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RESUMO

  Introdução: O crescimento inteligente pode controlar padrões de
crescimento, desencorajar o alastramento urbano, reduzir a dependência
dos carros e proteger áreas vulneráveis ecologicamente. As cidades estão
crescendo de forma desorganizada e rápida, e vem causando problemas
de ordem social e ambiental, que diminuem a qualidade de vida de seus
habitantes. O crescimento inteligente surge como uma forma de encorajar
o desenvolvimento mais sustentável do ponto de vista ambiental, que
exija menos dependência dos carros, que controle e direcione o
alastramento e reduza o uso negligente de recursos. É importante
atenção sobre o espaço construído, capazes de subsidiar critérios e
estratégias para (re)elaboração de instrumentos de políticas públicas que
proporcione uma vida digna nas cidades, com um meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Objetivo: Utilizar leis de zoneamento e
outras ferramentas para canalizar o crescimento às áreas onde pode
causar menos danos, desencorajar o alastramento, proteger terras e
hidrovias vulneráveis e importantes ecologicamente desenvolver áreas
urbanas mais sustentáveis no aspecto ambiental e vizinhanças mais
agradáveis para se viver. Métodos: Para realização deste resumo foi
utilizado como embasamento teórico; pesquisa realizada pela
Universidade Federal de Santa Catarina ARQ / UFSC, artigos científicos,
além de conhecimento pessoal no assunto. Sendo um projeto de revisão
bibliográfica. Conclusão: Na busca da construção de cidades
sustentáveis, é necessária a revisão, reformulação e reestruturação do
planejamento urbano, que para atenderem a esse novo paradigma,
devem ser dinâmicos e inter-relacionados com os vários fenômenos que
compõem a realidade urbana: o social, o ambiental, o econômico, o
cultural e o político. Nessa perspectiva, a definição de políticas e
instrumentos para gestão do território, deve ser fruto de um pacto social,
formado a partir das perdas socioambientais. A maioria da sociedade vem
optando pela vida nas cidades. Com isso, as questões socioambientais
vêm adquirindo um papel importante das políticas públicas no meio
ambiente urbano, dentro das normas do desenvolvimento sustentável,
com desejo de buscar um plano social e o equilíbrio ambiental do planeta.
No entanto, nota-se uma dificuldade de se fazer uma interface da política
urbana com a gestão ambiental. Mas acredita-se que a implementação do
plano diretor pode contribuir para a minimização dos problemas urbanos e
favorecer a estruturação de um ambiente mais eficiente   e   sustentável,
dos   pontos   de   vista ambiental, territorial, econômico, cultural e social.
Nesse sentido, o Plano Diretor, concebido atualmente como a base legal
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da gestão urbana, é um instrumento potencialmente capaz de integrar a
dimensão ambiental no âmbito da gestão urbana, em virtude de seu
caráter   estratégico, participativo e diretriz do próprio   princípio da
função social da propriedade urbana.  
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento sustentável, Gestão urbana, Plano diretor.
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