reforça a interdependência. A convivência tolerante 

entre os diferentes grupos que vivem no mesmo espaço urbano promove a 

diversidade e a flexibilidade. 

No contexto desta dissertação, necessitamos observar quais são as 

condições dos espaços de uso comum que permitem, ou até mesmo estimulem que 

ocorram essas relações entre os habitantes de uma cidade. A forma como esses 

princípios estão relacionados à morfologia urbana formarão alguns dos critérios de 

análise de nosso objeto de estudo, o III Plano Diretor de Pelotas. 

Sendo assim, neste trabalho vamos adotar, como conceito de cidade 

sustentável, aquela na qual o poder público busca a substituição dos fluxos 

lineares por fluxos cíclicos e reforça as características de interdependência, 

parceria, flexibilidade e diversidade no espaço urbano. 

 



3. CONSTRUÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DO 

PLANO DIRETOR  

3.1 AS ATIVIDADES NOS ESPAÇOS URBANOS  

Como urbanistas, devemos ter em mente o objetivo primordial de nosso 

trabalho na cidade: as pessoas. Devemos proporcionar espaços públicos 

adequados, para que as pessoas tenham oportunidades de convívio com outras 

pessoas e contato com grupos sociais diferentes. Para isso, devemos considerar as 

atividades que as pessoas podem desempenhar nos espaços urbanos e as 

estruturas mais adequadas para dar suporte a essas atividades. 

Há dois grupos de atividades que os indivíduos desempenham na cidade: 

aquelas que são necessárias e obrigatórias e as opcionais. As atividades essenciais, 

como ir e vir do trabalho e da escola, esperar um ônibus, ir ao mercado ou ao banco, 

ocorrem em quaisquer condições, independentemente das condições climáticas ou 

das condições de conforto que as ruas oferecem. 

Porém, para as atividades opcionais, a qualidade da cidade é fundamental. 

Quando se oferece um espaço com proteção, segurança, mobiliário e qualidade 

visual, automaticamente cresce a proporção das atividades consideradas opcionais, 

como sair para observar o movimento, sentar para tomar um café ou apreciar o bom 

tempo. 

Se boas condições são oferecidas, pode surgir um terceiro grupo de 

atividades, as atividades sociais, que ocorrem quando há qualquer tipo de 

comunicação entre os indivíduos nos espaços de uso comum da cidade. Essas 

atividades, inicialmente, são apenas uma observação passiva da movimentação 

alheia, mas muitas vezes evoluem para um cumprimento, uma solicitação de 

indicação ou uma conversa informal, em locais onde há a possibilidade de sentar e 

esperar. Quando as pessoas, deliberadamente, saem de suas casas para realizar 

atividades recreativas nos espaços urbanos, as atividades sociais também sofrem 

um aumento significativo, como demonstrado através da Figura 4 (GHEL, 2010). 
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 Mas por que é importante que as pessoas desenvolvam diversas atividades 

nos espaços de uso coletivo? 

As atividades nesses espaços são importantes porque o ver, o ouvir e o 

experimentar a animação nos fazem, de forma muito espontânea, juntar informações 

sobre as pessoas e a sociedade ao nosso redor. Temos uma constante necessidade 

de informações sobre as pessoas e como a vida se desdobra na sociedade que nos 

cerca (GHEL, 2010). 

Jacobs (2001) diz que é nas ruas que ocorrem os contatos triviais, cuja 

soma acaba por resultar na compreensão da identidade pública das pessoas, forma 

uma rede de respeito e confiança mútuos e apoio eventual em momentos de 

dificuldade. 

Como a cidade contemporânea é o lugar onde há grupos de minorias 

culturais, religiosas, linguísticas, étnicas, de níveis de renda, de estilos de vida que 

tendem a se isolar (SECCHI, 2006), é importante que a cidade possa ser o lugar 

onde se faz reconhecível a identidade local de um grupo e ofereça aos cidadãos 

possibilidade de identificação com seus espaços. A identificação somente ocorre. 

quando as pessoas realmente utilizam os espaços e se sentem à vontade neles. 

Ao mesmo tempo, podem exercer a tolerância ao reconhecer que os 

espaços também são utilizados por outras pessoas e outros grupos. Dessa forma, a 

identificação e a utilização dos espaços geram a integração social. 

Consequentemente, a identificação com os espaços e a tolerância com diferentes 

 

Figura 4. Conexão entre a qualidade e as atividades desenvolvidas nos espaços urbanos. 

Fonte: Ghel (2010) 
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grupos contribuem para reforçar, positivamente, as características de 

interdependência, parceria, flexibilidade e diversidade. 

As questões de convivência social são consideradas neste trabalho tão 

importantes quanto os fluxos de matéria e energia na busca da sustentabilidade 

urbana, já que trazem uma contribuição importante na manutenção das cidades 

como habitat humano a longo prazo. 

Já que é a partir da nossa definição corpórea que reconhecemos nosso 

entorno, percebemos as relações existentes entre os objetos e estabelecemos 

relações com outros seres humanos (CAPRA, 2005; SECCHI, 2006), torna-se 

imprescindível que tomemos, como ponto de partida, nossos sentidos e nossa 

mobilidade para a definição de características dos espaços públicos. 

3.2 OS SENTIDOS E A MOBILIDADE DO HOMEM 

O homem, em sua evolução de milhões de anos, é frontal, linear e 

horizontalmente orientado. O homem é frontal porque a face, composta por olhos, 

nariz, boca e ouvidos está voltada para frente do corpo, e é através dela que 

percebemos o mundo ao redor. O homem é linear e horizontal em função de sua 

visão e de sua mobilidade. Nosso sistema motor tem facilidade de caminhar em 

superfícies planas e a uma velocidade de até 5km/h. Enquanto caminhamos, 

inclinamos a visão 10° para baixo e não vemos muito acima do horizonte (GHEL, 

2010). 

As visões ascendente e descendente se desenvolveram de forma diferente e 

temos mais amplitude de visão abaixo do horizonte (até 80°) do que acima do 

horizonte (até 55°). Temos mais facilidade de mover a cabeça rapidamente de lado a 

lado e para baixo do que para cima (GHEL, 2010). A Figura 5 mostra os ângulos da 

visão humana. 
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Figura 5. Os ângulos da visão humana. Fonte: Ghel (2010), texto traduzido pela autora 

 

 Podemos reconhecer uma pessoa a uma distância de 50 a 70 metros. Entre 

22 a 25 metros, podemos ver sua expressão facial e as emoções dominantes. Mas, 

somente a uma distância de 10 m ou menos, temos uma experiência visual com 

maior riqueza de detalhes. Já um chamado de socorro pode ser ouvido entre 50 a 70 

metros, e um discurso em voz alta entre 20 a 25 metros. Mas, a conversa entre duas 

pessoas somente é possível a 7 metros ou menos (GHEL, 2010). 

Assim, de 0 a 7 metros, todos os sentidos podem ser utilizados, de 7 a 25 

metros ainda temos grande riqueza de detalhes e dos 25 aos 100 metros, muito 

pouca interação ocorre, apesar de ainda termos percepção visual (GHEL, 2010). 
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Através da Figura 6, podemos verificar como vamos reduzindo a percepção 

através da visão, ao nos afastarmos do objeto que visualizamos. 

 
Figura 6. O campo de visão social. Fonte: Ghel (2010) 

 

 

De forma similar, podemos verificar a relação entre uma pessoa na rua e 

outra em uma janela ou sacada de uma edificação em altura. Temos uma visão 

excelente até os dois primeiros pavimentos ou até 6,5 metros. A visão entre o 

terceiro e o quarto pavimento é viável, percebemos movimentos com a cabeça, mas 

temos que gritar para a comunicação verbal. A partir do quinto andar, a situação 

muda drasticamente: detalhes não são vistos, pessoas não podem ser reconhecidas 

ou contatadas.Os edifícios altos não são percebidos pelos pedestres. Todos os 

pavimentos, a partir do sexto, não pertencem mais à cidade (GHEL, 2010).  

Essas relações se evidenciam pelo esquema de Ghel (Figura 7), que 

mostra, à esquerda, o desenho em corte de um edifício e, à direita, as fotografias 

feitas nos andares correspondentes, tendo como pontos de vista a rua e as 

sacadas, nos pontos A: nível da rua; B: terceiro pavimento; C: quinto pavimento e 

D: décimo pavimento. Ainda fica demonstrado que, acima do sexto pavimento 



36 

 

(exemplo ponto D), não há interação alguma com a cidade que se desenvolve no 

nível do pavimento térreo. 

 

Figura 7. Os sentidos e a altura das edificações. Fonte: Ghel (2010) 
 
 

Outra questão, discutida por Ghel, é a velocidade relacionada à percepção. 

Nosso aparato sensorial e sistemas de interpretação das impressões sensoriais 

estão adaptados à nossa forma de locomoção: a caminhada. Enquanto caminhamos 

na velocidade usual de 4 a 5 km/h, temos boa percepção sensorial do meio. 

Podemos ver o que ocorre à nossa frente e, simultaneamente, observar onde vamos 
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colocando o pé ao dar o próximo passo. Dessa maneira, temos tempo de assimilar 

as informações recebidas e responder de forma adequada à situação. 

Ao correr, entre 10 a 12km/h ou andar de bicicleta, entre 15 a 20km/h, ainda 

temos um bom contato sensorial com as pessoas e condições de ter uma boa 

compreensão e um bom controle sobre as situações que se apresentam. Conforme 

a velocidade aumenta, vamos perdendo as oportunidades de compreender os 

detalhes e ver e as pessoas (GHEL, 2010). 

Ao conhecer os limites de nossos sentidos, podemos definir algumas 

características da cidade que possam estar mais adaptadas a eles, permitindo maior 

conforto e uma melhor percepção do entorno. A Figura 8 (ITPD, 2010) é um quadro 

que resume os sentidos humanos, para ter em mente, ao projetar espaços urbanos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Os sentidos do homem. Fonte: ITDP (2011) 
 

 

Examinamos como os nossos sentidos percebem o entorno que nos cerca. 

Esse é o primeiro passo, mas os ambientes não devem ser bons somente para 

nossos sentidos. Eles devem ter outras características que permitam a interação 

social. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DOS ESPAÇOS DA CIDADE  

Como discutido no item anterior, um espaço que permita a percepção pelos 

nossos sentidos deve ser predominantemente horizontal, não deve ter mais de 100m 

de extensão e deve priorizar a circulação a pé ou de bicicleta, já que a velocidade 

alcançada por essas formas de locomoção permitem boa compreensão do entorno.  
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O espaço não deve ser bom somente para circular, mas deve ter sinais 

convidativos de possíveis interações sociais (GHEL, 2010; SECCHI, 2006). Os 

diversos guias de acessibilidade e mobilidade disponibilizados pelo Ministério das 

Cidades (2011, www.cidades.gov.br) dão muita ênfase à circulação, mas nenhum 

deles fala sobre qualidade dos espaços urbanos de estar, onde pode ocorrer a 

interação social. 

Em geral, acreditamos que as coisas acontecem em lugares com dinamismo 

ou movimento e associamos o dinamismo à velocidade. Porém, em termos de 

qualidade de contato social, o dinamismo não está associado à velocidade. A vida 

que experimentamos na cidade está associada ao quanto podemos ver e 

experimentar em nosso campo visual de 100 metros, e as atividades que ocorrem 

estão ligadas a quantas outras pessoas estão nesse espaço e em quanto tempo 

essas pessoas passam nesse espaço. Um espaço com poucas pessoas, mas que 

ficam ali grande parte de seu dia, pode ser mais vivo do que outro onde passa muita 

gente, mas onde ninguém permanece. A velocidade baixa (dos que ficam) significa 

mais vida. 

Quando há tráfego de carros, eles saem do nosso campo de visão antes 

mesmo que entrem nele. A velocidade acima da capacidade de observação humana 

não permite a percepção, que ocorre quando o movimento é mais vagaroso. Dessa 

forma, caminhantes e ciclistas trazem mais vida à cidade, porque sua velocidade é 

mais baixa. Os locais onde as pessoas desenvolvem atividades de permanência, 

como tomar chimarrão, brincar, varrer a calçada, cuidar do jardim, conversar ou 

simplesmente sentar para observar o que ocorre na rua, são mais vivos do que 

aqueles por onde há apenas circulação de pessoas (GHEL, 2010). Assim, devemos 

ter em mente, no momento de projetar, os equipamentos e mobiliários adequados à 

permanência e aproveitar qualquer espaço ou recanto disponível, para possibilitar 

esse tipo de atividade nos espaços urbanos. 

Quando não há mobiliário as pessoas improvisam, como vemos na Figura 9, 

fotografia que mostra as pessoas sentadas no Monumento Altar da Pátria para 

tomar chimarrão e ver o movimento da Av. Bento Gonçalves, já que não há bancos 

nesse passeio do Parque Dom Antônio Záttera, em Pelotas. 

http://www.cidades.gov.br/


39 

 

 
Figura 9. Pessoas apreciando o movimento e tomando chimarrão. Fonte: Fotografia da autora 

 

Outra questão importante, do ponto de vista dos espaços públicos, é a sua 

relação com os espaços privados. Essa interação ocorre através dos locais por onde 

as pessoas entram e saem – portas, e por onde olham – janelas, sacadas, vitrines. A 

rua dever ter fachadas ativas ou permeáveis, ao invés de fachadas inativas ou 

impermeáveis. 

As fachadas impermeáveis são aquelas onde não ocorre nada: muros ou 

fachadas cegas, ou com poucas aberturas, ou terrenos baldios, ou mesmo 

construções muito recuadas em relação ao espaço público. As fachadas permeáveis 

são aquelas que têm muitos pontos de conexão entre o espaço público e o espaço 

privado, onde as vidas públicas e privadas interagem (GHEL, 2010). 

Jacobs (2001) diz que deve haver “olhos” para as ruas, ou seja, aberturas 

para permitir o contato visual. Assim, as paredes cegas delimitando o espaço público 

devem ser evitadas. 
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Figura 10. Café Aquários. Fonte: Fotografia da autora 

 

Na Figura 10, observamos um local tradicional de encontros, no centro da 

cidade de Pelotas, que possui grandes janelas no alinhamento predial. Do ponto de 

vista do pedestre, as ruas com muitos pontos permeáveis são interessantes em 

termos de acontecimentos, e a caminhada tende a ser mais lenta. Apesar disso, pela 

riqueza de detalhes, as distâncias parecem ser mais curtas. Estudos psicológicos 

mostram que os sentidos precisam de estímulos em intervalos de quatro a cinco 

segundos, intervalo ideal para que o estímulo não seja pouco nem demasiado.É 

interessante observar que, em ruas comerciais de todo o mundo, verifica-se 

justamente que as fachadas têm entre cinco e seis metros de largura, o que 

corresponde a 15 ou 20 lojas em um quarteirão de 100 metros. Se caminharmos a 

uma velocidade de 80 segundos em 100 metros, o ritmo das fachadas permite, 

nessas ruas, que haja atividades e visões novas a cada cinco segundos. Isso faz 

com que não fiquemos entediados nem superestimulados (GHEL, 2010, p.75). 

No entanto, segundo esse mesmo autor, as ruas que têm pouca ou 

nenhuma permeabilidade fazem com que apressemos o passo, proporcionam uma 

caminhada mais monótona e ainda geram uma sensação de isolamento, o que leva 

à insegurança do transeunte. Os recuos de ajardinamento provocam um 

afastamento natural entre os moradores e a sua rua e, consequentemente, mais 

dificuldade em acompanhar as atividades que se desenrolam na rua e em 

desenvolver atividades individuais nos espaços públicos à frente de suas casas. Os 

espaços públicos se esvaziam naturalmente, e a sensação de insegurança tende a 

aumentar. 
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Na Figura 11, vemos um exemplo de uma fachada com um recuo de 

ajardinamento, além de estar a nível mais alto do que o do passeio, resultando um 

ponto desinteressante para o comércio. É o único ponto que está constantemente 

desocupado em um quarteirão comercial, na Rua Félix da Cunha, entre Rua Sete de 

Setembro e Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas. 

 
 Figura 11. Fachada na Rua Félix da Cunha. Fonte: Fotografia da autora 
  

A segurança é uma questão muito discutida como grande problema urbano 

atual e tem dois aspectos: a segurança no trânsito e a prevenção de crimes. Se 

aplicarmos os princípios, já mencionados, de promover vida nas ruas e baixas 

velocidades de circulação, teremos uma melhora em ambos os aspectos. As 

estatísticas relacionam o enorme aumento no número de acidentes com morte de 

pedestres e ciclistas ao aumento no número de carros que circulam nas cidades 

(JACOBS, 2001; LINDAU, 2011). 

O uso de automóveis também traz outros problemas sérios para as cidades: 

utilização de muito espaço, consumo de combustíveis fósseis, poluição sonora, 

poluição do ar e a emissão de carbono. Em relação a isso, devemos pensar no 

futuro adotando quatro estratégias: desestímulo ao uso do automóvel; incremento ao 

uso do transporte coletivo; estímulo à utilização do transporte não motorizado e 

integração entre uso do solo e transportes (LINDAU, 2011). 

A Figura 12 mostra no mesmo quarteirão da Rua Anchieta, no centro de 

Pelotas, em dois momentos, em um domingo e em um dia de semana, mostrando o 

espaço ocupado pelos carros estacionados. Esse espaço é público e devemos nos 
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perguntar se o poder público não deveria reverter esses espaços para o uso das 

pessoas através, por exemplo, da construção de ciclofaixa e alargamento do 

passeio.  

 
Figura 12. Rua Anchieta em dois momentos. Fonte: Fotografia da autora 

 

Devemos salientar que o modelo de transporte que foi difundido até hoje não 

é sustentável, pelas razões citadas, sendo imprescindível modificar a mobilidade nas 

cidades. Isso, por si só, já melhorará a segurança quanto ao número de acidentes 

de trânsito. 

A segurança também é incrementada através da movimentação gerada nas 

ruas pela gradual substituição das viagens curtas de carro por viagens a pé ou de 

bicicleta. As pessoas circulam a uma velocidade mais baixa e, assim, permanecem 

mais tempo nesses espaços. Da mesma forma que espaços vazios geram 

insegurança pela sensação de solidão, espaços com movimentação trazem 

sensação de segurança, já que há possibilidade de interação com outras pessoas 

(GHEL, p. 93). 

A mistura de atividades é benéfica, pois as diversas atividades geram 

movimentação em turnos diferenciados. Enquanto o comércio e os serviços geram 

movimentação predominantemente diurna, com algumas exceções, as residências 

geram movimentação em turnos opostos e aos domingos e feriados (JACOBS, 

2001). A rede intrincada de controles e padrões, presente na população e por ela 

aplicada, é o que promove a paz nas ruas (JACOBS, 2001). Exemplificamos com as 

imagens a seguir, de Pelotas,de dois locais comerciais: o calçadão da Rua Andrade 

Neves, na Figura 13 e da Rua Marechal Floriano, na Figuras 14, respectivamente, 
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em um dia de semana, e em um domingo, dia em que o comércio não funciona, 

verificando-se que as ruas ficam “mortas”. 

 
Figura 13. Calçadão da Andrade Neves em dois momentos. Fonte: Fotografia da autora 

 

 

 

 
Figura 14. Rua Marechal Floriano em dois momentos. Fonte: Fotografia da autora 

 

 

No entanto, em outros lugares há movimento de pessoas justamente nos 

fins de semana, quando ocorrem atividades destinadas a pessoas, como na Avenida 

Bento Gonçalves, em Pelotas, que, durante a semana, é um estacionamento de 

veículos, aos sábados, abriga a maior feira-livre da cidade e, aos domingos, a feira 

de artesanato, como podemos observar através das Figuras 15, 16 e 17 a seguir. 
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Figura 15. Av. Bento Gonçalves: feira livre. Fonte: Fotografia da autora 

 

 
Figura 16: Av. Bento Gonçalves: feira de artesanato. Fonte: Fotografia da autora 
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Figura 17. Av. Bento Gonçalves: dias úteis.  Fonte: Fotografia da autora 

 

Apesar de não trabalharmos diretamente com a sustentabilidade social, não 

podemos esquecer que o espaço é para todos e deve ser utilizado de forma 

democrática. Para que seja democrático, um espaço deve ser oferecido a um 

número máximo de usuários, sem discriminá-los por idade, nível socioeconômico ou 

quaisquer limitações físicas que possam ter. Isso, naturalmente, gera uma hierarquia 

de prioridade de circulação de transeuntes, ciclistas, transporte coletivo e, 

finalmente, o automóvel particular.  

Acrescente-se ao fato da equidade a questão da saúde. Sempre que as 

pessoas se locomovem, utilizando seu próprio corpo, estão se exercitando, o que é 

extremamente saudável e acaba por gerar impactos positivos, reduzindo gastos 

futuros com o sistema de saúde público. 

Ao propiciar que as pessoas permaneçam mais tempo nas ruas, através de 

atividades não obrigatórias, estamos oportunizando os encontros entre diferentes 

grupos que vivem na cidade. Parece-nos ser extremamente importante que, 

atualmente, a ênfase seja dada à rua e não a outros espaços públicos, justamente 

porque a experiência mostrou que não funciona a separação estanque entre 

funções. Faz mais sentido que as crianças brinquem na rua do que se isolem em um 

parquinho; faz mais sentido que o espaço privado se abra para a rua do que para 

um recuo de ajardinamento; faz mais sentido que as pessoas andem a pé do que 
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isoladas em seus veículos, ou seja, quanto menos fragmentação, mais vida nos 

espaços públicos. 

Isso promove a convivência entre a multiplicidade existente na cidade, o que 

faz aumentar a tolerância e, consequentemente, a flexibilidade social. Também 

oportuniza a parceria, pois o sentimento de pertencimento em relação ao lugar é 

incrementado em todos os grupos que utilizam os espaços. Dessa forma, essas 

características tornam os espaços públicos mais sustentáveis. 

3.4 INFRAESTRUTURA NA CIDADE  

As questões de intraestrutura são fáceis de compreender, uma vez que 

representam a porção material nos ciclos propostos por Rogers e apresentados no 

capítulo 2, através das Figuras 1 e 2. O cuidado com o consumo dos bens naturais 

pode contribuir de forma a incrementar os ciclos de retroalimentação, reduzindo as 

saídas do sistema e minimizando os resíduos despejados na natureza. 

3.4.1 Sistema de saneamento básico  

O sistema de saneamento básico inclui o fornecimento de água, o manejo de 

águas pluviais, o recolhimento de resíduos sólidos e o esgotamento sanitário. No 

Brasil, 99,4% dos municípios oferecem serviços de abastecimento de água por rede 

geral; 100% dos municípios têm recolhimento de resíduos sólidos; 94,5% possuem 

sistema de manejo de águas pluviais e 55,2% oferecem o serviço de esgotamento 

sanitário por rede (IBGE, 2008). 

Esses dados, infelizmente, não consideram o tamanho das redes nos 

municípios nem a qualidade dos serviços, como se é dado o tratamento adequado à 

água fornecida ou ao esgoto antes de despejá-lo na natureza, nem se é feita a 

separação e reciclagem do lixo. Eles mostram somente o percentual de municípios 

onde há o serviço indicado. 

O Brasil, em termos médios, apresenta uma situação altamente favorável no 

que diz respeito à quantidade de água disponível, de 33.944,73 m³/hab.ano sendo a 

faixa preocupante abaixo de 10.000 m³/hab.ano (ANA, 2002 em HESPANHOL). 

Porém, devemos ter em mente que, com o crescimento populacional, a demanda 

por água potável aumenta, enquanto os recursos hídricos disponíveis continuam os 

mesmos em volume, mas pioram sua qualidade em função da falta de tratamento 

adequado que damos aos esgotos. 
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Em termos de esgotos, como visto pelos percentuais apresentados, há 

sérios problemas, pois esses são recolhidos e despejados sem tratamento nos 

corpos d’água utilizados também para o consumo, aumentando o índice de doenças 

de veiculação hídrica. E os que não são recolhidos por rede contaminam 

diretamente os solos e, indiretamente, também os corpos d’água. 

Além dos riscos ligados à saúde, há o aumento de custos com o tratamento 

para o posterior abastecimento. Os custos para tratar a água contaminada 

aumentam em uma taxa de duas ou três vezes os custos anteriores à contaminação 

(ANA, 2002 em HESPANHOL). 

O próprio Ministério das Cidades indica a necessidade do oferecimento de 

água tratada e potável à totalidade dos domicílios, do aumento das redes de 

recolhimento de esgotos e da implantação de estações de tratamento de esgotos. 

Outra medida que deve ser observada é a manutenção das redes existentes. No 

Brasil, as perdas de água potável nas redes de distribuição são da ordem de 37,1% 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011). 

Além dessas medidas, propõe-se a introdução da prática do reuso desses 

recursos. A água servida pode ser reutilizada para fins não potáveis, que chegam a 

50% do consumo de água, e os esgotos sanitários podem ser indicados para reuso 

em irrigação na agricultura e aquicultura (HESPANHOL, 2011). 

Outro aspecto do saneamento básico é o manejo de águas pluviais. As 

águas pluviais são recolhidas pelos sistemas de drenagem urbana. Em função das 

pavimentações utilizadas na área urbana, grandes áreas ficam impermeabilizadas, o 

que reduz a capacidade natural do solo de absorver as águas da chuva, retardando 

o escoamento superficial direto. Se o sistema de drenagem não for bem 

dimensionado, poderá ocasionar assoreamentos, alagamentos, inundações e 

proliferação de vetores de problemas de saúde, trazendo grandes prejuízos ao 

ambiente e às populações das cidades (IBGE, 2008; SÃO PAULO, 2012). 

Medidas que reduzam e retardem o deflúvio direto, como a utilização de 

taxas de permeabilidade obrigatórias e até de armazenamento das águas das 

chuvas para posterior reuso, são adequadas, pois ajudam a diminuir o volume do 

escoamento superficial (SÃO PAULO, 2012). 

Outro produto que é produzido pela cidade em grande quantidade é o lixo. O 

lixo é produzido exclusivamente pelo homem e por nenhum outro sistema da 
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natureza. Nos ecossistemas, tudo o que é resíduo para um grupo, serve ou é 

absorvido por outro grupo, formando um ciclo contínuo e não gerando lixo. O 

acúmulo de lixo ocasiona a poluição do solo, das águas e do ar com resíduos 

tóxicos, além de propiciar a proliferação de vetores de doenças (HESS, 2002 em 

GALBIATI, 2011). 

No país, é competência do poder público municipal o gerenciamento dos 

resíduos sólidos, que compreende a coleta, a limpeza urbana e a destinação final 

dos resíduos (IBGE, 2008). O lixo está composto, em mais de 90%, de materiais 

com alta reciclabilidade (65% de matéria orgânica, 15% de papel e papelão, 7% de 

plásticos, 2 % de vidros, 3% de metais) (GALBIATI, 2011), mas comumente é 

considerada reciclável apenas a porção dita seca do lixo, que corresponde aos 

resíduos sólidos ou inorgânicos (de 20 a 30% do total do lixo) (WALDMAN,2011). 

Porém, recicláveis deveriam implicar a retomada de um ciclo, podendo ser 

incluídos também os orgânicos que, como vimos, constituiriam quase que a 

totalidade do lixo que produzimos. 

Apesar de a Associação Brasileira de Normas Técnicas indicar o aterro 

sanitário como a forma mais adequada de disposição do lixo (ABNT, 1985), o 

destino final do mesmo ainda são os vazadouros a céu aberto em 50,80% dos 

municípios, 22,5%, os aterros controlados e 27,7%, os aterros sanitários (IBGE, 

2008). 

Assim, os objetivos deveriam ser reciclar a maior parte dos resíduos 

descartados como lixo e dar um destino adequado ao que não é possível reciclar. 

Em relação às águas e esgotos, é importante que o poder público tome providências 

no sentido da redução de perdas nas redes de água tratada; de reuso de águas 

servidas, de esgotos pluviais e esgotos cloacais para fins não potáveis; do aumento 

das redes coletoras; do tratamento dos efluentes antes de serem despejados nos 

corpos d’água; e, finalmente, de exigências mínimas de áreas permeáveis e de 

dispositivos de recolhimento e amortecimento das águas pluviais. Essas medidas 

poderiam ajudar, substancialmente, no sentido de incrementar os fluxos cíclicos e 

reduzir os fluxos lineares, contribuindo para melhorar os metabolismos em nosso 

habitat, e torná-los mais sustentáveis. 
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3.4.2 Energia 

No contexto deste trabalho, seria essencial que o plano diretor tivesse como 

objetivo fazer a substituição das energias utilizadas na cidade de não renováveis 

pelas renováveis. 

Apesar de nenhuma fonte de energia poder ser considerada inesgotável, 

aquelas em que sua duração está avaliada em milhões ou bilhões de anos são 

consideradas renováveis, como energia solar ou eólica, assim como aquelas cuja 

reconstituição pode ser feita em alguns anos, como no caso da biomassa. 

Porém, aquelas cujos processos de reposição precisam ter certas 

circunstâncias favoráveis, além de levar milhares de anos para a reposição, como 

petróleo e carvão, são consideradas não renováveis. Esses aspectos são essenciais 

para possibilitar a continuidade da utilização de energia às gerações vindouras 

(SILVA, 2011). 

Além da questão de ser renovável ou não, também devem ser analisados os 

impactos gerados na produção da energia (SHAYANI E OLIVEIRA, 2011). O 

petróleo produz energia através da combustão, que emite gases poluentes. Durante 

seu processo de extração, causa a deterioração no entorno imediato local, pois 

ocorre a inundação do poço com polímeros, dióxido de carbono e soluções 

cáusticas. Além disso, é muito comum ocorrerem desastres ecológicos que matam a 

fauna do mar, devidos a vazamentos ocorridos durante seu transporte. 

Também estão envolvidas as questões políticas, como as guerras para 

controlar áreas ricas em petróleo, como Guerra do Golfo (1990-1991), Guerra da 

Chechênia (1994-1996) e Guerra do Iraque (2003) (SHAYANI E OLIVEIRA, 2011), 

que trazem muitos danos sociais. 

As usinas nucleares apresentam riscos de graves acidentes, além de 

produzirem resíduos radioativos. 

As usinas hidrelétricas são consideradas renováveis por muitos, já que a 

água não é consumida para a geração da energia, porém causam alagamento de 

grandes áreas, gerado pelos seus reservatórios, ocasionando a eliminação de flora e 

fauna, inundação de reservas indígenas e sítios arqueológicos. Essas usinas têm, 

ainda, uma questão social atrelada, já que muitas vezes, para sua instalação, é 

necessário desalojar as comunidades que vivem nas margens do rio (BERMANN, 

2011). 
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As fontes de energia citadas podem ser comparadas ao gráfico dos fluxos 

lineares de Rogers (Figura 1), em função dos recursos naturais que consomem e da 

deterioração do ambiente que produzem. 

As energias solar e eólica, por serem renováveis, possuem menos impactos 

negativos. O impacto negativo associado a esses tipos de energia é a necessidade 

de implantação de um acumulador, que possa suprir a demanda de energia em 

momentos em que não haja sol ou vento. 

Em geral, esse armazenamento é feito através de baterias de chumbo-ácido, 

por terem grande capacidade de armazenamento e preço acessível. Mas seus 

componentes são prejudiciais ao meio ambiente, necessitando de descarte 

adequado. Uma alternativa viável é a utilização da energia solar ligada ao sistema 

elétrico convencional, sem a necessidade de acumuladores. Assim, quando não há 

sol disponível, automaticamente é utilizada a rede convencional como um 

complemento (SHAYANI E OLIVEIRA, 2011). 

Apesar de inúmeras vantagens que apresentam, as energias renováveis 

ainda são pouquíssimo utilizadas. Diferentemente do que muitos acreditam, o maior 

problema não é o risco da escassez do petróleo, mas a abundância dele. 

O perigo que ameaça a humanidade não é o de falta de energia fóssil; bem 
ao contrário, ele provém da sobreabundância da energia fóssil. A economia 
da energia fóssil assemelha-se à economia da droga: uma abundância que 
arruína a saúde e conduz à morte na falta da vontade de se privar deste 
produto perigoso. (PRÉVOT, 2007, p.8, em SACHS, 2011, p.22). 

Sempre, na história da humanidade, houve a substituição das principais 

fontes de energia por outras com qualidades superiores e custos inferiores. 

Nenhuma transição ocorreu devido ao esgotamento físico de uma fonte de energia. 

Sempre essas mudanças acompanharam as mudanças na produção e alocação do 

excedente. Passou-se da biomassa ao carvão e, do carvão ao petróleo e gás 

natural. Apesar do predomínio do petróleo nos últimos 150 anos, nenhuma dessas 

matrizes energéticas foi totalmente eliminada. 

Porém, o pico do petróleo está associado a uma sociedade que tem um 

gigantesco desperdício de energia, tanto nos transportes, quanto na climatização 

das edificações (SACHS, 2011). 

Agregar fontes de energia renovável ao fornecimento geral e estimular a 

utilização de alternativas descentralizadas e individuais nos domicílios seriam 

medidas que ajudariam a poupar os recursos naturais, que são utilizados para o 
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fornecimento de energia, também fortalecendo a natureza cíclica dos fluxos na 

cidade. 

3.4.3 Vegetação e superfícies d’água 

Um aspecto que pode ser relacionado à economia de energia é o uso da 

vegetação e das superfícies d’água dentro do espaço urbano. A vegetação e a água 

podem melhorar as condições higrotérmicas na cidade e, dessa forma, poupar 

energia que seria utilizada, para modificar a temperatura e a umidade do ar. A 

cidade está composta por ilhas de microclimas diferentes, que podem ser 

intencionalmente alterados através das características dos espaços abertos. 

O clima interfere, pois enquanto em climas muito secos é cabível a utilização 

de fontes e espelhos d’água, para aumentar a umidade do ar, em climas quentes e 

úmidos não se deseja mais água, mas uma maior superfície verde que possa 

oferecer mais sombra, sem obstruir a ventilação na altura dos ocupantes. Nestes 

climas, apenas se indica a manutenção dos corpos d’água naturais. 

A vegetação pode criar resfriamento direto por sombreamento e resfriamento 

indireto do ar por evapotranspiração das folhas. A vegetação também tem um papel 

importante na qualidade do ar, pois funciona como filtro de parte dos poluentes do ar 

urbano, além de incrementar a ventilação, gerando o efeito indireto de aumento da 

dispersão de poluentes, especialmente aqueles causados pelo trânsito, perto do 

solo. 

Em relação ao ruído urbano, a vegetação não o reduz, mas como esconde a 

fonte de ruído, funciona de forma psicológica (GIVONI, apud DUARTE e SERRA, 

2011). 

Porém, para que surta esses efeitos, a vegetação deve estar dispersa pelo 

espaço construído e não concentrada em grandes áreas. A divisão de um grande parque 

em pequenas áreas é mais benéfica, pois uma área verde muito grande não estende 

seus benefícios a muitas dezenas de metros além de seus limites (GIVONI, SPIRN, 

HONJO e TAKAKURA e ASSIS apud DUARTE e SERRA, 2011). 

A proporção geralmente utilizada como parâmetro de “área verde/habitante” 

não é a mais indicada, uma vez que não reflete a distribuição da área verde pela 

cidade. Seria mais indicado utilizar o parâmetro de área verde/densidade construída 

por área ou bairro da cidade, mas, além disso, deve ser observada a forma como a 
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área verde está distribuída, porque uma distribuição mais uniforme é sempre mais 

vantajosa. 

Também é adequado que haja afastamento entre as edificações, o que 

proporciona uma melhor ventilação e evita a criação de bolsões de calor ou 

umidade. A variação de altura entre edificações vizinhas é adequada para criar 

desvios nos ventos que atingem os edifícios. Em áreas muito densas, onde todos os 

edifícios têm a mesma altura, cria-se, nas coberturas, um nível que funciona como 

se fosse o nível do solo, onde os ventos circulam. 

Esses afastamentos e essa variação nas alturas também podem criar 

oportunidades para melhor iluminação natural nas edificações, reduzindo a carga 

térmica de iluminação artificial (DUARTE e SERRA, 2011). 

Lembramos que a vegetação pode estar presente mesmo em pequenos 

espaços e, para facilitar o acesso e permitir a apropriação desses espaços pela 

população, é importante que estejam espalhados pela cidade. A vegetação também 

traz a presença de fauna, tornando os espaços mais aprazíveis. 

3.4.4 Circulação  

A otimização no uso de energia também pode advir dos sistemas 

predominantes de circulação utilizados em uma cidade. A prioridade máxima deveria 

ser a circulação de pedestres e ciclistas, que são formas de locomoção silenciosas, 

não poluentes e sem consumo de energia fóssil. Pedestres e ciclistas gastam menos 

energia em deslocamentos iguais, se comparados a um carro. Para uma mesma 

distância, a taxa relativa de consumo de energia de caminhar para andar de carro é 

de 60 unidades de energia. Um carro consome 60 vezes mais energia que uma 

pessoa de bicicleta e 20 vezes mais que um caminhante (GHEL, 2010). 
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Figura 18. A hierarquia na circulação. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os pedestres e ciclistas ocupam menos espaço para se locomover, o que 

possibilita área livre para outras atividades. Além disso, as oportunidades de 

interação social aumentam, quando não estamos isolados dentro de um veículo 

(GHEL, 2010). 

A caminhada e o uso de bicicleta, como formas prioritárias de circulação na 

cidade, ainda podem aumentar os índices de atividade física desenvolvida pela 

população, reduzindo futuros gastos em saúde pública. Para estimular essas formas 

de locomoção, deve haver um investimento em qualidade dos espaços públicos, 

para melhorar a prática de caminhadas, torná-los atrativos com ciclofaixas e 

bicicletários, promovendo segurança e conforto aos ciclistas. 

3.4.5. Cuidado e valorização com os bens existentes  

Todos os bens existentes, tanto os naturais quanto os construídos, têm um 

grande valor para a manutenção do sistema, seja em função das características de 

manutenção de ecossistemas naturais e clima, de todo o investimento de recursos 

feito no patrimônio construído, quanto da história e identificação local da população. 
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O patrimônio deve ser conservado e mantido, e a legislação tem papel 

fundamental para estabelecer as formas mais adequadas de manutenção e medidas 

restritivas cabíveis em cada caso. Assim, vamos considerar também a manutenção 

do patrimônio como forma de incrementar as características de sustentabilidade do 

sistema. 

 
Figura 19. Patrimônio Arquitetônico: prédio do Jóckei Clube e Casarões da Praça Coronel Pedro 

Osório, Pelotas. Fonte: fotografias da autora 
 

3.4.6. Território 

Propusemos um esquema representativo da cidade sustentável (Figura 3), 

no qual colocamos a cidade como um sistema permeável. Além de a cidade ser 

abastecida por um território maior do que a área que ocupa, também, os resíduos da 

cidade necessitam ser absorvidos por uma área além da urbana.  

Também há a área rural, que apesar de pouca população, possui núcleos de 

ocupação que necessitam de diretrizes de crescimento e atividades que necessitam 

de limitações e regramentos. 

3.4.7. Participação da sociedade 

 Pesci (1995, p. 109) defende que a participação da sociedade é o que dá 

legitimidade ao processo de planejamento. A participação é a forma democrática de 

a população mostrar suas necessidades e aspirações. Porém ela deve ser indireta, 

de forma consultiva e as decisões finais são técnicas. Diversos outros autores, como 

Rogers e Ghel, também defendem a participação da população no processo de 

planejamento, além da recomendação do próprio Estatuto da Cidade. 
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  Neste capítulo, tratamos das características da cidade que ajudam a tornar os 

fluxos cíclicos, e na promoção dos atributos de parceria, interdependência, 

diversidade e flexibilidade. Essas características constituirão os critérios de análise 

do nosso objeto de estudo, o III Plano Diretor de Pelotas, lei 5502/2008. A seguir 

elas serão apresentadas de forma mais pragmática para os fins deste trabalho. 



4. CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

Vimos que algumas características dos ecossistemas contribuem para torná-

los sustentáveis. São elas a interdependência, a parceria, a flexibilidade e a 

diversidade. Essas qualidades podem ser incrementadas e estimuladas através de 

atributos morfológicos da cidade. Vimos também os fluxos lineares, que hoje são 

dominantes e os fluxos cíclicos, que são observados nos ecossistemas e são 

também objetivo para melhorar a sustentabilidade da cidade, obtidos através da 

melhoria das infra-estruturas.  

Em função das características do sistema perceptivo e motor do homem 

desenvolvidas no capítulo anterior, sabemos que os espaços abertos devem ter 

profundidades de até 70 metros, para que possamos apreendê-los com nossa a 

visão e audição. Sabe-se que aqueles espaços que oferecem boas condições de 

qualidade e mobiliário atraem mais usuários, que tendem a desenvolver atividades 

opcionais e sociais nesses espaços, assim deve-se prever o correto 

dimensionamento e a qualidade dos espaços públicos. 

Também sabemos que o ideal é que se possam percorrer os espaços 

preferencialmente a pé ou de bicicleta. Essas formas de locomoção são boas para a 

saúde da população, pois promovem o exercício físico e não emitem gases 

poluentes na atmosfera que será respirada. Para isso é importante que a cidade não 

seja muito espalhada, pois a cidade espalhada somente é possível se o homem 

utilizar prioritariamente formas motorizadas de circulação, ou seja, preconizamos a 

cidade densa, onde se possa ter uma mobilidade que priorize a caminhada, o 

transporte público e por último o automóvel. Para que se possa caminhar e 

pedalar é necessário investimentos para a melhoria da acessibilidade em geral. 

Quanto às construções, elas devem ter uma relação com os espaços 

públicos, ou seja, devem ser permeáveis para permitir a visualização dos espaços 

públicos e consequentemente a visualização pública dos espaços privados. Isso 

promove segurança àqueles que transitam e permanecem nas ruas e também gera 

estímulo, atração e interação com os transeuntes. Por isso, além de haver 

permeabilidade, não é recomendável que haja recuos, pois eles também criam 

distancias entre os espaços públicos e privados. A altura que permite a troca com 

a rua é de até três pavimentos.  

A vida nos espaços está relacionada à diversidade das atividades. Os 

lugares que tem residência, comércio e serviços tem movimentação sempre, já que 
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a residência traz movimento em turnos opostos às atividades comerciais e de 

serviços.  

Para incentivar os ciclos de infraestrutura indica-se minimizar as perdas nas 

redes através de investimentos em melhorias nas redes de abastecimento de 

água e incentivos ao reuso de águas servidas para fins não potáveis. Também é 

indicado o adequado recolhimento e tratamento dos esgotos para posterior 

despejo nos corpos d’água.   

Para retardar o deflúvio direto nas ruas é aconselhável que o solo possa 

absorver ao menos uma parte das águas das chuvas e isso poderá ocorrer se for 

exigida uma taxa mínima de permeabilidade. As águas das chuvas, assim como as 

águas servidas podem ser utilizadas para fins não potáveis, se houver o devido 

recolhimento para a posterior utilização dessas águas. 

Grande parte dos produtos que são descartados como lixo pode ser 

aproveitado através da reciclagem. Para isso faz-se necessário que haja uma coleta 

adequada e posterior encaminhamento para a reciclagem desses materiais. 

O que também poderia contribuir para minimizar o consumo e incrementar 

os ciclos seria a substituição de parte das energias utilizadas na cidade de não 

renováveis por renováveis, através de algum tipo de incentivo, como o tarifário, 

ofertado pelo poder público. 

O uso da vegetação em espaços públicos traz diversos benefícios, como de 

filtro de parte dos poluentes do ar, de resfriamento direto por sombreamento e 

indireto por evapotranspiração das folhas, de aumento da ventilação e ainda de 

melhoria da sensação dos ruídos por esconder as suas fontes. A água é indicada 

em climas secos, para melhorar os níveis de umidade. Em função desses fatores é 

fundamental a proposta de um plano de arborização urbana, bem como a 

qualificação e manutenção dos espaços verdes existentes na cidade. 

Tudo o que já foi construído teve custos e faz parte da história da cidade, 

portanto sempre é prioridade que se mantenha o que existe. O poder público tem a 

responsabilidade de valorizar esse patrimônio construído através de incentivos e 

de leis de preservação desse patrimônio.  

Além do patrimônio construído há o patrimônio natural, que inclui áreas 

que devem ser preservadas, em diferentes níveis. Apesar de na área urbana 

encontrarmos mais concentração de patrimônio construído, vamos nos distanciando 
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do centro e encontramos mais áreas naturais, e finalmente a área rural, com seus 

inúmeros distritos, que tem relação com a área urbana, como referido no conceito 

que propusemos de cidade sustentável e também os territórios adjacentes de 

outros municípios, que tem relação com o município que analisamos. 

Finalmente lembramos que qualquer processo de planejamento não pode 

ser legítimo, nas palavras de Pesci (1995), se não houver a participação da 

sociedade. É a forma que a sociedade tem de mostrar suas necessidades às 

equipes técnicas que definem as diretrizes de planejamento urbano. 

 Todos esses pontos, já desenvolvidos aparecem de forma sintética na 

Figura 3 (página 30). Nessa figura também foi representado o território extra-cidade 

já que a cidade não é fechada, possui permeabilidade com a região em que se 

insere. 

 Nossos critérios de análise são as qualidades já discutidas, que 

incrementam a sustentabilidade urbana. Esses atributos deveriam ser estimuladas 

através da legislação para aumentar o nível de sustentabilidade da cidade. As 

características morfológicas a serem perseguidas são:  

1. cidade predominantemente horizontal; 

2. zonas com atividades mistas; 

3. cidade densa; 

4. fachadas permeáveis e no alinhamento ou próximas dele; 

5. previsão de espaços de uso comum, bem dimensionados e com 

equipamentos e/ou mobiliário adequado e de qualidade. 

6. melhoria nas redes de abastecimento de água e incentivo à formas de reuso 

de águas servidas;  

7. taxa de permeabilidade e reservatórios para utilização de águas pluviais; 

8. recolhimento e tratamento adequado dos esgotos; 

9. recolhimento e reciclagem de lixo; 

10. incentivos à utilização de energias renováveis; 

11. plano de arborização urbana e criação e melhoria de praças e espaços 

verdes; 

12. mobilidade com priorização de pedestres e ciclistas e melhoria da 

acessibilidade geral; 

13. participação da sociedade no processo de planejamento; 
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14. relação com os territórios adjacentes; 

15. valorização do patrimônio construído; 

16. valorização do patrimônio natural; 

Vamos identificar se essas características constituem objetivos do III Plano 

Diretor de Pelotas e se foram propostos instrumentos que viabilizem a sua 

aplicação.  



5. III PLANO DIRETOR DE PELOTAS 

5.1 O PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO DE PELOTAS  

 O município de Pelotas localiza-se no estado do Rio Grande do Sul, ao sul 

do Brasil. A cidade está hachurada em vermelho na imagem a seguir. Sua 

população é de 327.778 habitantes, pelo censo do IBGE de 2010 e possui uma área 

de 1.610,09 km2. 

 
Figura 20. Localização do Município de Pelotas. Fontes imagens originais: www. 

pelotas.redecidades.net; www. ead.pucrs.br, editadas pela autora 
 

 

 

No ano de 1967, foi aprovado e implementado o Primeiro Plano Diretor de 

Pelotas, nas bases dos planos municipais de desenvolvimento integrado, que eram 

elaborados na época, tanto nas capitais, quanto nas cidades de médio porte. Antes 
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disso, o município contava com legislações que regravam postura, higiene e normas 

edilícias. O primeiro Plano Diretor de Pelotas foi encomendado pela prefeitura para 

uma empresa particular e propunha-se a disciplinar as atividades privadas, previa 

um zoneamento e algumas obras urbanas importantes. 

No final da década de 1970, a prefeitura organizou uma equipe local para 

elaborar o II Plano Diretor, lei 2565, aprovada em 1980. Como era feito na época, a 

cidade foi dividida através de zoneamento de atividades: zonas residenciais, 

comerciais e industriais. Havia também as zonas mistas, que previam a habitação 

com atividades de comércio varejista e serviços. As vias que ligavam os bairros ao 

centro foram chamadas corredores, e nelas também as atividades eram mistas. 

O zoneamento previa a maior densificação na área central, que ia 

diminuindo em direção à periferia da zona urbana. Nas vias de circulação, a 

densidade proposta era média. A densidade variava de 570 habitantes por hectare 

na área central até 55 habitantes por hectare nas áreas residenciais. 

O plano definiu para o perímetro urbano, regras de uso e ocupação do solo e 

um código de edificações. Mesmo sem mencionar a sustentabilidade, já se 

observam preocupações nesse sentido. Entre os objetivos, estão o controle e a 

preservação da qualidade do meio ambiente e a proteção do patrimônio histórico e 

cultural do Município (art. 4º, lei 2565/80). Foram definidas as zonas de proteção 

ambiental (art. 11 a 17, lei 2565/80), que incluíam tanto os prédios de interesse 

histórico, cultural ou arquitetônico; quanto maciços arbóreos e vegetação ribeirinha. 

O plano fez menção ao Código Florestal (lei federal 4777/65), no que diz 

respeito à proteção de faixa marginal a corpos d’água, das nascentes, do topo de 

morros, montes e serras, nas encostas e nas restingas. Também, definiu como 

zonas de preservação permanentes as faixas marginais ao canal São Gonçalo, 

Arroio Pelotas e Lagoa dos Patos, o Arroio Totó e as Areias (art.16, lei 2565/80). Já 

previa a recuperação de áreas degradadas através da exploração mineral (art. 18, 

lei 2565/80). 

Quanto ao saneamento básico, foram previstos locais para a instalação de 

estações de tratamento de esgoto e de aterro sanitário e havia a exigência de 

projeto de destinação final de resíduos tóxicos nas indústrias e de desinfecção do 

lixo hospitalar (art. 22 a 28, lei 2565/80). 
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Foi criado o Escritório Técnico do Plano Diretor (ETPD), cuja missão seria 

manter atualizado o acervo de informações sobre a cidade, fazer o detalhamento do 

plano diretor para complementar e atualizar a lei, propor prioridade de investimentos 

urbanos, emitir pareceres técnicos e estudar e propor medidas à preservação do 

meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural do município. 

Apesar de ter sido previsto o processo de planejamento continuado, através 

de reavaliações, complementações e detalhamentos permanentes da lei, esse 

trabalho de acompanhamento não ocorreu. Houve inúmeras leis complementares e 

decretos aprovados ao longo dos anos, tanto em função de interesses particulares, 

como de propostas técnicas necessárias para a coletividade. 

A ausência de um processo de planejamento continuado, com uma equipe 

de trabalho disponível para fazer reavaliações permanentes, gerou defasagem da 

lei, não acompanhando as demandadas geradas pelo funcionamento da cidade. 

Porém, se lermos os objetivos e diretrizes da lei 2565/80, verificaremos que eles são 

ainda atuais. 

O artigo 4º dessa lei apresenta os cinco objetivos desse plano: “a) 

distribuição racional das atividades e das densidades populacionais na área urbana; 

b) a estruturação do sistema viário; c) a distribuição espacial adequada dos 

equipamentos sociais; d) controle e preservação da qualidade do meioambiente; e) a 

proteção ao patrimônio histórico e cultural do município” (PELOTAS, 1980). 

Somente a “distribuição racional das atividades” poderia ser considerada 

como um objetivo defasado, segundo as teorias mais atuais de planejamento 

urbano. Porém, na parte dispositora da lei do II Plano Diretor de Pelotas é que houve 

descompassos em relação à localização de usos e atividades; a índices urbanísticos 

versus preservação do patrimônio histórico na área central; à falta de 

regulamentação de zonas que foram criadas, ou seja, um hiato na própria lei entre os 

objetivos expostos e a forma de concretizá-los. 

5.2 A CONSTRUÇÃO DO III PLANO DIRETOR – CONTEXTO 

A Constituição Federal de 1988 tratou da Política Urbana nos artigos 182 e 

183 e indicou que a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo 

poder público municipal, tendo definido o Plano Diretor Municipal como “instrumento 

básico da política de desenvolvimento urbano” (BRASIL, 1988, art. 182). 
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Em 10 de julho de 2001, foi publicado o Estatuto da Cidade, que 

regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Nessa lei, foi reforçado 

o papel do plano diretor de regular o uso do solo urbano em prol do bem coletivo e 

acrescentado outro enfoque, inovador, em relação aos referidos artigos da 

constituição, que é a busca de regulamentação em prol “do equilíbrio ambiental” 

(BRASIL, 2001, art. 1°). 

O Estatuto da Cidade é a referência para a construção dos planos diretores 

municipais, que devem conter as diretrizes e instrumentos propostos pelo estatuto. 

Mesmo que não regulamentados, esses instrumentos têm que estar previstos na lei 

do plano diretor. 

 
Figura 21. Capas de publicações do Estatuto das Cidades. Fonte: http://www.cidades.gov.br 

 

No mesmo ano da publicação do Estatuto da Cidade, estava sendo 

reorganizada, em Pelotas, uma equipe para retomar o processo de planejamento 

urbano. O governo que assumiu em janeiro de 2001 acreditava ser fundamental para 

a administração municipal a atividade de planejamento urbano. A proposta foi um 

sistema de planejamento que reproduzia as diretrizes da Lei Orgânica de 1990, com 

instrumentos como o plano diretor, planos de bairro, planos de distritos rurais e 

planos por temas. 

O plano diretor seria o instrumento coordenador, contendo os princípios 

básicos de planejamento, como exigido pela Constituição Federal. Além disso, foi 

http://www.cidades.gov.br/
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proposto um modo de planejamento, em que tinham importância tanto a opinião da 

comunidade, quanto as soluções técnicas (ALMEIDA, 2007). 

Para ajudar nessas tarefas, a Prefeitura Municipal contratou a Fundação 

Centro de Estudos e Projetação do Ambiente, CEPA, representada pelos arquitetos 

Rubem Pesci e Carlos Roberto Comassetto para prestar assessoramento e 

consultoria, através do contrato n° 151/2001, firmado em 25 de outubro de 2001. 

 

 
Figura 22. Logomarca da Fundação CEPA. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

O contrato previa a realização de jornadas, seminários e congressos sobre 

temas relacionados à problemática urbana, rural e ambiental e de cadastro 

imobiliário; desenvolvimento de projetos que possibilitassem a participação popular 

para a elaboração de políticas de ocupação do solo; intercâmbio de investigadores e 

projetistas de ambas as instituições e publicações conjuntas, tendo todas essas 

atividades o objetivo de elaborar as bases para um novo plano diretor (CONTRATO 

151/2001). 

A equipe de consultoria da Fundação CEPA trouxe algumas propostas de 

sustentabilidade que foram analisadas pela equipe técnica de Pelotas. Esses temas 

foram verificados pelos técnicos, em trabalhos de campo, e preparados para serem 

apresentados no Primeiro Congresso da Cidade, ocorrido em 2002. A preparação do 

congresso incluiu os Fóruns de Secretários Municipais, equipes de trabalho com 

técnicos de diversas secretarias, discussões com entidades de classe, moradores de 

bairro e ONGs, com envolvimento no orçamento participativo e Fórum Intersetorial, 

com representantes de múltiplas entidades e setores da coletividade. 
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A quarta reunião do Fórum Intersetorial foi denominada Pré-Congresso da 

Cidade, na qual foram discutidas premissas que, posteriormente, chamaram-se de 

Treze Ideias Força, apresentadas no Primeiro Congresso da Cidade. 

Os consultores prepararam um relatório, intitulado “Bases para um Novo 

Pacto de Desenvolvimento Sustentável de Pelotas”, que foi elaborado para ficar 

como registro desse processo e traz a metodologia, as leituras técnicas e 

comunitária e, finalmente, as premissas que foram apresentadas no 1° Congresso 

da Cidade, realizado em agosto de 2002. 

As premissas aprovadas no Congresso foram chamadas de Treze Ideias 

Força e pretenderam formar a base para as propostas de planejamento urbano e 

rural posteriores. 

 
Figura 23. Banner do Congresso da Cidade. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

Em 2003 e 2004, houve uma interrupção no processo de construção do novo 

plano diretor e a priorização política de realizar alguns ajustes no plano em vigor, II 

Plano Diretor (lei municipal 2565/1980). Esse “pacote” de ajustes ficou pronto, mas 

não chegou a ser aprovado como lei. 
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Os ajustes previam a divisão da zona urbana em sete Regiões 

Administrativas: Três Vendas, Areal, Laranjal, Centro, Porto-Várzea, Fragata e 

Barragem. 

Foi criada a zona rururbana, com regime urbanístico definido, no extremo 

nordeste da área urbana da cidade, lugar da cidade com características de grande 

concentração de olarias e de atividades residenciais e agrícolas de porte familiar. 

Também, havia a proposta da criação de zoneamento no Fragata Sul, área 

compreendida entre a Avenida Imperador Pedro I, Bairro Fragata e as margens do 

Arroio Moreira e Lagoa do Fragata (limite do perímetro urbano). Essas áreas seriam 

divididas em Zona de Preservação Paisagística Natural - ZPPN em sua maior parte 

e em Zona Residencial Mista I - ZRM I nas áreas residenciais junto às Avenidas 

Dom Pedro I e Duque de Caxias e Zona de Preservação Permanente Legal – ZPPL, 

no restante da área. 

Outra zona proposta foi a Zona do Complexo Judiciário, definida pelas 

Avenidas Bento Gonçalves, Ferreira Viana e São Francisco de Paula, área onde foi 

implantado o Foro de Pelotas. Essa zona abrigaria novas instituições públicas do 

Poder Judiciário e atividades de grande porte, como hipermercado e conjuntos 

habitacionais. 

Com o objetivo de abrir novas possibilidades para a instalação de indústrias 

em Pelotas, foi proposta a criação da Zona Industrial II, em uma faixa de 500 metros 

de largura a partir da BR-116 em direção à Avenida Fernando Osório, compreendida 

entre o prolongamento imaginário da Rua Alfredo Simon e o entroncamento da 

Avenida Fernando Osório com a BR-116. 

Ainda foi proposta a densificação, as construções em altura, a diversificação 

de atividades e a obrigatoriedade do coeficiente de permeabilidade nas avenidas: 

Avenida Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, Avenida Leopoldo Brod, Avenida São 

Francisco de Paula, Avenida Ferreira Viana, Avenida Adolfo Fetter, Avenida Salgado 

Filho. 

Foi elaborada uma tabela similar a que hoje existe no III Plano Diretor de 

Pelotas, com a nova Classificação de Atividades Urbanas e Rurais, considerando o 

porte: mínimas, pequenas, médias, grandes e excepcionais; e o Grau de Impacto: 

alto, médio e baixo. A atividade de residência unifamiliar ficaria permitida na ZCC 

(Zona de Comércio Central), e as agências bancárias, no perímetro formado pelas 
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ruas XV de Novembro, Marechal Floriano, Andrade Neves e General Neto, também 

seriam permitidas. Ainda havia uma lista de usos especiais que poderiam ser 

liberados a critério do ETPD (Escritório Técnico do Plano Diretor). 

Foram criados os instrumentos Coeficiente de Permeabilidade do Solo e a 

Outorga Onerosa do Direito de Construir, com forma de cálculo e percentuais, 

prontos para serem aplicados. 

Em 2005, com a troca de titular da Secretaria de Urbanismo, foram 

retomados os trabalhos de elaboração do III Plano Diretor, cuja minuta foi 

apresentada e aprovada no 2° Congresso da Cidade, realizado em outubro de 2006. 

 

 
Figura 24. Banner do 2º Congresso da Cidade. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

Apesar de ter sido oficialmente entregue ao chefe do executivo durante o 2º 

Congresso da Cidade, a efetiva aprovação do III Plano Diretor ocorreu quase dois 

anos depois. O projeto de lei ficou retido no gabinete do prefeito, que o enviou a uma 

comissão revisora em 2008 e, somente então, foi enviado ao legislativo. Finalmente, 

em 11 de setembro de 2008, o plano foi aprovado pela Câmara de Vereadores. 

É nesse contexto que a prefeitura de Pelotas coordenou os trabalhos de 

elaboração do seu III Plano Diretor (lei 5502/2008), aprovado pela Câmara Municipal 

em 11 de setembro de 2008 e em vigor desde 1° de janeiro de 2009, cujo conteúdo 

vamos abordar a seguir. 
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5.3 A CONSTRUÇÃO DO NOVO PLANO DIRETOR – CONTEÚDOS  

5.3.1 As Treze Ideias Força  

As Treze Ideias Força foram construídas, conforme anteriormente referido, 

nos anos de 2001 e 2002, através de um processo que envolveu a equipe técnica da 

Secretaria de Urbanismo, os consultores da Fundação CEPA e a participação de 

segmentos da sociedade. 

Antes de terem sido apresentadas e aprovadas no 1º Congresso da Cidade, 

em 2002, elas foram discutidas em outro evento de âmbito municipal, chamado 

Fórum Intersetorial ou Pré-Congresso da Cidade. Nesse evento, houve a 

preocupação de analisar as premissas que estavam surgindo desse processo de 

construção conjunta de técnicos da prefeitura, consultores e comunidade, à luz do 

Estatuto da Cidade, publicado em 2001, para orientar as políticas de crescimento 

urbano. 

Como demonstrado no quadro a seguir, foi verificado que os temas tratados 

contemplavam as diretrizes para a política urbana, previstas no artigo 2º do Estatuto 

da Cidade (lei 10.257/2001). 
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Quadro 2: Relação entre as Premissas do 4º Fórum Intersetorias ou Pré-Congresso com as diretrizes 
do Estatuto das Cidades 

 Premissas do Fórum Intersetorial Incisos do art. 
2º do Estatuto 

da Cidade 

1. Promoção de redes complementares que reforcem a 
multipolaridade e a articulação regional entre os distintos centros 
urbanos, locais e extralocais da região 

I – III – VI - VII 

2. Valorização da paisagem cultural, através do reconhecimento de 
seu forte significado histórico e de sua importância para a memória 
e identidade das comunidades e como oportunidade de promover o 
desenvolvimento turístico 

VI 

3. Definição de uma clara estratégia de preservação, recuperação, 
conservação e desenvolvimento ambiental, que oriente e limite 
adequadamente a expansão urbana e a demanda de áreas de 
lazer e desfrute da paisagem, assegurando também sua função 
como ecossistema 

IV – VIII - XIII 

4. Identificação de ações de integração social, em favor dos 
excluídos, mediante uma estratégia de dotação de infraestrutura, 
saneamento, equipamentos e serviços urbanos, geração de 
trabalho e renda e investimento em espaços públicos 

V 

5. Preservação, consolidação e desenvolvimento das microculturas 
pesqueiras, frutícolas e agropecuárias, assim como dos saberes 
tecnológicos como estratégia de qualificação ambiental e de 
crescimento econômico 

VII 

6. Abolição das barreiras materiais e imateriais, potencializando a 
contribuição étnica de cada grupo constitutivo da nossa história, 
para garantir o total direito à construção da cidade e a 
acessibilidade física e social das potencialidades urbanas 

XIV 

7. Boa coordenação urbana dos fluxos de matéria e energia, 
evitando efeitos negativos e aproveitando os benefícios 
econômicos da reinserção da matéria no sistema 

IV 

8. Criação de mecanismos de produção negociada do habitat e 
habitação entre os setores públicos e privados 

I – III - XVI 

9. Criação de um transparente sistema de planejamento urbano-
rural que garanta e facilite a construção de consensos e processos 
ágeis na tomada de decisões sobre a cidade 

II – IX – X – XI 
– XIII – XV - 

XVI 

10. Otimizar as infraestruturas existentes, ocupando os vazios 
urbanos e definindo claramente os limites da expansão urbana 

I – IV – VI 

Fonte: elaborado pela autora 

Para uma melhor leitura, no Anexo 01, está transcrito na íntegra o artigo 2° 

do Estatuto da Cidade que traz as diretrizes gerais da política urbana. 

Verifica-se que o método de trabalho utilizado tinha a preocupação de estar 

de acordo com as diretrizes do Estatuto da Cidade e, ao mesmo tempo, utilizar uma 

metodologia comprometida com a realidade local. 
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As Treze Ideias Força foram a consequência natural das premissas 

discutidas no Pré-congresso, conforme relacionado no quadro que segue. 

 

Quadro 3: Relação entre as Treze Ideias Força com as diretrizes do Pré- Congresso da Cidade 

Treze Ideias Força 
Premissas 4° Fórum Intersetorial 

– Pré- congresso (numeração 
corresponde à lista do quadro 

anterior) 

1. A metrópole do sul 1; 4; 6;7; 8 

2. Uma cidade na rota das lagoas e no caminho do 
gaúcho 

1; 2; 3; 5 

3. Farol Cultural  2; 3; 5; 9 

4. Rede de Articulação intermunicipal e Interdistrital  1; 3; 4; 6; 7; 8; 9 

5. Matriz verde regional  1; 2; 3; 4; 5 

6. Eixo agroindustrial, ecoturístico e residencial 1; 3; 4; 6; 7; 8 

7. Fluxos de matéria e energia 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

8. Matriz verde azul 1; 2; 3; 4; 5 

9. Atividades direcionais descentralizadas 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

8. Sistema de Planejamento Participativo 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

10. Recuperação do entorno rururbano 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

11. Consolidação da cidade constituída 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

12. Estrutura viária bidirecional 2; 4; 5; 6; 7; 8 

13. Preservação, conservação e inovação 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 
Fonte: elaborado pela autora 

Como referido, os técnicos e os consultores elaboraram um relatório 

intitulado “Bases para um Novo Pacto de Desenvolvimento Sustentável de Pelotas”, 

que serviu para documentar todo o processo: a metodologia, as leituras técnicas e 

comunitária e, finalmente, as premissas que foram apresentadas no 1° Congresso 

da Cidade, realizado em agosto de 2002.  
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A figura a seguir traz as Treze Ideias Força como apresentadas nesse 

relatório. 

 
Figura 25. Treze Ideias Força. Fonte: relatório ‘Bases para um novo pacto de desenvolvimento 

sustentável de Pelotas’, Prefeitura de Pelotas 
 

Após o Congresso da Cidade, foi publicado um material para distribuição, o 

caderno Sustentar 3, cuja capa aparece na Figura 26, no qual foi divulgado um 

resumo do processo de planejamento ocorrido em 2001 e 2002 e publicadas as 

Treze Ideias Força. Cada uma das Treze Ideias Força foi traduzida em um mapa, e 

esses mapas foram sobrepostos, resultando em outro mapa chamado de Modelo 

Urbano Geral, mostrado na mesma figura. 

 
Figura 26. Caderno Sustentar: capa e modelo urbano. Fonte: Caderno Sustentar 
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Como mencionado, nos anos 2003 e 2004, esse processo de construção do 

plano diretor foi interrompido e, quando retomado, contou com a participação de 

muitos técnicos diferentes daqueles que trabalharam em 2001 e 2002. Para se ter 

uma ideia, mais de 80 profissionais participaram dessa segunda etapa, mas 

somente cinco deles haviam participado da etapa anterior. 

Houve, assim, uma ruptura no processo, e as Treze Ideias Força não foram 

retomadas como premissas durante a elaboração dessa segunda etapa. Essa 

ruptura pode ser verificada pela própria estrutura do III Plano Diretor, que apresenta 

na Parte I, Objetivos, princípios e diretrizes, nos artigos 6º e 7º, as propostas do 

artigo 2° do Estatuto da Cidade, apresentando as Treze Ideias Força mais adiante, 

no artigo 15, de forma um tanto quanto desvinculada das diretrizes gerais. A nosso 

ver, se tivesse havido uma real junção das Treze Ideias Força com as diretrizes do 

artigo 2° do Estatuto da Cidade, não haveria a necessidade de colocar as Treze 

Ideias Força listadas em um artigo, pois teriam sido naturalmente incorporadas aos 

artigos 6º e 7º do III Plano Diretor. 

5.3.2. A opinião dos técnicos (entrevistas) 

O III Plano Diretor de Pelotas foi coordenado pela Prefeitura de Pelotas, mas 

contou com colaborações externas. Inicialmente, nos anos de 2001 e 2002, como 

referido, houve a contratação de equipe de consultoria da Fundação CEPA, que 

colaborou com a organização da equipe de planejamento, com a proposta de uma 

metodologia de trabalho, com a leitura técnica e com a leitura comunitária. Desse 

trabalho resultaram as Treze Ideias Força, já citadas. 

Posteriormente, em 2004, quando foi dada a continuidade aos trabalhos de 

elaboração do plano, houve, além da participação das Secretarias Municipais de 

Urbanismo, Cultura, Qualidade Ambiental, Segurança, Trânsito e Transporte, 

Habitação, Desenvolvimento Rural e Procuradoria Geral do Município a participação 

de profissionais da Universidade Federal de Pelotas, da ONG Hectare e 

profissionais contratados, que trouxeram colaboração nas áreas de arquitetura e 

urbanismo, geografia, arqueologia, fauna, botânica, ecologia, georreferenciamento, 

sociologia e direito. 

Os participantes estiveram envolvidos através de grupos de trabalho que se 

dividiram por temas, tais como preservação do patrimônio, usos do solo e atividades, 
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zona rural, áreas de especial interesse social, áreas de especial interesse ambiental, 

macro-meso-microrregiões, sistema viário e normas edilícias. 

Esses grupos trabalharam separadamente em seus temas e coube à 

coordenação fazer a junção de todo o material para produzir um único documento. 

Esse método de trabalho refletiu-se no plano, pois ele ficou fragmentado e com 

níveis diferenciados de profundidade por tema, não tendo ocorrido uma discussão 

geral de todo o grupo num momento posterior à montagem do documento final. 

Para este trabalho, foram entrevistados aqueles técnicos que trabalharam na 

equipe desde 2001 até o momento da aprovação do plano. Conforme já referido, o 

grupo de trabalho foi constituído por mais de 80 profissionais, mas somente cinco 

acompanharam o processo do início ao fim.  

Assim, optamos por entrevistar aqueles que tiveram a visão total do 

processo e não a interpretação possivelmente fragmentada dos que trabalharam por 

períodos menores dentro do curso de elaboração do III Plano Diretor de Pelotas. 

Esses profissionais são todos arquitetos e assinaram um termo de consentimento 

para a divulgação do conteúdo das entrevistas concedidas. 

Para esses cinco profissionais, foram feitas perguntas abertas sobre 

sustentabilidade e sobre o III Plano Diretor, apresentadas no Quadro 1. As 

entrevistas foram gravadas e transcritas e são apresentadas na íntegra no Apêndice 

1, estando os nomes dos profissionais resguardados. 

A respeito do conceito do entrevistado sobre sustentabilidade, apareceram 

como respostas: o respeito e a harmonia com o meio ambiente; a convivência em 

sociedade; o deixar de ser egoísta ou individualista; a manutenção da qualidade de 

vida no futuro em todos os aspectos; o cuidado com as gerações futuras; o não 

comprometimento futuro dos recursos naturais; o equilíbrio ambiental, social e 

econômico; desenvolvimento de lugar ou região, contemplando preocupação com 

aspectos ambientais, culturais e econômicos; a viabilidade da cidade no futuro e a 

condução do crescimento da cidade de maneira adaptada, que proporcione conforto 

e qualidade do espaço. 

Esses conceitos estão em sintonia com aqueles que encontramos em nossa 

pesquisa bibliográfica. Identificamos nas falas dos entrevistados a mudança da visão 

parcial para a visão sistêmica, na qual o homem e a cidade são parte integrante dos 

sistemas da natureza, ou seja, a necessidade da valorização da conservação, da 
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cooperação, da parceria e da qualidade no nosso modo de viver. A necessidade de 

modificar alguma coisa no modo de vida atual, para que seja possível a manutenção 

da vida no futuro, como também, o incremento da visão de desenvolvimento 

econômico com o desenvolvimento social, ambiental e cultural. 

Todos os cinco profissionais acreditam que os conceitos de sustentabilidade 

foram premissas para o III Plano Diretor e foram incorporados através da 

continuidade do processo, do marco teórico, da participação da população, da 

formulação das Treze Ideias Força e das diretrizes apresentadas no plano. 

Ao serem questionados como foram discutidas as questões de 

sustentabilidade na equipe de elaboração do III plano diretor, os entrevistados 

responderam: com muita intuição e conhecimento próprio, sem grandes 

academicismos; retirando proibições antigas, com conceitos naturalmente 

introduzidos na medida em que se falava na mobilidade urbana e no EIV; através de 

recomendações em relação à inserção da zona rural, diretrizes de núcleos urbanos 

nas zonas rurais, necessidade de preservação de bacias hidrográficas e sítios de 

lazer; no 1° Congresso da Cidade, quando se consolidaram as Treze Ideias Força; 

em debate amplo feito nos bairros; através da participação; através da discussão 

das questões rurais; da inserção regional da cidade de Pelotas, rede viária na área 

urbana, acessibilidade; eliminação do zoneamento; conceitos dos “3 erres”: reduzir, 

reciclar, reutilizar e no momento da discussão das Treze Ideias Força foi discutida 

profundamente a sustentabilidade, pensando como um desafio a ser incorporado; e 

ainda o viés da sustentabilidade legal: áreas protegidas, as instâncias de 

participação, a questão da valorização da vizinhança. 

Sobre a forma de inserção da sustentabilidade em um plano diretor, os 

profissionais mencionaram tanto questões mais conceituais como mais específicas 

de regramento de um código de edificações. No primeiro grupo, foram citadas: 

contemplação de aspectos culturais, econômicos, sociais e ambientais; inclusão da 

área rural no plano diretor; participação da população no processo de planejamento, 

através das agendas 21 locais e mudança de mentalidade das pessoas para viver 

de outra forma dentro da cidade. 

Quanto aos aspectos mais específicos de um código de obras, foram 

citados: recolhimento e reaproveitamento de águas com uso de cisterna, absorção 

de água para evitar alagamentos e deslizamentos, as questões de ventilação e de 
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iluminação para economizar energia, mistura de funções, estudo de impacto de 

vizinhança, instrumentos do estatuto da cidade, mobilidade urbana, redução do uso 

de automóveis, utilização prioritária do transporte coletivo, redução de todos os tipos 

de poluição, redução da produção de resíduos, geração espaço para utilização pelas 

pessoas e a racionalização da construção civil para evitar o desperdício de material. 

Parece-nos importante comparar a visão mais acadêmica, que é a proposta 

desta dissertação, construída através dos referenciais teóricos pesquisados, com a 

visão mais empírica dos profissionais, retirada das entrevistas daqueles que 

trabalharam na elaboração da lei do plano diretor. 

Vamos retomar os critérios que construímos para avaliar o plano diretor, cuja 

análise será feita no Capítulo 6. Dos dezesseis critérios propostos neste trabalho 

para a análise do plano diretor, apareceram onze: o recolhimento e tratamento de 

esgotos foi incluído como uma interpretação da “redução de todas as poluições”, a 

energia renovável, uma interpretação da “economia de energia” e evitar “desperdício 

de recursos naturais”, e o dimensionamento de espaços públicos como interpretação 

de “geração de espaço para utilização pelas pessoas”. 

Os outros critérios aparecem de forma mais direta: cidade mista; águas 

pluviais (taxa permeabilidade e reservatórios para reutilização); recolhimento e 

reciclagem de lixo; hierarquia de mobilidade: pedestres, ciclistas e transporte 

coletivo; participação da sociedade; relação com territórios adjacentes (tanto rural 

quanto outros municípios) e proteção aos patrimônios cultural e ambiental. 

Os critérios que não foram mencionados pelos profissionais foram: a cidade 

horizontal; a cidade densa; as fachadas permeáveis e no alinhamento predial; a 

melhoria das redes de abastecimento de água e a arborização. 

Quatro dos entrevistados dizem que os conceitos de sustentabilidade 

almejados pela equipe aparecem na lei do III Plano Diretor, nas partes I e II, como 

conceitos, diretrizes e objetivos. Somente um dos entrevistados diz que os conceitos 

de sustentabilidade aparecem através do regime de usos, da multicentralidade e do 

regime de áreas protegidas. 

Tendo em vista que as respostas foram obtidas de forma espontânea, ao 

contrário dos nossos critérios, que foram formulados através da construção teórica 

com base em diversos autores, que demandaram leitura e reflexão, podemos dizer 

que há uma boa correspondência entre a forma com que os técnicos pensam que a 
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sustentabilidade deve ser inserida em um plano diretor e os critérios de análise que 

estamos propondo para realizar o estudo do plano. 

Parece-nos interessante reproduzir um trecho de uma das entrevistas: 

O grande problema que eu acho é: na hora de tu aplicar o plano, tu só pega 
lá a minúcia, a quanto é que pode botar uma porta, quanto é que pode botar 
uma janela [...] quando a gente lia o marco teórico era um troço lindíssimo, 
uma coisa superbonita, mas que tu sabe que aquilo que está ali [...] não se 
consegue levar a cabo totalmente a aplicação, mas claro que [...] no dia a 
dia da gente, a gente marca a posição [...] muita coisa a gente consegue 
manter e alterar e fincar o pé. Mas eu acho que ela (sustentabilidade) 
aparece assim ao longo de todo o plano e principalmente no introito, no 
início que fica mais claro quais são os objetivos da lei. (Apêndice 1). 

 Esse trecho mostra claramente uma preocupação de um dos arquitetos 

entrevistados, que será retomada no Capítulo 06: a questão da dicotomia entre as 

duas partes da lei, a expositiva e a dispositiva, já discutida, ou seja, apesar de a lei 

ter conceitos muito claros e nobres com relação à sustentabilidade, muitas vezes no 

momento da sua aplicação é difícil levar a cabo esses conceitos que a embasaram. 

Vamos retomar esse tema depois de discutir um pouco o conteúdo do plano diretor 

em si. 

5.4 A ESTRUTURA DO PLANO  

O III Plano Diretor de Pelotas (lei 5502/2008) está estruturado em cinco 

partes: Parte I – Objetivos, Princípios e Diretrizes; Parte II – Sistema de Gestão; 

Parte III – Do Sistema de Planejamento do Espaço Municipal; Parte IV – Das 

Penalidades; Parte V – Disposições Gerais e Transitórias. Apresenta cinco anexos: 

Anexo 01– Lista dos casos passíveis de EIV; Anexo 02 – Tabela de Trechos e 

Grupos de Vias; Anexo 03 – Espacialização e Incomodidades; Anexo 04 – Lista de 

Usos Especiais; Anexo 05 – Classificação das Atividades. 

Ainda fazem parte da lei 19 mapas, que mostram a espacialização territorial 

da lei e estão em escala municipal: Divisão Distrital; Sistema Viário e Equipamentos 

Públicos; Bacias Hidrográficas; Sítios Arqueológicos e Geomorfologia e em escala 

urbana: Modelo Urbano; Sistema de Territórios; Sistema Viário - Hierarquia; Sistema 

Viário - Anéis e Eixos; Sistema Viário - Ciclovias; Acessibilidade; Áreas Especiais de 

Interesse Social; Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Natural; Áreas Especiais 

de Interesse do Ambiente Cultural; Zona de Preservação do Patrimônio Cultural; 

Sítio Charqueador; Vazios Urbanos; Usos e Atividades; Alturas das Edificações. 

http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/M01_Divisao_Distrital_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/M02_Viario_Equipamentos_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/M02_Viario_Equipamentos_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/M03_Bacias_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/M04_Sitios_Arqueologicos_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/M05_Geomorfologia_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U01_MODELO_URBANO_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U02_SISTEMA_DE_TERRITORIOS_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U03_VIARIO_HIERARQUIA_IIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U04_VIARIO_ANEIS_EIXOS_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U04_VIARIO_ANEIS_EIXOS_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U05_VIARIO_CICLOVIAS_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U06_ACESSIBILIDADE_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U07_AEIS_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U07_AEIS_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U08_AEIAN_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U09_AEIAC_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U09_AEIAC_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U10_ZPPC_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U11_SITIO_CHARQUEADOR_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U12_VAZIOS_URBANOS_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U13_USOS_ATIVIDADES_IIIPD.pdf
http://www.pelotas.com.br/politica_urbana_ambiental/planejamento_urbano/III_plano_diretor/lei_iii_plano_diretor/arquivos/U14_ALTURAS_IIIPD.pdf
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Vamos utilizar as três primeiras partes, que trazem os conceitos e as 

propostas para a cidade e compõem o estudo de caso deste trabalho. Nossas 

análises excluíram, portanto, a Parte IV – Das Penalidades e a Parte V – 

Disposições Gerais e Transitórias. 



6. ANÁLISE DO III PLANO DIRETOR QUANTO AOS CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE 

6.1 MORFOLOGIA 

6.1.1 A cidade horizontal 

O plano estabelece uma cidade horizontal, já que a altura geral é de três 

pavimentos ou dez metros. Há a possibilidade de aumento da altura para 13 metros, 

se o terreno tiver testada igual ou superior a 12 metros e estiver em logradouros com 

largura igual ou superior a 16m. Ainda, em algumas avenidas e áreas pré-

estabelecidas, há a possibilidade de subir para 19 metros (seis pavimentos) ou 25 

metros (oito pavimentos).  

Até dez metros de altura, a edificação fica dispensada de recuos laterais, 

mas a partir de 13 metros é necessário aplicá-los através da fórmula R= (0.4 x H)/2 

(art. 124, § 1º), que corresponde a 20% da altura da edificação. 

O quesito alturas, por ser de interesse da indústria da construção civil, foi 

pauta de negociações com o SINDUSCON Pelotas e alguns trechos, inicialmente 

propostos, foram modificados em função das demandas trazidas por esse sindicato. 

Fica claro, tanto na intenção quanto no regramento, que a concepção é de uma 

cidade com altura padrão de até três pavimentos, com possibilidade de crescimento 

vertical em determinados locais.  

A fixação da altura em dez metros é positiva no nosso ponto de vista, 

especialmente na área central, pois essa altura corresponde à altura média dos 

prédios inventariados, além de estar dentro da escala adequada à interação 

humana, como discutido anteriormente.  

Por outro lado, também foi importante estabelecer locais permitindo a 

construção em altura, para ceder à pressão imobiliária, fora do centro, onde há 

patrimônio histórico a ser preservado.  
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Figura 27. Mapa U14, Alturas, III Plano Diretor de Pelotas. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

 

O Mapa U14 mostra as alturas especificadas para determinadas vias 

(marcadas por cores) e áreas (hachuradas em diferentes cores). Para o que não 

está marcado vale o regramento geral de dez metros, podendo ser 13m, se o terreno 

for igual ou maior do que 12 metros, e o logradouro igual ou maior do que 16metros. 

Onde houver sobreposição de regras, valem as regras das áreas sobre as das vias. 

6.1.2 Cidade Densa 

Ao permitir quatro pavimentos de altura como regra geral, com isenção de 

recuos laterais, o plano estimula a densificação da cidade com a altura de 13 

metros. Em função da existência de muitas áreas disponíveis para ocupação e 

urbanização, não foi modificado o perímetro urbano em relação ao plano anterior, 

Lei 2565/80. Também, foi mantida a ocupação em 100% na ZPPC como era na 

referida lei.  

Foram inseridas na lei áreas de ocupação restrita e de ocupação prioritária. 

Áreas de ocupação prioritária (art. 98 e 99): são definidas como os vazios urbanos e 

prédios ociosos, no Mapa U12. Porém, as formas de uso e ocupação deverão ser 
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regradas em lei específica. As áreas de ocupação restrita (art. 100) também deverão 

ser identificadas através de lei ordinária.  

 

 
 Figura 28. Mapa U12, Vazios Urbanos, III Plano Diretor de Pelotas. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

Nesse caso, o propósito de ocupação prioritária de áreas ou prédios vazios 

fica na intenção, necessitando de lei que regulamente esse tipo de ocupação.  Por 

outro lado, não foram feitos estudos, nem estabelecidas densidades adequadas 

como no II Plano Diretor, nem avaliado qual será o impacto de se permitir quatro 

pavimentos sem recuos laterais em bairros onde antes eram permitidos apenas dois 

pavimentos. 

Também não se sabe o impacto das regularizações das ocupações 

informais, no que diz respeito às densidades e consequente infraestrutura 

necessária. Ou seja, não há quaisquer mecanismos que regulem a densidade 

urbana, que deveria ser um parâmetro básico para o planejamento urbano. 

6.1.3 Cidade Mista 

Ao enfatizar que as atividades sejam classificadas por porte e impacto 

causado, o plano é mais permissivo na localização das diversas atividades, o que 

tende a gerar uma cidade mais mista. A princípio, os impactos são minimizados 
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através das medidas que os atenuem, sejam de caráter físico ou ambiental, ou até 

mesmo de compensação através de benefícios para a coletividade. Por exemplo, se 

um empreendimento gera muito fluxo de veículos, poderá fazer melhorias no 

sistema viário circundante ao empreendimento, prever paradas de ônibus, ciclovias, 

sinaleiras e faixas de travessias para pedestres, se a CTPD julgar necessárias essas 

melhorias. 

As únicas zonas definidas são a industrial: destinada prioritariamente às 

atividades industriais e onde é proibida a habitação; a de transição industrial: onde 

há a compatibilização do uso residencial com o industrial; a área ambiental: com uso 

condicionado à proteção do patrimônio ambiental e a área rururbana: atividades de 

caráter agrosilvopastoril, de baixo e médio grau de impacto e de mínimo e pequeno 

porte (Mapa U13, Usos do solo e atividades). 

 
Figura 29. Mapa U13, Usos e Atividades, III Plano Diretor de Pelotas. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

O Mapa U 13 mostra as principais áreas definidas pelo plano. Note-se que 

nas regiões onde a malha urbana está bem definida e a cidade já configurada, não 

há hachura de áreas. Como o zoneamento tradicional não existe, foi feita uma 
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definição do tipo de atividade através do porte e do impacto gerados e da via onde 

ela será instalada. 

No restante da área urbana, as atividades ficam atreladas ao sistema viário. 

Grupo Um: vias arteriais com características de uso residencial e comercial de 

pequeno e médio porte. Grupo Dois: vias arteriais com características de uso misto, 

industrial de médio porte e baixo a médio grau de impacto. Grupo Três: vias arteriais 

com características de uso produtivo, com grande porte e impacto alto. Grupo 

Quatro: vias coletoras, uso misto, atividades de grande porte e impacto baixo. Grupo 

Cinco: vias locais, uso misto de porte mínimo e pequeno e impacto baixo. A 

aprovação de empreendimentos “causadores de impacto urbanístico e ambiental” 

(art. 247), está sujeita à Elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança, que 

condiciona a sua aprovação. 

É pertinente a proposta de condicionar o desenvolvimento de uma atividade 

aos impactos que causa ao seu entorno e à minimização dos mesmos. Porém, 

quando olhamos com atenção, os Anexos 01, Lista dos casos passíveis de EIV; o 

Anexo 02, Tabela de Trechos e Grupos de Vias; Anexo 03, Espacialização e 

Incomodidades; Anexo 04, Lista de Usos Espaciais e Anexo 05, Classificação de 

Atividades, a leitura é diferente. 

Inicialmente, percebemos como é complicado verificar se uma atividade 

pode ser desenvolvida em determinado local, pois se deve verificar os cinco anexos. 

Ou seja, deve-se classificar o trecho da via em questão, pelo Anexo 02 e Mapa U13, 

verificar se a atividade é passível de EIV pelo Anexo 01, verificar se é uso especial 

pelo Anexo 04 e, finalmente, ver na tabela do Anexo 05 o porte e o impacto da 

atividade versus o sistema viário. 

A lista de classificação de atividades é extremamente longa e talvez pudesse 

ser mais condensada. Por exemplo, do ponto de vista urbano, não faz diferença se a 

atividade é de manutenção de caminhões e ônibus ou de manutenção de motos, 

bicicletas, triciclos e similares, ou ainda de reboques, carrocerias e trailers. No 

entanto, essas atividades estão separadas nos itens 07.01.01.02, 07.01.01.03 e 

07.01.01.04 na tabela, apesar de apresentarem a mesma classificação de porte e 

impacto. 

Da mesma forma, não faz diferença se a escola de primeiro grau é estadual, 

municipal, federal ou particular, mas a tabela traz todas separadas nos itens 



83 

 

38.01.01, 38.01.02, 38.01.03 e 38.01.04. Se houver alguma diferença de impacto 

entre essas atividades, acreditamos que o próprio EIV evidenciará essa 

característica e proporá uma mitigação adequada. Nos exemplos citados, se a 

escola particular demandar um fluxo maior de carros particulares nos horários de 

entrada e saída de turnos, o EIV deverá deixar isso claro e propor alguma solução 

para mitigar esse impacto no trânsito. 

A excessiva classificação também torna difícil encontrar as atividades 

procuradas na tabela e, ainda, pode gerar dúvidas quanto ao enquadramento de 

determinada atividade. A nosso ver, já que existe a obrigatoriedade de EIV para as 

atividades que potencialmente geram impactos urbanos e ambientais, a tabela de 

atividades deveria ser mais generalista para facilitar a sua utilização. 

Impacto alto somente pode estar localizado em vias arteriais. A única 

atividade que pode ser colocada em qualquer lugar é a residencial. Assim, cria-se 

um problema no centro da cidade, onde tradicionalmente ocorrem atividades de 

todos os tipos. Como exemplo, citamos as lavanderias e tinturarias (33.01.50); 

hospital (39.01.01); comércio de gás liquefeito (40.01.156); defensivos agrícolas 

(40.01142); combustíveis e lubrificantes (40.01.105), entre outros. 

A ideia de se retirar o zoneamento tradicional, para que tudo fosse possível 

desde que se elaborasse o Estudo de Impacto de Vizinhança e que esses fossem 

mitigados, foi proposta com a intenção de facilitar a localização de atividades em 

solo urbano. Porém, da forma como a lei foi construída, tornou o processo de difícil 

aplicação. 

O Estudo de Impacto de Vizinhança é exigido para atividades em que não 

seria necessário, encarecendo o alvará para o contribuinte, que necessita contratar 

profissional para executá-lo, além de aumentar a burocracia do processo. 

Por outro lado, assim como no II Plano Diretor, o problema atual das 

atividades é somente burocrático. Apesar de, ao longo dos anos, os comércios e 

serviços terem se expandido aos bairros e no sentido do centro ampliado norte (no 

sentido da Av. Dom Joaquim, especialmente através das Ruas Anchieta, Andrade 

Neves, Marechal Deodoro e General Osório), e das residências também terem 

ampliado suas localizações, o centro de Pelotas ainda preserva as características de 

uso misto. Isso é extremamente importante, pois nosso centro é vivo e não sofreu o 

esvaziamento tão característico das cidades de médio e grande porte. 
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6.1.4 Fachadas 

 As fachadas no alinhamento e com aberturas são recomendadas para que 

haja maior permeabilidade entre o público e o privado. Parece que esse item não foi 

considerado como uma diretriz no III Plano Diretor de Pelotas. A proposta do plano 

foi manter a construção no alinhamento onde originalmente ela era no alinhamento, 

como na ZPPC, local isento de recuo de ajardinamento. 

Em alguns lugares, onde a característica predominante são os recuos de 

ajardinamento, eles devem ser mantidos como na COHAB Fragata, COHAB 

Tablada, área do Patrimônio do Século XX da AEIAC Zona Norte. No restante da 

cidade, é obrigatório o recuo de ajardinamento de quatro ou cinco metros. 

 
Figura 30: Mapa U09, Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Cultural,  

III Plano Diretor de Pelotas. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

Dessa forma, onde a configuração original era no alinhamento, mantém-se 

construção no alinhamento. Onde a construção original tinha recuo, mantêm-se os 

recuos. Fora esses casos especiais, o recuo é mantido. Se houver mais do que 60% 

das edificações no alinhamento, em um raio de 100 metros a partir do centro da 
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testada do lote, o recuo poderá ser dispensado, se o proprietário assim solicitar. Os 

recuos laterais são dispensados para a altura padrão que é de até dez metros. 

Constata-se, na cidade, o hábito de construção de muros não permeáveis na 

frente das edificações, driblando a lei do plano diretor (tanto o anterior quanto o 

atual). A lei do III Plano Diretor manteve a altura de muros de frente da edificação 

em um metro. Esse é um caso em que, apesar de a lei buscar a permeabilidade, que 

traz entre outras coisas mais segurança, a população em geral prefere isolar-se da 

cidade através de muros cegos e altos. Isso mostra que a lei também tem as suas 

limitações, necessitando de outros instrumentos que a complementem. 

6.1.5 Dimensionamento de espaços públicos 

Foi feita uma proposta de manutenção das características arquitetônicas e 

urbanísticas com maior rigor nos locais que foram chamados de Focos de Interesse 

na ZPPC, e uma flexibilização do restante da malha urbana. Essa proposta parte do 

princípio que há espaços com maior significado para a população em função das 

práticas sociais e culturais, que merecem maior cuidado, como a Catedral e seu 

entorno, ou a Praça Coronel Pedro Osório e os prédios de grande valor arquitetônico 

que a circundam. Para esses lugares estão previstas as guias de desenho, que 

devem ser muito rígidas em relação a novas intervenções. Por outro lado, para a 

utilização de prédios inventariados muitas vezes é necessário que haja adaptações 

como colocação de vitrines ou obras de acessibilidade. Como estímulo para que o 

centro da cidade continue a desempenhar plenamente as diversas atividades, a 

ideia é que houvesse maior flexibilidade para adaptação onde não houver um Foco 

de Interesse. 

Provavelmente, a manutenção das características originais desses espaços 

contempla a manutenção da escala, que na cidade histórica é mais adequada aos 

sentidos do homem do que na cidade moderna. Porém, cuidados mais específicos 

quanto ao dimensionamento de outros espaços que possam surgir, além dos locais 

históricos, não estão explicitados, o que denota a falta desse critério no III Plano 

Diretor de Pelotas, tanto na parte de diretrizes quanto na de regulamentação da lei. 

6.2 INFRAESTRUTURA 

As questões de infraestrutura são mencionadas com maior frequência e 

aparecem de forma mais clara do que as de morfologia. Essas questões aparecem 
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nas três partes analisadas: Parte I, Parte II e Parte III. Porém, apesar de estarem 

mencionadas no plano diretor, é o SANEP (Serviço Autônomo de Saneamento de 

Pelotas), responsável pelo fornecimento de água tratada, recolhimento de lixo, 

recolhimento de águas pluviais e recolhimento e tratamento de esgotos, e também, 

pela cobrança de tarifas relativas a esses serviços, ficando o plano diretor sem 

autonomia, na prática, sobre esses temas. 

Em relação à energia, é gerenciada pela CEEE (Companhia Estadual de 

Distribuição de Energia Elétrica), ficando o plano diretor na mesma situação como 

em relação ao saneamento. 

Por outro lado, no momento da elaboração do plano, esses órgãos foram 

perguntados sobre as possibilidades e limitações de crescimento da infraestrutura 

no município, para saber se as propostas feitas pelo plano eram viáveis. A resposta 

dada foi preocupante, “onde a cidade crescer, as redes serão feitas”, o que denota a 

falta total de planejamento numa área em que ele é essencial. 

6.2.1 Melhoria nas redes de abastecimento de água 

Sobre o saneamento, está claro como diretriz a implantação “de políticas e 

alternativas para o controle da qualidade da água seja em captação, depósito, 

tratamento ou distribuição” (art. 7, inciso XXIII), e também é mencionada a criação 

de incentivos ao reuso através de tarifas diferenciadas, tanto para águas tratadas 

como para águas pluviais (art. 7, inciso XIX). O aumento da extensão de rede e a 

redução das perdas não são mencionados como diretrizes. 

6.2.2 Águas pluviais 

Para as águas pluviais, além do reuso, também está previsto o incentivo ao 

aproveitamento das mesmas mediante tarifas diferenciadas. Sobre o esgoto 

sanitário e o lixo, o artigo 7º, inciso XXI fala em “desenvolver ações preventivas em 

relação ao saneamento ambiental que incluam a ampliação do tratamento de 

efluentes industriais e domésticos, a coleta seletiva, reciclagem e a Educação 

Ambiental”. 

 Apesar da gestão das águas pluviais ser do SANEP, como mencionado, foi 

proposto, para melhorar a drenagem urbana, o índice de permeabilidade de 20% 

(art.197). Essa é uma proposta positiva, pois ajuda a reduzir o volume do 

escoamento superficial em momentos de enxurrada. 
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6.2.3 Recolhimento e tratamento de esgotos 

6.2.4 Recolhimento e reciclagem de lixo 

Sobre o esgoto sanitário e o recolhimento de resíduos sólidos, o artigo 7º, 

inciso XXI fala em “desenvolver ações preventivas em relação ao saneamento 

ambiental que incluam a ampliação do tratamento de efluentes industriais e 

domésticos, a coleta seletiva, reciclagem e a Educação ambiental”. O artigo 15, 

inciso XIII, fala na busca de uma “estratégia coerente” para os fluxos ambientais. 

De modo mais concreto, a forma de lidar com efluentes e resíduos sólidos 

deverá estar contemplada através do Plano Integrado de Saneamento, cuja 

elaboração está prevista no artigo 24. 

A nosso ver, o SANEP vem somente resolvendo problemas relativos à 

manutenção do sistema existente, sendo o planejamento de implementação de 

novas redes e de sistemas de coleta muito tímido. Sabemos da existência de 

profissionais qualificados dentro dessa instituição, mas, provavelmente, esse é mais 

um caso em que a política predomina sobre a técnica e em que a cidade sai 

perdendo. 

6.2.5 Energia renovável 

Quanto ao consumo de energia, está previsto o estímulo à redução do 

consumo através de melhores condições de aeração e iluminação natural (art. 7º, 

inciso XIX). Não está previsto outro estímulo como o tarifário, nem a utilização de 

fontes alternativas de energia. 

A questão de proposição de utilização de energias alternativas é um tema 

delicado, já que existe uma empresa estatal que oferece esse serviço. Assim, como 

uma lei municipal poderia incentivar redução de tarifas ou utilização de outras 

formas de energia? Essa é uma opção individual para aqueles que desejam reduzir 

ou custos a médio prazo nas contas de energia, ou impactos à natureza. 

6.2.6 Arborização  

A arborização é mencionada através de projetos especiais que visem 

adoção, manutenção e recuperação de áreas verdes, tanto públicas quanto 

particulares (art. 7º, inciso XVII). As reservas de áreas verdes nos parcelamentos de 

glebas preveem 5% da área a parcelar com finalidade de lazer ativo, 5% da área a 

parcelar com finalidade de implantação de área verde arborizada e, ainda, 5% da 
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área a parcelar representado pela arborização de passeios, a ser implantada 

segundo instruções do Plano Diretor de Arborização Urbana (art. 187). Os projetos 

de loteamento deverão apresentar os projetos de passeios com arborização (art. 

209, inciso X). 

Apesar da flexibilidade proposta, quanto à distribuição de áreas verdes, não 

foram feitas propostas de percentuais adequados a serem atingidos. Como discutido 

anteriormente, o parâmetro indicado seria “área verde/densidade construída por 

área ou bairro da cidade”. Esse parâmetro poderia refletir melhor a distribuição das 

áreas verdes na área urbana, lembrando que a vegetação traz benefícios ao 

controle das condições higrotérmicas nos espaços urbanos. 

Além disso, espera-se que o Plano Diretor de Arborização Urbana possa 

trazer maiores detalhes sobre tipos de espécies mais adequados para os passeios, 

conforme sua largura e orientação solar e formas de plantio e cuidado de cada 

muda, entre outras orientações. 

6.2.7 Mobilidade 

Do ponto de vista das diretrizes (art. 102), encontramos a priorização dos 

pedestres, ciclistas e veículos coletivos em relação aos veículos particulares; 

melhorias no sistema de circulação por transporte coletivo, garantia da 

acessibilidade universal, mostrada no Mapa U06, criação de sistema cicloviário, 

apresentado no Mapa U05, integração entre linhas de transporte coletivo e linhas 

intermunicipais, aumento dos espaços destinados a pedestres na área central e 

comercial da cidade. 

A definição do sistema viário ocorre através de ruas arteriais, ruas coletoras, 

ruas locais, ciclovias e três anéis viários e, inclusive, com indicação de obras para os 

anéis viários (Mapas U03 e U04). 
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Figura 31. Mapa U06, Acessibilidade, III Plano Diretor de Pelotas. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

 

 
Figura 32. Mapa U05, Sistema Viário, Ciclovias. Fonte: Prefeitura de Pelotas 
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Figura 33. Mapa U03, Sistema Viário, Hierarquia. Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

 

 
Figura 34. Mapa U05, Sistema Viário, Anéis Viários. Fonte: Prefeitura de Pelotas 
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No entanto, não foram criadas no plano, metas concretas como prazos para 

a implantação do Sistema Municipal de Ciclovias, ou outras medidas como algum 

tipo de restrição à circulação de veículos particulares na área central. A 

acessibilidade é cobrada através de projetos por ser exigência de leis federais e não, 

do III Plano Diretor de Pelotas. 

6.3 OUTROS  

Quanto aos quatro itens restantes: participação da sociedade, relação com 

os territórios adjacentes, proteção do patrimônio cultural e proteção do patrimônio 

natural, parece-nos que foram os pontos de maiores avanços no III Plano Diretor de 

Pelotas. 

6.3.1 Participação da sociedade 

Durante a elaboração do plano, foi aberta a possibilidade de participação a 

diversos setores organizados da sociedade em todas as etapas. O próprio plano 

prevê a possibilidade de participação no acompanhamento, na gestão do 

planejamento e nos trabalhos permanentes de revisão e detalhamento do plano 

diretor. 

No entanto, há inúmeras críticas sobre a forma como ocorre essa 

participação. Realmente, há entraves resultado de falta de interesse e conhecimento 

da sociedade como um todo com relação ao planejamento urbano; resistências dos 

técnicos das prefeituras que não acreditam ser possível e não sabem trabalhar com 

a participação em planejamento; falta de vontade política por ser mais fácil a decisão 

vertical que vise a interesses específicos e a alguns grupos já organizados, que 

julgam mais proveitoso também essas decisões verticais para captar benefícios. 

Porém, não podemos dizer que a lei do plano diretor não tenha os 

instrumentos que oportunize essa participação. 

Está estabelecida a Comissão Técnica do Plano Diretor (art. 28), que 

substituiu o Escritório Técnico do Plano Diretor (ETPD), com a ampliação da 

participação de técnicos da prefeitura, incluindo além da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, todas as secretarias que tratem de questões ligadas ao espaço da 

cidade, como Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), de Qualidade Ambiental 
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(SQA), de Habitação (SMH), de Obras (SMO), de Segurança, Transporte e Trânsito 

(SSTT), de Desenvolvimento Rural (SDR), e ainda, de forma eventual, com 

servidores do SANEP e da Procuradoria Geral do Município (PGM). 

Os participantes deverão ser servidores municipais para reforçar o caráter 

técnico da comissão. Além dessa comissão, há os conselhos, sendo o principal o 

CONPLAD Conselho Municipal do Plano Diretor. 

O Conselho Municipal do Plano Diretor - CONPLAD é o fórum que incorpora 

a participação de diversos setores da sociedade no acompanhamento do processo 

de planejamento (art. 31). Constitui-se de órgão colegiado, deliberativo no âmbito de 

sua competência, fiscalizador e normativo, sendo a principal instância de consulta do 

poder público para a gestão da política urbanística do município. 

Também, há a previsão de Unidades de Planejamento Distritais, que servem 

para aproximar a gestão e o planejamento dos moradores dos distritos, bem como 

descentralizar informações e coordenar os planos elaborados para os distritos (art. 

36 e 37). 

6.3.2 Territórios Adjacentes 

É inédito o fato de o plano diretor legislar sobre o território rural em Pelotas. 

Isso vem resolver um grande problema, criado ao longo dos anos, que é a questão 

da área mínima de dois hectares sobre a qual o INCRA legisla o território rural. 

Qualquer parcelamento inferior a essa área fica sem enquadramento legal. 

Sempre há necessidade de algum parcelamento na área rural, 

especialmente para as atividades religiosas e de ensino, perto das quais tendem a 

se criar pequenos núcleos com algum comércio e serviços. Assim, reproduzia-se na 

zona rural, mesmo que em outros moldes, também a cidade ilegal. 

Apesar de não ter sido proposto um regramento, o fato de ter sido incluída 

essa área é um grande avanço. Parece não ter sido possível propor qualquer tipo de 

regramento para a área rural, devido à imaturidade das discussões e do 

conhecimento sobre o tema. 

Realizou-se um reconhecimento do território, que foi incorporado ao plano 

diretor com recomendações de continuidade do processo. Podemos contemplar 

esse assunto através dos artigos 7º, inciso I; 15, incisos II, III, VI,  que tratam da 

inclusão e da importância da área rural no planejamento urbano municipal e do 
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artigo 170, que traz as diretrizes para a ocupação e regularização das áreas 

existentes, e também critérios de ocupação para as novas áreas. 

Em relação à inserção regional de Pelotas e sua relação com outros 

municípios, aparecem as diretrizes da necessidade da consideração dessas 

relações nos artigos 15, incisos I e,II e no artigo 45. 

 
Figura 35. Mapa M02, Hierarquia Viária e Equipamentos Públicos, III Plano Diretor de Pelotas. 

Fonte: Prefeitura de Pelotas 
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6.3.3 Proteção ao Patrimônio Cultural 

O tema da proteção ao patrimônio cultural aparece de forma muito 

consistente no III Plano Diretor de Pelotas. Já no artigo 6º, inciso VI, a cidade de 

Pelotas é declarada como Patrimônio Histórico Nacional. Estão bem definidas o que 

são as áreas especiais de interesse do ambiente cultural (art.64), como são 

chamadas pelo III Plano Diretor, quais suas características mais importantes (art. 

65), o que são os focos de interesse dentro dessas áreas (art. 66), os objetivos 

gerais da preservação (art. 67), as diretrizes específicas (art. 68), a classificação 

definida para os imóveis que constam do inventário municipal (art. 69) e, a partir do 

art. 70 até 86, são listadas, delimitadas, caracterizadas, e ainda fornecidas as 

diretrizes de cada uma das áreas especiais e dos focos de preservação contidos 

nessas áreas. 

Quanto aos regimes urbanísticos para as áreas especiais de proteção do 

ambiente cultural, são definidos nos artigos 148 a 166. Ainda são abordados os usos 

e atividades dessas áreas nos artigos 262 e 263. 

 
 Figura 36. Mapa U10, ZPPC, Focos de Interesse e Eixos. Fonte: Prefeitura de Pelotas 
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A única complementação a ser feita posteriormente à publicação do plano 

são as guias de desenho, para intervenções em imóveis localizados nos focos de 

interesse e nos seus eixos de ligação, conforme artigo 150, e que aparecem no 

mapa U10. Foi fornecida a possibilidade, aos proprietários de imóveis inventariados 

ou tombados, a transferência do potencial construtivo dos mesmos (art. 137). 
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Figura 37. Mapa U11, Sítio Charqueador, III Plano Diretor de Pelotas. 

Fonte: Prefeitura de Pelotas 
 

6.3.4 Proteção ao Patrimônio Ambiental 

Também o tema da proteção do patrimônio ambiental assume grande 

importância no III Plano Diretor, porém não teve o mesmo alcance que a proteção 

cultural. Aparece como diretriz geral, nos artigos 7º, incisos X, XI e 15, incisos IV, VI, 

VII. Faz parte dos programas a serem desenvolvidos, mencionado no artigo 23, 

como o Plano Municipal de Preservação e Recuperação Ambiental de Áreas 

Degradadas. O ambiente natural aparece definido no artigo 50. As áreas protegidas 

são nomeadas áreas especiais do ambiente natural e estão definidas no artigo 51, 

cujos objetivos de preservação estão no artigo 52. A classificação dessas áreas, que 

agora incluem também áreas particulares e não somente as públicas, é feita no 

artigo 53 e listadas a seguir até o artigo 63. 

O regime urbanístico específico para essas áreas está nos artigo 144 a 147. 

Ficam a serem definidos os limites físicos das hachuras apresentadas no mapa U08, 

com as devidas características, objetivos e diretrizes específicas, bem como normas 

de uso e ocupação mais adequadas a cada uma dessas áreas. Fica aberta a 
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possibilidade aos proprietários de áreas que possuírem restrições ambientais, a 

transferência do potencial construtivo para outras áreas da cidade (art. 138). 

 
Figura 38. Mapa U08, Áreas Especiais de Interesse do Ambiente Natural, III Plano Diretor. 

Fonte: Prefeitura de Pelotas 

 

6.4 CONCLUSÃO DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 Como uma conclusão do atual capítulo, apresentamos o quadro a seguir, que 

mostra onde aparecem os critérios de análise em cada parte do texto do III Plano 

Diretor de Pelotas. 



98 

 

Quadro 4: Critérios de análise e onde aparecem no III Plano Diretor de Pelotas, lei 5502/2008. 

Critério 
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1. Cidade horizontal não não sim 

2. Cidade mista sim não sim 

3. Cidade densa sim não sim 

4. Fachadas: permeáveis e no alinhamento não não sim 

5. Dimensionamento de espaços públicos não não não 

6. Melhoria nas redes de abastecimento de água sim sim sim 

7. Águas pluviais (taxa de permeabilidade e 
reservatórios para utilização) 

sim sim sim 

8. Recolhimento e tratamento de esgotos sim sim sim 

9. Recolhimento e reciclagem de lixo sim sim sim 

10. Energia renovável (incentivo à utilização de) sim não sim 

11. Arborização (incentivo ao plantio – guia de 
arborização) 

sim sim não 

12. Mobilidade sim não sim 

13. Participação da sociedade sim sim sim 

14. Relação com os territórios adjacentes (rural e 
fora município) 

sim não sim 

15. Proteção do patrimônio cultural sim sim sim 

16. Proteção do patrimônio natural sim sim sim 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Pudemos observar que, com exceção do critério “dimensionamento dos 

espaços públicos”, todos os demais quinze critérios estão presentes no III Plano 

Diretor de Pelotas. Como mostrado anteriormente, fizemos uma leitura na Parte I: 

Objetivos, Princípios e Diretrizes; na Parte II: Sistema de Gestão e na Parte III: 

Sistema de Planejamento do Espaço Municipal.  

Apesar disso, podemos questionar se o simples fato de esses critérios 

aparecerem no texto da lei, torna-a sustentável. Toda lei apresenta duas partes, a 

expositiva, que apresenta os conceitos, princípios e diretrizes gerais, sendo a parte 

que traz as razões ou motivos da lei (AURÉLIO, 2009); e outra parte, a dispositiva, 

que apresenta as formas de aplicação, ou a prescrição da lei (AURÉLIO, 2009). No 

III Plano Diretor de Pelotas, a parte expositiva corresponde à Parte I: Objetivos, 
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Princípios e Diretrizes e a dispositiva, corresponde às Partes II e III, Sistema de 

Gestão e Sistema de Planejamento do Espaço Municipal. 

Como já referido neste trabalho, através de texto de Guillén (2004, apud 

ALMEIDA e MENEGAT et al.), muitas vezes a parte expositora da lei é 

extremamente avançada, enquanto a parte dispositora não é, gerando uma lei que 

aparentemente está muito engajada com o contexto social, porém sua 

regulamentação está mais comprometida com a manutenção da ordem econômica 

existente. 

Neste trabalho, observamos algo similar ao que diz esse autor, pois o III 

Plano Diretor de Pelotas traz claramente, em sua Parte I, princípios sustentáveis, 

mas nas Partes II e III, alguma coisa fica faltando e põe a perder o que havia sido 

defendido na Parte I pelo próprio plano. Neste caso, não é o fato de serem as Partes 

I e III conservadoras como fala Guillén dos Programas de Ação da União Europeia, 

mas de haver um descompasso, uma dicotomia, impedindo que a lei seja posta em 

prática na plenitude da sua concepção.  

Essa dicotomia somente deixará de existir se houver um comprometimento 

político e técnico em trabalhar de forma constante na complementação da lei 

5502/2008, o que não houve desde a data em que a lei está em vigor. Assim, o III 

Plano Diretor de Pelotas poderá efetivamente contribuir com a sustentabilidade 

urbana, se o processo de detalhamento e complementação do mesmo tiver 

continuidade. 

 

 



7. CONCLUSÃO 

 A proposta desta dissertação foi a identificação e a tradução dos princípios 

de sustentabilidade na lei do III Plano Diretor de Pelotas. Para atingir esse objetivo 

principal foram necessários os seguintes desdobramentos: formar um referencial 

teórico sobre sustentabilidade urbana; analisar os relatórios elaborados pela equipe 

de elaboração do III Plano Diretor de Pelotas, com o objetivo de identificar como se 

expressa a preocupação com os conceitos de sustentabilidade; analisar as 

premissas do III Plano Diretor de Pelotas, com vistas a identificar se as mesmas 

objetivam a sustentabilidade urbana e por fim analisar o texto da lei do III Plano 

Diretor, com o objetivo de identificar se os seus artigos possibilitam que se aplique, 

na prática, a sustentabilidade urbana.  

 A metodologia utilizada nesta dissertação foi a pesquisa documental, com 

ênfase qualitativa. Essa metodologia foi estruturada em dois momentos: o primeiro 

de coleta de documentos e seguinte de análise de conteúdo. 

A coleta de dados incluiu a escolha dos documentos e no caso deste 

trabalho também a realização de entrevistas. Os documentos utilizados foram o III 

Plano Diretor de Pelotas, (lei 5502/2008), considerado a fonte primária e artigos, 

livros, dissertações, mapas, plantas, outras leis e o conteúdo de entrevistas 

realizadas com profissionais que participaram da elaboração do III Plano Diretor 

como fontes secundárias. 

  Depois de obtidos os dados, procedeu-se à etapa seguinte da pesquisa 

documental, a análise de conteúdo.  Para isso foram definidas as unidades de 

registro e as de contexto. Enquanto a unidade de contexto constituíram-se no 

conjunto de fatos que concorreram para a construção do III Plano Diretor de Pelotas, 

as unidades de registro foram definidas como as três partes iniciais do plano: Parte I, 

Objetivos, Princípios e Diretizes; Parte II, Sistema de Gestão e Parte III, Sistema de 

Planejamento da lei 5502/2008.  

 Antes da análise propriamente dita, da lei do III Plano Diretor de Pelotas, 

foram construídos através de bibliografia referenciada, os conceitos de 

sustentabilidade e de cidade sustentável. Este último, mostrado na Figura 3, foi 

construído utilizando-se os conceitos de Pesci (1995), Rogers (2008) e Capra 

(2006).  

 Foi construído conceito de cidade sustentável como aquela na qual o poder 

público busca a substituição dos fluxos lineares por fluxos cíclicos e reforça as 
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características de interdependência, parceria, flexibilidade e diversidade no espaço 

urbano. 

 A seguir foram propostas categorias, ou critérios de análise, que foram 

construídos a partir do conceito adotado de cidade sustentável como 16 (dezesseis) 

características a serem perseguidas na busca da cidade sustentável, que incluíram 

questões de infraestrutura, morfologia, patrimônio e participação.  Esses critérios 

foram utilizados para examinar o texto do III Plano Diretor de Pelotas.  

Verificou-se que entre os diversos temas houve avanços diferenciados, 

como por exemplo, em relação ao tema proteção do patrimônio cultural e ambiental, 

que atingiram níveis desiguais, enquanto no nível cultural faltam apenas as guias de 

desenho. E esse ‘apenas’ não é para sugerir que seja pouco trabalho a ser 

desenvolvido pelos técnicos da prefeitura, mas para indicar que é apenas um item, 

enquanto que as áreas ambientais ainda devem ser delimitadas, caracterizadas, 

definidos os objetivos e as diretrizes gerais, entre outras coisas que possam surgir 

com o correr dos trabalhos. 

Porém, independentemente do aprofundamento necessário, está prevista 

legislação complementar para todos os critérios propostos, com exceção da cidade 

mista, do dimensionamento de espaços públicos (que não é nem citado) e da 

participação popular, que não necessita complementação de lei para 

implementação. 

No caso da cidade mista, ela aparece no plano diretor como a proposta 

acertada de localização de atividades, levando em consideração os impactos 

gerados e não somente a sua localização. Porém, as dificuldades sobre a forma de 

aplicação dessa determinação apresentaram diversos problemas, e até já foram 

feitas propostas através de projeto de lei para correção. Porém, a morosidade 

política ainda não deixou que elas fossem sanadas. 

Um conflito que aparece é a competência da maioria das questões de 

infraestrutura ser delegada a outros órgãos como SANEP e CEEE, ficando o plano 

diretor sem condições de estabelecer normas, sem pleno acordo entre a prefeitura e 

esses órgãos, salientando sempre que isso depende de quem está ocupando cargos 

de chefia, quais partidos políticos envolvidos, enfim, uma série de outras discussões 

de poder que infelizmente ainda se sobrepõem às questões técnicas, mais 

adequadas para a comunidade. 
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Os outros critérios estão previstos através dos artigos 18 a 26. Os planos 

setoriais, listados no artigo 18, deveriam ter sido realizados ou, pelo menos, terem 

tido início. São eles: I- Plano de Ordenamento Territorial, com prazo de elaboração 

estabelecido em 30 meses a partir da instituição da lei do III Plano Diretor (data que 

venceu em março de 2011); II - Planos Distritais, com prazos para implantação a 

serem definidos pelo Plano Complementar de Ordenamento Territorial; III - Planos 

de Bairro; IV - Plano de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana; V - Plano de 

Urbanização para as AEIS (Áreas de Especial Interesse Social); VI - Plano para 

Revitalização dos complexos educacionais e religiosos. 

Também, estava prevista a implementação dos seguintes instrumentos de 

política ambiental, segundo o artigo 19: I - Sistema Municipal de Áreas Protegidas; II 

- Plano Municipal de Preservação e Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas; 

III - Plano Municipal de Saneamento Ambiental; IV - Plano Municipal de Arborização; 

V - Plano Municipal de Gerenciamento Integrado do Sistema de Coleta de Resíduos 

Sólidos; VI - Plano de Prevenção de Emergências Ambientais; VII - Sistema 

Integrado de Gestão e Controle Ambiental; VIII - Sistema Municipal de Proteção e 

Manejo de Áreas Verdes; IX - Sistema Municipal de Unidades de Conservação; X - 

Zoneamento econômico-ambiental estabelecendo as diretrizes para a exploração 

mineral no município de Pelotas; XI - Plano Municipal de Enfrentamento de 

Mudanças Climáticas. 

O Plano de Preservação continha os seguintes projetos e ações (art. 22): I - 

Elaboração das Guias de Desenho para os focos e eixos de ligação; II - Elaboração 

de projetos de desenho urbano específico para cada foco de interesse; III - Revisão 

do inventário incluindo as AEIAC – Zona Norte e sítio charqueador, assim como os 

exemplares da arquitetura pré-moderna existentes na AEIAC – ZPPC. IV - 

Elaboração de roteiros turísticos temáticos com base nos eixos de ligação, 

contemplando mobiliário e sinalização indicativa e turística. 

Ainda há os seguintes planos: Plano Municipal de Preservação e 

Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (art. 23) e Plano Integrado de 

Saneamento que contemple o gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes (art. 

24); e estabelecimento dos projetos de parcerias entre setores público e privado, por 

meio de incentivos fiscais, tributários e administrativos, para implantação e 

manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados ou arborizados (art. 25) e do 
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reconhecimento das localidades interiores aos distritos rurais de Pelotas, como 

unidades locais, e as bacias hidrográficas como unidades ambientais de 

planejamento e gestão territorial (art. 26). 

Com quase quatro anos de vigência do III Plano Diretor de Pelotas, nenhum 

desses planos evoluiu. O plano foi construído segundo o que dita o planejamento 

urbano atual, que leva em consideração a sustentabilidade através da participação 

popular no processo e dos conceitos do Estatuto das Cidades. Porém, toda a 

conceituação, todas as diretrizes e os objetivos não podem ser postos em prática na 

sua plenitude, porque a lei não está regulamentada para tal. 

Da análise feita com esses critérios, observamos que o III Plano Diretor de 

Pelotas apresenta diretrizes e objetivos sustentáveis. Porém, como eles não estão 

suficientemente regulamentados, aparecem falhas na sua aplicação prática, ou seja, 

a parte expositiva da lei traz uma série de princípios que não têm como produzirem 

efeitos práticos por não terem uma correspondência sólida na parte dispositiva da 

mesma lei. 

Essa dicotomia, essa ruptura, vai ficando maior quanto mais tempo passa, e 

as pessoas começam a dizer que o plano está defasado, porque ele fica estático e 

não porque seus objetivos e diretrizes não sejam atuais. De fato, a equipe de 

planejamento não está realizando um trabalho permanente de avaliação e de 

atualização na parte dispositiva da lei do III Plano Diretor de Pelotas. 

Parece que essa dificuldade não é nova, já tendo ocorrido nas legislações 

anteriores, devendo haver um trabalho de profunda reflexão sobre quais as causas 

de não se ter uma lei bem regulamentada, para então poder fazer frente a esse 

problema. 

A nosso ver, se o III Plano Diretor de Pelotas não tiver um trabalho de 

continuidade e complementação, provavelmente irá repetir-se o mesmo erro no que 

ocorreu ao longo dos anos da aplicação do II Plano Diretor, que foi ficando muito 

distante da realidade urbana. 

Acreditamos que, se a parte dispositiva da lei do III Plano Diretor de Pelotas 

for bem regulamentada, poderá trazer enormes contribuições para a cidade em 

termos de sustentabilidade urbana, ajudando a fortalecer especialmente a parceria, 

a flexibilidade, a diversidade e a interdependência no sistema, através das questões 

morfológicas. 
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Além dessas questões, também a infraestrutura tem sua contribuição, 

especialmente na transformação de fluxos lineares para cíclicos, e apesar de 

estarem dependendo menos do plano diretor, quem sabe um trabalho continuado de 

planejamento não possa ajudar no sentido de agregar mais os técnicos das diversas 

secretarias para que se possa fazer um trabalho conjunto em benefício da cidade. 

Essa dicotomia somente deixará de existir se houver um comprometimento 

político e técnico em trabalhar de forma constante na complementação da lei 

5502/2008, o que não houve desde a data em que a lei está em vigor. Assim, o III 

Plano Diretor de Pelotas poderá efetivamente contribuir com a sustentabilidade 

urbana, se o processo de detalhamento e complementação do mesmo tiver 

continuidade. 
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