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RESUMO 

O modelo de desenvolvimento acelerado sem planejamento adequado das cidades, as intensas 

atividades econômicas, tornou necessário à elaboração de um planejamento ambiental. Coube 

ao Plano Diretor (PD) apresentar as diretrizes e ordenamento do uso do solo, conforme 

atividades desenvolvidas do território rural para o desenvolvimento dessas áreas, baseado nas 

legislações que as integram. A ausência das áreas rurais nas ferramentas de planejamento 

demonstra predominância de interesse existente em cada atividade urbanística em questão. 

Objetivo deste trabalho é identificar as legislações que compreendem as áreas rurais, 

considerando a Região Metropolitana de Goiânia, analisar a expansão da mancha urbana e 

avaliar a pressão exercida nas áreas rurais. A partir de diretrizes apresentadas no Plano 

Metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo pôde-se avaliar uma normativa que pode 

servir de referência para a RMG. As análises da expansão urbana da RMG foram realizadas a 

partir de ferramentas de geoprocessamento que permitiram mapear e avaliar numericamente 

um aumento de 82% da mancha urbana entre o 1985 e 2015, e sem maiores efeitos e atos 

normativos para assegurar o desenvolvimento social, ambiental e econômico das áreas rurais 

metropolitanas em compreensão as suas diversas funcionalidades. 

Palavras chaves: Áreas rurais metropolitanas, Plano diretor, Geotecnologias. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ocorrência de um modelo de desenvolvimento acelerado sem planejamento adequado das 

cidades, as intensas atividades econômicas, utilização de recursos naturais como fontes 

inesgotáveis, tornou necessário à elaboração de um planejamento ambiental, visando valorizar 

e conservar a biodiversidade, minimizando os impactos causados pela urbanização (BRASIL, 

2014). Um dos instrumentos que contribuem para esse planejamento é o Estatuto das Cidades 

- Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001, que dispõe o Plano Diretor Municipal (PDM). Segundo 

ele, o planejamento deve considerar o município de forma integral, respeitando as legislações 

pertinentes, incorporando as áreas urbanas e rurais, promovendo a integração dessas áreas para 

desenvolvimento territorial, sustentável, social e econômico. 

Os planos diretores municipais (PDM), em sua elaboração, apresentam-se como instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana (BRASIL, 1988), portanto uma 

ferramenta obrigatória para o planejamento territorial. O Estatuto das Cidades apresentou a 

perspectiva de se considerar de forma integral o município nesses planos, respeitando as 

necessidades e caraterísticas de cada espaço (urbano/rural). As áreas rurais, até então, não eram 

compreendidas em suas necessidades e importância nos planos diretores de forma efetiva, 

fazendo com que as atividades de expansão urbana incorporassem as áreas rurais gerando 

impactos ambientais, mau uso e ocupação do solo, exclusão social e interferindo ativamente no 

desenvolvimento deste território.  

Com o Estatuto das Cidades, coube ao Plano Diretor (PD) apresentar as diretrizes e 

ordenamento do uso do solo, conforme atividades desenvolvidas do território rural para o 

desenvolvimento dessas áreas, baseado nas legislações que as integram. Posteriormente, a 

aprovação do Estatuto das Metrópoles, Lei n° 13.089, de 12 de janeiro de 2015, que dispõe das 

diretrizes gerais para o planejamento, execução, e gestão das funções públicas de interesse 

comum em regiões metropolitanas, apresentou uma nova visão para as áreas metropolitanas 

possibilitando o desenvolvimento das funções de interesse comuns e abrindo nova perspectiva 

de gestão sobre as áreas urbano/rural.  
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As áreas rurais metropolitanas passaram a ser obrigatoriamente incluídas nos planos diretores, 

devido à importância das atividades desenvolvidas em seu território, como produção agrícola 

que é de interesse no meio urbano (MESQUITA; FERREIRA, 2016). A ausência das áreas 

rurais nas ferramentas de planejamento demonstra a predominância de interesse existente em 

cada atividade urbanística. A relevância de compreender os territórios rurais de forma ativa e 

não genérica ao urbano, deve ser tratado, também, pela justificativa de índice de exclusão social, 

falta de oferta de serviços de saneamento básico, inibir a degradação e impacto ambiental e não 

somente atender aos interesses de especulação imobiliária, político e econômico, ou seja, 

garantir a eficácia do ordenamento da gestão municipal atendendo as legislações pertinentes 

que compreendem as áreas rurais metropolitanas. 

A Região Metropolitana de Goiânia (RGM) com área de superior a 7 km² e uma população 

estimada de 2,4 milhões de habitantes (IBGE, 2010) é composta por 21 municípios (GOIÂNIA, 

2019). A singularidade das áreas rurais e a grande densidade de parcelas do território da RMG 

geram um desequilíbrio nas relações socioambientais, urbanização da pobreza, ocupação 

irregular, degradação ambiental, déficit urbano e demais implicações que colocam as práticas 

de planejamento a limbo. As soluções de interesse comum devem ser estrategicamente 

articuladas no espaço metropolitano visando o desenvolvimento regional e a desejável redução 

das desigualdades (DEUS; FERREIRA, 2015). 

Tabela 1 - População da Região Metropolitana de Goiânia. Fonte: IPEA. 

 

Observando os Planos Diretores Municipais dos municípios da RMG, pode-se identificar que 

as práticas de planejamento urbano contemplam as áreas rurais de forma genérica, 

compreendendo, assim, falta de relevância e estratégias visando a singularidade dessas áreas 

por parte dessa importante ferramenta de gestão. Compreende um percentual, em relação à 

população total, que a população rural em Hidrolândia é de 40%, Bela Vista 27%, Nerópolis 
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4%, Trindade 4%, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Goiânia, devido às intensas 

atividades de expansão urbana, apresentam valores inferiores a 1% (IBGE, 2010).  

As estratégias apresentadas nas práticas de planejamento de áreas rurais, nos planos diretores, 

relacionam-se, majoritariamente, com a questão ambiental e proteção de áreas permanentes. 

Porém, as questões do desenvolvimento rural sustentável, infraestrutura, reconhecendo a 

multifuncionalidade da agricultura e diversidade social deixa a desejar. No Plano Diretor do 

município de Aparecida de Goiânia, por exemplo, é possível identificar a falta de estratégias 

para as áreas rurais visando apenas a questão do interesse urbano, como visto no Art. 95 “O 

Município, com base no interesse local poderá definir critérios restritivos de uso e ocupação do 

solo em Zona Rural, proibindo usos que signifiquem prejuízos ou repercussões indesejáveis, do 

ponto de vista urbanístico e de interesse público, na malha urbana” (APARECIDA DE 

GOIÂNIA, 2016). 

O Plano Diretor de Hidrolândia, município que apresenta, proporcionalmente, maior população 

rural em relação aos outros municípios citados, observa-se a tratativa diferente relacionado a 

áreas rurais, na seção de desenvolvimento econômico Art.37 - Inciso V trata do 

“desenvolvimento das atividades rurais ou as desenvolvidas no meio rural, apoiando e 

fomentando o sistema de produção e comercialização, visando o desenvolvimento sustentável 

da atividade”, nas normas específicas de zonas localizadas em território rural apresentam-se no 

que se dispõe do parcelamento, uso e ocupação do solo discorre os Art.104 e Art.105 - Inciso I 

“incentivos públicos para a implantação de empreendimentos voltados ao turismo rural e/ou 

ecoturismo” (HIDROLÂNDIA, 2006). No Plano Diretor do município de Nerópolis observa-

se estratégias socioambientais voltadas a áreas rurais, visto nos incisos do Art.100-C, como 

mostra inciso IV “adequar o ensino de alfabetização de adultos à formação profissional, com 

destaque para o manejo de máquinas agrícolas, de plantação, de confecção de subprodutos, de 

ordenha e manejo de gado, do turismo rural” (NERÓPOLIS, 2015).   

Na recente revisão do Plano Diretor do município de Goiânia apresentam-se algumas estratégias 

para o desenvolvimento das áreas rurais, como visto no inciso VI do Art. 45 que discorre sobre 

as estratégias do desenvolvimento econômico, “Programa de Promoção das Atividades 

Econômicas na Área Rural, com o objetivo de assegurar, com base no Zoneamento Ecológico 

Econômico, o desenvolvimento das atividades rurais ou as desenvolvidas no meio rural, 
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apoiando e fomentando o sistema de produção e comercialização, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável”. Em relação ao ordenamento territorial apresentam-se 

estratégias, de forma genérica, como visto no inciso II do Art.78. “Promoção do 

macrozoneamento do território municipal fundamentado nas características físicas e 

ambientais, respeitando-se as diversidades socioeconômicas e culturais e as tendências de 

ocupações urbanas e rurais”, porém de forma mais “efetiva” relacionada ao ordenamento do 

solo rural pode observar a diretriz no Art. 181 “O ordenamento do solo rural objetiva promover 

o desenvolvimento econômico e sustentável nas macrozonas rurais do Município, com a 

regulação das atividades agropecuárias, agroturísticas, agroecológicas, ecoturísticas, de 

silvicultura, além daquelas previstas no Decreto Federal n° 62.504, de 8 de abril de 1968, em 

áreas específicas, a partir da definição das fragilidades e das potencialidades ambientais, 

respeitadas as áreas protegidas em leis municipais, estaduais e federais.”(GOIÂNIA, 2018). 

O reconhecimento de um conjunto de funções para agricultura e sua extrapolação para as áreas 

rurais, permite redimensionar e requalificar a relação urbana-rural sob a perspectiva de 

interdependência. Não se trata, apenas, de uma definição de escala geográfica e limite 

territorial, mas pressupõe uma reflexão e direcionamento dos usos, de caráter relacional, 

socioambiental e de qualidade ambiental destes territórios que podem ser protegidos e 

potencializados gerando novas dinâmicas urbanas-rurais. (HORA, 2017). 

No contexto das ferramentas de planejamento ambiental e territorial atuais, as áreas rurais 

deveriam ser melhor compreendidas, com legislações específicas competentes, não só pela 

valorização econômica ambiental e agricultura, mas também pelo uso de seu território como 

desenvolvimento social, turismo, e demais pluriatividades das atividades rurais. 

O uso de geotecnologias, como o Sensoriamento Remoto (SR) e os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), contribuem na solução dos problemas associados às necessidades e interesse 

das comunidades envolvidas. Essas ferramentas são importantes no planejamento ambiental, 

através, principalmente, dos mapeamentos obtidos, pelas técnicas de SR, que integram toda 

região de estudo.  Na classificação da capacidade de uso da terra, permite uma análise detalhada 

e completa da situação, auxilia no mapeamento da distribuição espacial e atividades 

predominantes em todo município. Determinando o uso do solo de um local, devido à grande 

quantidade de informações obtidas, proporciona uma base para o planejamento das atividades 
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da região, seja em atividades relacionadas à agricultura, recuperação ambiental, obras, portos, 

podendo acompanhar, também, o processo de evolução de ocupação antrópica nas áreas urbanas 

e rurais. As simulações desses efeitos de expansão urbana e ocupação territorial, através dos 

estudos de mapeamentos permite a criação de políticas públicas para gerar uma melhor 

qualidade de vida para sociedade (CONCEIÇÃO, 2004).  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo deste estudo é inventariar as legislações urbanas e ambientais em nível federal, 

estadual e metropolitano que versem sobre ao planejamento ambiental e territorial com foco no 

uso e ocupação do solo analisando as diretrizes e premissas que são destinadas para áreas rurais 

metropolitanas e aplicando à RMG.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos a serem cumpridos, temos: 

a) Identificar as legislações nos níveis federal, estadual e metropolitano que dizem 

respeito ao planejamento ambiental e territorial com foco no uso e ocupação do solo; 

b) Realizar a análise da expansão da mancha urbana nas áreas rurais através de 

geotecnologias; 

c) Avaliar a pressão exercida nas áreas rurais metropolitanas pela densidade e 

distribuição populacional no espaço e tempo; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

O planejamento é reconhecido historicamente desde as primeiras comunidades nômades, onde 

planejavam e determinavam em qual território se alocavam e quais recursos poderiam utilizar 

para sua subsistência (FERREIRA; SANTOS, 2011).  Nas palavras de Drucker (2002) “o 

planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras. Lida como futuro das decisões 

presentes”. Segundo Santos (2004) a finalidade do planejamento ambiental é atingir metas no 

futuro, porém específicas que possam garantir o desenvolvimento das sociedades, analisando 

de forma sistêmica as informações, métodos e procedimentos de forma a aperfeiçoar as 

alternativas para aproveitamento dos recursos. Para Clementino, a 

seletividade do acesso ao solo, a crescente irregularidade fundiária, a manutenção de 

uma visão fragmentada do território, a valorização desigual do solo promovida por 

práticas especulativas muito abusivas, a apropriação privada de investimentos 

públicos e a expansão urbana desordenada e periférica que compromete cada vez mais 

os recursos naturais. Assim, as experiências mais recentes não têm produzido diretriz 

que integram o desenvolvimento regional e o desenvolvimento urbano. 

(CLEMENTINO, 2016 p.10). 

Avaliado como um processo sistemático, o planejamento envolve organização, coleta e análise 

de dados e informações, com a utilização de técnicas e métodos conhecidos, buscando melhores 

alternativas para aproveitamento dos recursos disponíveis, bem como o desenvolvimento da 

região, de modo harmônico, e a manutenção da qualidade dos ambientes biológicos, físicos e 

sociais (SANTOS, 2004). 

O equilíbrio do desenvolvimento econômico e social, redução de impactos ambientais, 

limitações relacionadas ao ecossistema, conservação dos recursos e da biodiversidade, são 

objetivos esperados para o planejamento ambiental obter o desenvolvimento sustentável de suas 

áreas. Os processos para o planejamento consistem em formular e especificar metas, coletar e 

analisar dados, identificar, analisar e selecionar alternativas, implementar, monitorar e avaliar 

as propostas desenvolvidas (FERREIRA; SANTOS, 2011). 
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Figura 1 - Etapas do processo de planejamento.  

 

Fonte: Fidalgo, 2003 p.10. 

As interrelações entre o espaço e sociedade direcionando o crescimento do território urbano é 

parte do plano de ação esperado do planejamento urbano. A otimização do uso da terra, 

proporcionar a conservação dos recursos ambientais, econômicos garantindo qualidade de vida 

da população local contempla o plano de ação do planejamento rural (FERREIRA; SANTOS, 

2011). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2014), a importância do planejamento 

ambiental nos munícipios define-se no monitoramento dos indicadores de qualidade ambiental, 

permitindo a inserção parâmetros ambientais nos instrumentos urbanísticos de gestão, como os 

planos diretores, leis de zoneamento e parcelamento do solo. O planejamento ambiental 

direciona os instrumentos legislativos, administrativos e de gestão contribuindo para o 

desenvolvimento das atividades das áreas urbanas e rurais, permitindo que a comunidade 

participe juntamente com as instituições integrando as relações entre sociedade com autoridades 

locais (SANTOS, 2004). 
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3.2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E 

TERRITORIAL 

No Brasil, o planejamento das cidades determina, de forma prerrogativa constitucional da 

gestão municipal, a delimitação da zona rural e urbana direcionando os instrumentos de 

planejamento ambiental (BRASIL, 2014). No cenário nacional, segundo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), a população urbana e rural, a partir da década de 60, sofreu um 

processo de inversão, quando a população urbana correspondia aproximadamente 45% da 

população total. No ano de 2010 esse panorama foi modificado apresentando a população 

urbana com aproximadamente 84,36% e a rural 15,64%. Os resultados são vistos pelo 

desordenamento das cidades e a contribuição para divisão dos espaços, os centros urbanos com 

melhor desenvolvimento econômico, e as demais localidades, visto como periféricas, com 

infraestrutura carente. Os instrumentos para ordenamento e planejamento territorial, nesta 

perspectiva, são necessários para minimizar os impactos causados ambientalmente, uso e 

ocupação das cidades (LIMA et al., 2016). 

Os instrumentos de planejamento são imprescindíveis para garantir o desenvolvimento do 

território, segundo Sparovek, Leonelli e Barretto (2004) é entendido como complexo devido as 

diferentes zonas, urbanas e rurais, determinado pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/01). No Art.4, inciso III do Estatuto das Cidades é apresentado os principais 

instrumentos para planejamento municipal, onde compreendem a presença dos planos diretores, 

parcelamento de uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, planos de desenvolvimento 

econômico social dentre outros instrumentos de gestão (BRASIL, 2002). 

De acordo Lima et al. (2016) os principais instrumentos para planejamento urbano são: Plano 

Diretor Participativo, Lei Orgânica, Código Tributário, Código de Posturas e Código de Obras. 

Complementando o ordenamento territorial, permitindo reverter a marcha de degradação 

urbana e ambiental com desenvolvimento urbano sustentável (LACERDA; DINIZ, 2000). Os 

principais instrumentos apresentados para planejamento ambiental compreendem Zoneamento 

Ecológico- Econômico (ZEE), Plano Diretor, Plano de Bacia Hidrográfica (PBH), 

Planejamento Ambiental Municipal, dentre outros (BRASIL, 2014). 
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O Plano Diretor (PD), segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1991) é 

“Instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política 

de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados.” O PD, se tornou 

obrigatório para gestão e planejamento do Município a partir de 1988, de acordo com a 

Constituição Federal, para mais de 20 mil habitantes, porém considerava-se suas diretrizes para 

zonas urbanas, contudo em 2001, com o Estatuto das Cidades, as zonas rurais tornaram-se 

compreendidas no planejamento municipal, tendo como principal instrumento para este 

ordenamento o Plano Diretor (MESQUITA; FERREIRA, 2016). Para Saboya, o 

Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 

consensuados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas a serem 

utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de 

desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na direção desses 

objetivos. (SABOYA, 2007, p. 39). 

O ZEE (Decreto Federal 4.297 de 2002) é um instrumento da Política Nacional e Estadual de 

Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981) que, segundo Ferreira e Santos 

(p.26, 2011) “estabelece diretrizes para racionalização do uso do território buscando reorientar 

atividades para o desenvolvimento econômico e ecológico”. 

O PBH, é um instrumento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Nº 9.433, 8 

de janeiro de 1997) que estabelece diretrizes, mediante diagnóstico da região de uma bacia 

hidrográfica, para o seu desenvolvimento e a utilização dos recursos hídricos (FIDALGO, 

2003). O Plano Ambiental Municipal, como instrumento de planejamento, visa identificar, 

através da gestão e fiscalização ambiental, os principais obstáculos do desenvolvimento 

socioambiental da comunidade, integrando as ações governamentais e da sociedade, permitindo 

a sinergia das ações e a otimização dos recursos para programas que promovam o 

desenvolvimento sustentável (ARAÚJO, 2009) 

3.3. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA ÁREAS RURAIS 

No que se refere à legislação do território rural, um dos questionamentos mais inquietantes é 

devido a distribuição das atribuições e competências ente os entes de União, Estado e 
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Município. Constitucionalmente, é de competência da União as áreas rurais, entretanto, o 

Estatuto das Cidades, atribuiu a função de legislar sobre essas áreas ao município (MESQUITA; 

FERREIRA, 2016). A Constituição Federal de 1988, através dos Art.30 inciso VIII e Art.182, 

afere-se ao Poder Público, no âmbito municipal, a jurisdição para o PD, a fim de promover 

ordenamento territorial, de forma adequada, por meio de planejamento e controle do 

parcelamento, uso e da ocupação do solo urbano, promovendo à proteção da qualidade de vida 

da população (GARCIA, et al. 2010). 

O Estatuto das Cidades, Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001, no seu Art. 40, constitui que a 

compreensão da ação dos Planos Diretores deve abranger todo território do município, 

contemplando as zonas rurais e urbanas (MIRANDA, 2009). Para Brasil, 

o Estatuto da Cidade define a abrangência territorial do Plano Diretor de forma a 

contemplar as zonas rurais com respaldo no texto constitucional, uma vez que a 

política urbana, de acordo com a diretriz prevista no inciso VII do artigo 2º do Estatuto 

da Cidade, deve promover a integração e a complementaridade entre atividades 

urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e 

do território sob sua área de influência. (BRASIL,  2002, s/p.). 

A Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, que dispõe a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

apresenta a bacia hidrográfica como unidade territorial de gerenciamento para os recursos 

hídricos, importante ferramenta de planejamento de áreas rurais (HORA, 2017). Conforme Lei 

nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), 

tem por objetivo, conforme Art. 2 a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, visando assegurar, no País o desenvolvimento socioeconômico. (BRASIL, 

1981).   

No planejamento ambiental o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil, que é instrumento 

da PNMA, Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, é considerando uma importante 

ferramenta, “consiste na divisão de um território em subáreas, em razão das características 

ambientais e socioeconômicas do local” (GARCIA, et al. 2010, p. 1180) têm-se no art. 14, como 

visto no inciso V, “o desenvolvimento ecológico e economicamente sustentável do setor rural, 

com o melhorar qualidade de vida, os recursos ambientais, inclusive com a previsão de 



Planejamento Ambiental de Áreas Rurais na Região Metropolitana de Goiânia                                                 21 

C. M. OLIVEIRA  

 

 

diretrizes para implantação de infraestrutura de fomento às atividades econômicas “ (BRASIL, 

1981). 

As diretrizes da Lei 11.326 de julho de 2006, da Política Nacional da Agricultura Familiar 

orientam em relação aos objetivos e promoção para o desenvolvimento de áreas rurais, e 

empreendimentos rurais, visando a descentralização e a sustentabilidade local (BRASIL, 2006). 

Ancoradas no Estatuto da Terra, a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, as políticas de 

desenvolvimento rural e agrícola são para questões de reforma agrária (HORA, 2017). 

Apresentando estratégias como as competências do poder público a promoção e criação de 

condições de acesso ao trabalhador rural à propriedade de terra, economicamente útil (BRASIL, 

1964). 

3.4. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ENTRE ÁREAS URBANAS E 

RURAIS   

As recentes transformações do mundo rural e de sua relação com o urbano têm provocado 

estudiosos a levantarem hipóteses e conceitos para esclarecer essa nova realidade (GIRARDI, 

2008). O meio urbano brasileiro não pode mais ser observado como regiões voltadas apenas 

para atividades agropecuárias e agroindustriais, pois adquiriram novas funções.  A expansão 

das áreas urbanas e o surgimento de novas atividades no meio rural têm permitido novas 

oportunidades para aqueles que não possuem condições para serem produtores, agropecuaristas 

(SILVA, 1999).  

A urbanização do meio rural brasileiro nas duas últimas décadas resultou no processo de 

industrialização da agricultura e transbordamento do mundo urbano no espaço tradicionalmente 

definido como rural (SILVA, 1999). De acordo com Silva (1999) e Grammont (2005) o fim do 

rural está próximo a partir da compreensão de que a mecanização, tecnologias, implantação de 

serviços, equipamentos e infraestrutura social “urbanizam” o campo devido ser de caráter 

particular das cidades. Porém, Girardi (2008, pg.5) discorda, “não temos um rural que se 

urbaniza, mas sim um rural que se transforma”, acreditando que os elementos e princípios 

utilizados e implantados nas cidades, e que se estenderam ao campo, tornaram-se mais uma das 
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características do rural, seja através da melhoria da qualidade de vida da população, ou pela 

imposição dos ritmos produtivos provocados pela demanda populacional. 

As áreas rurais foram se reconstituindo sob o vazio demográfico, altamente produzido e 

tecnificado, porém lesadas pelo passivo ambiental feito nas áreas de produção agrícola 

avançada (HORA, et al. 2007). Na preocupação com a crescente transformação de terras rurais 

em urbanas, mediante a não promoção da inclusão social e a sustentabilidade ambiental 

(SANTORO, 2004), o contexto de cidades sustentáveis visando o do desenvolvimento 

sustentável surgiu com Estatuto das Cidades, propondo a adequação organização do solo, na 

zona rural e na zona urbana, visando conter ilegalidades afim de evitar o processo de degradação 

do meio ambiente natural e urbano (ALBUQUERQUE, 2017). 

Segundo Hora (2017) todo o território dentro do polígono fantasioso, composto pelos limites 

do perímetro urbano, independentemente de sua paisagem, denomina-se urbano, “sendo as 

áreas rurais resultante da porção geográfica excludente desta figura, mas, dentro do limite 

municipal”. As cidades se desenvolvem, expandem, reproduz a acumulação capitalista neste 

espaço, transforma e constrói. Essa expansão urbana, que vêm avançando para áreas rurais, as 

alteras ou até mesmo as destroem, acompanha uma degradação da própria realidade urbanística 

e da qualidade de vida (DIAS, 2012).  

Os Planos Diretores Municipais revelam poucas preocupações, em termos institucionais e 

normativos, com as áreas rurais. No Plano Diretor Estratégico de 2014, da cidade de São Paulo, 

inseriu e recriou as zonas rurais presente em 25% de sua área total. A cidade de maior região 

metropolitana do Brasil enquadra-se em diferentes discussões referente às funções que podem 

ser atribuídas as áreas rurais, relacionando a atividades não somente agropecuárias, mas 

também pela diversidade social e singularidade ambiental (HORA, 2017). Para Braga (1995) 

desconsiderar o meio rural no PD seria uma falha capaz de inviabilizar sua aplicação, 

principalmente tratando-se de municípios, como os paulistas, de médio e pequeno porte de 

economia predominante agroindustrial ou agropecuária. 

É necessário dispor de determinada classificação funcional para delimitar o que é rural e urbano, 

observando que no urbano os serviços, atividades industriais e comerciais, redes de 

infraestrutura são contínuos e consolidados, propriedades imobiliárias fragmentadas e alta 
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densidade populacional permite ao urbano o reconhecimento pela ampla oferta de serviços 

públicos, podendo existir ou não produção agrícola. Porém, no rural os equipamentos públicos 

e a extensão dos serviços são parciais e restritos, a grandeza das propriedades é maior 

predominando atividades de preservação agrícolas a presença de loteamentos e condomínios, 

no entanto não há continuidade espacial entre eles (SPAROVEK; LEONELLI; BARRETTO, 

2004). 

As diversas alterações de atividades desenvolvidas nos territórios urbanos e rurais, desde as 

pequenas transformações de uso, até o aumento da modificação das terras rurais em urbanas, 

impedem o ajuste da criação de zonas com atividades constantes, e destinação do imóvel, 

apresentando um conjunto de atividades realizadas pelas famílias rurais que vão além da 

concepção anterior relacionado ao exclusivo trabalho em atividades rurais e agrícolas, 

consistindo que atualmente suas ocupações geram emprego e renda, como confecções, 

artesanato, construção civil, até o trabalho na área urbana, caracterizando assim a pluriatividade 

das famílias rurais (SAULE, 2004). 

3.5. TECNOLOGIAS DE MAPEAMENTO   

Atualmente, grande parte as áreas de atuação municipal encontram no geoprocessamento um 

aliado importante na tomada de decisões, seja nas etapas de levantamento de dados, 

planejamento, projetos, medição de resultados e execução de ações (CORDOVEZ, 2002). A 

Aerofotogrametria e o Sensoriamento remoto (SR), através da geração de imagens da superfície 

terrestre, apresentam uma vasta fonte de informações importantes ao conhecimento e à 

evolução da realidade urbana. 

O SR, por várias funções permite que essas imagens sejam geradas, processadas, interpretadas, 

analisadas gerando mapeamentos e quantificações. Já os Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG), possuem função de integrar informações obtidas por SR com outros dados distribuídos 

espacialmente, permitindo criar um modelo do mundo real ao se associar dados de natureza 

distinta, tornados para uma aplicação particular. O geoprocessamento, juntamente com suas 

técnicas, seguramente proverá subsídios básicos a cenários urbanos sustentáveis, fornecendo 
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diretrizes fundamentais para adoção de políticas que possam permitir uma melhor qualidade 

ambiental (FARINA, 2006). 

Mediante as informações de SR, análise do uso e cobertura do solo, constitui uma técnica de 

importante utilidade ao planejamento e administração da ocupação ordenada e racional do meio 

físico, possibilitando monitorar e avaliar a preservação de áreas de vegetação natural por 

interpretação de imagens de satélite, adquirindo de forma breve, mapas temáticos precisos e 

atuais das diversas estruturas espaciais provenientes do processo de uso e ocupação do solo 

(RODRIGUES, 2000). 

Segundo Sirorski (2001), as principais vantagens do SIG nos planos diretores é a facilidade nos 

processos de coleta, armazenamento e atualização de informações. Prever com antecedência a 

possibilidade de riscos e processos de degradação ambiental, distribuição e controle espacial da 

população, potencialidades territoriais e econômicas, análise do funcionamento da legislação 

de Zoneamento, uso e ocupação do solo, planejamento dos sistemas de transporte coletivo e 

viário, localização espacial das áreas de lazer, habitação, e atividades econômicas, expressão 

gráfica de indicadores de qualidade de vida municipal. Farina explana que 

os SIG representam uma potente ferramenta de apoio à decisão, através da integração 

de dados para análise, provenientes de diferentes fontes (sensores orbitais, GPS, 

mapas temáticos analógicos, informação alfanumérica) e da modelagem de diversos 

processos que ocorrem no mundo real. [...]Um dos instrumentos mais importantes 

para o planejamento em áreas urbanas é a elaboração do plano diretor (FARINA, p.9, 

2006). 

No cenário internacional, Farina (2006) aponta que na China, atualmente, o SIG é utilizado 

pelos órgãos governamentais em diversas aplicações, incluindo análise de recursos ambientais, 

análise locacional, planejamento de uso do solo, avaliação de impactos, análise imobiliário, 

planejamento de infraestrutura, análise demográfica, arqueológica, marketing e estudos de 

habitats. As imagens processadas por SR registram tipos de cobertura, cabendo a interpretação 

e buscar associações de texturas, refletâncias, padrões e estruturas para tomar conclusões 

relacionadas às atividades acerca do uso do solo (FILHO et al., 2014). 

De acordo com Cordovez (2002) os limites da aplicação do geoprocessamento na administração 

de uma cidade não estão na tecnologia e sim na imaginação do gestor. A Figura 2 representa o 
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levantamento feito pelo autor nos órgãos da Prefeitura Municipal e aponta as tarefas da gestão 

municipal que podem ser otimizadas pelo uso de geotecnologias. 

Figura 2 - Possibilidades de trabalho com geotecnologias na gestão municipal.  

 

Fonte: Cordovez p.4-5, 2002.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia para o trabalho foi executada em cinco etapas distintas, ilustradas na Figura 3. 

Figura 3 - Etapas da Metodologia. 

 

Fonte: Própria Autora. 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

A Região Metropolitana de Goiânia, composta por 21 municípios, está localizada no estado de 

Goiás, no Centro-Oeste do Brasil, conforme Figura 4. A RMG foi criada pela Lei 

Complementar Estadual nº 27 de 1999, onde reorganizou o aglomerado urbano de Goiânia, que 

em 1980 era instituído por oito municípios (IPEA, 2015). Os municípios que compreendem a 

RMG, em uma área de 7.483,77 km² (IMB, 2014), são: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, 

Goianápolis, Goiânia,  Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santa 

Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade 

(GOIÂNIA, 2019). Segundo o Censo 2010 do IBGE a população que reside na RMG equivale 

a 36,2% de toda a população do estado, e na principal cidade da região, Goiânia, 60% de toda 
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a população da Região Metropolitana de Goiânia. A população da RMG é distribuída 

espacialmente de forma desigual, onde 90% concentra-se em Goiânia, Aparecida de Goiânia, 

Senador Canedo e Trindade (IBGE, 2010). 

Figura 4 – Localização da Região Metropolitana de Goiânia.  

 

Fonte: Própria Autora. 

4.2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E PESQUISA DOCUMENTAL  

A primeira etapa consistiu em uma pesquisa bibliográfica revisando de forma sistemática a 

literatura que abordam sobre o estudo e planejamento de áreas rurais metropolitanas. Logo, 

nesta etapa, realizou-se a busca na internet de dissertações, artigos e demais documentos que 

trouxesse informações sobre o tema deste trabalho, através das palavras-chave: planejamento 

ambiental, áreas rurais metropolitanas, planejamento de áreas rurais, transição urbano-rural.  

Na segunda etapa foi realizada pesquisa documental das normativas, planos diretores e 

legislações aplicadas às áreas rurais, no âmbito Federal, Estadual e Municipal/Metropolitano, 

para realizar um modelo de quadro inventário. O processo desta etapa consistiu-se, em primeira 

fase, na pesquisa de atos normativos nos planos diretores, como o Plano Diretor Estratégico do 
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Estado de São Paulo apresentou maiores informações aplicações para zona rural metropolitana, 

este foi utilizado como referência de diretrizes aplicadas ao desenvolvimento das áreas rurais 

metropolitanas, devido a nova maneira de compreender a funcionalidade das áreas rurais em 

seu plano diretor.  

A pesquisa das normativas dos municípios incorporados a RMG foi realizada através do portal: 

Legislações Municipais (https://leismunicipais.com.br) verificando a vigência e 

complementando a busca na Câmara Municipal de Goiânia (https://www.goiania.go.leg.br/), 

Prefeitura de Goiânia na área de Planejamento e Habitação 

(http://www4.goiania.go.gov.br/portal/site.asp?s=3597&m=3778) as palavras-chave utilizadas 

para busca foram: uso do solo, desenvolvimento urbano e rural, desenvolvimento rural, 

desenvolvimento urbano, área rural, planejamento urbano e planejamento ambiental. 

Para as informações legais em nível Estadual, abordando o Estado de Goiás, realizou-se a busca 

nos sites: Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo do Estado de Goiás 

(http://www.casacivil.go.gov.br/), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável(http://www.meioambiente.go.gov.br/transpar%C3%AAncia/legisla%C3%A7%C

3%A3o.html),  Pesquisa Gabinete Civil (http://www.gabinetecivil.goias.gov.br) com as 

palavras-chave: áreas rurais, planejamento ambiental, parcelamento do solo, uso do solo, 

desenvolvimento rural. 

Para os atos normativos em âmbito Federal foram realizadas pesquisas nos sites: Portal da 

Legislação (http://www4.planalto.gov.br/legislacao/), Câmara dos Deputados 

(https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao), Ministério do Desenvolvimento 

Regional (http://www.cidades.gov.br/outras-legislacoes) nos arquivos do Decretos do extinto 

Conselho das Cidades,  filtrando a busca através das palavras-chave: desenvolvimento urbano 

e rural, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano, área rural, planejamento urbano e 

planejamento ambiental. Outro portal utilizado para pesquisa foi do Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (http://www.incra.gov.br/legislacao) nos arquivos de legislação, onde foram 

analisados cada norma apresentada no documento Índice de Legislação Agrária elaborado pela 

Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra, elaborado no ano de 2019, as Instruções 

Normativas e Normas de Execução que compunham em seu texto normativos que abordassem 

o desenvolvimento socioambiental das áreas rural, desenvolvimento das atividades econômicas 
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das áreas rurais, e demais regulamentações que discorrem sobre tema deste trabalho. Desta 

forma, com o resultado das buscas apresentavam-se todos os atos normativos que se 

compreendem-se ou aproximava-se do assunto buscado, desde a primeira a última legislação, 

sendo analisada cada lei encontrada e em vigência. 

4.3. COLETA DE DADOS GEOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS 

Para a coleta de dados geográficos foi utilizada a plataforma do Sistema Estadual de 

Geoinformação, (http://www.sieg.go.gov.br/) para obter o vetor dos municípios do Estado de 

Goiás, em formato “.shp”. O arquivo obtido foi com referência ao ano de 2017. 

Realizou-se a visita e contato por e-mail com colaboradores do IBGE em Goiânia, para busca 

de demais dados demográficos e geográficos digitais, como perímetro urbano dos municípios 

da RMG. Porém estes arquivos não existem, disponibilizados pelos municípios ao IBGE, em 

formato digital, desta forma, com este órgão foi possível obter somente tabelas censitárias da 

população, que podem ser localizadas de forma acessível no próprio site do IBGE e documentos 

que delimitam limites e confrontações da área urbana dos municípios. Neste caso, utilizou-se 

os dados demográficos disponibilizados através da plataforma do Instituto Mauro Borges de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. 

Foi considerado para extrair a área da mancha urbana, dos municípios da RMG, as informações 

obtidas através do projeto de mapeamento de uso do solo a nível nacional MapBiomas 

(http://mapbiomas.org/), onde selecionou-se a categoria da área de interesse como Estado, pois 

através deste dado pode-se extrair posteriormente dados da área de estudo, obtendo assim o uso 

e cobertura do solo de Goiás nos períodos de 1985, 1995, 2005 e 2015. Filtrando a área, 

território e ano desejado no Mapbiomas foi transferido scripts para plataforma Google Earth 

Engine (https://earthengine.google.com/), onde aplicou-se novamente os filtros conforme 

processo anterior para todos os períodos desejados. Desta forma, os arquivos foram exportados 

para o Google Drive sendo possível realizar o download das imagens, raster, em formato “.tif”. 

Dentro da plataforma MapBiomas, na área Estatísticas, pode-se obter uma tabela onde é 

possível determinar quais são as classes do uso e cobertura do solo conforme o número 
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apresentado no valor do pixel do arquivo raster. Neste trabalho a classe de interesse a ser 

extraída das imagens é a 24, que corresponde a infraestrutura urbana. 

4.4. MAPAS E ANÁLISE DE DADOS  

Com a coleta de dados realizada o processo para confecção dos mapas temáticos da expansão 

da mancha urbana, e extração dos dados numéricos para esta análise, seguiu conforme o 

procedimento descrito na Figura 6. Utilizou-se um software de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), Software QGIS versão 3.2.3., para a organização, processamento e análise 

dos dados. 

Figura 5 - Processo para tratamento e análise dos dados. 

 

Fonte: Própria Autora. 
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No Software QGIS, com os dados cartográficos, dos municípios do Estado de Goiás, obtidos 

através do portal SIEG, foi realizado o recorte dos municípios que contemplam a Região 

Metropolitana de Goiânia.  

As imagens de uso e ocupação do solo obtidas através do MapBiomas correspondentes aos anos 

de 1985, 1995, 2005 e 2015 foram recortadas, no QGIS, nos limites da área correspondente a 

RMG, utilizando como referência a sobreposição da camada vetorial dos municípios da RMG. 

Desta forma, foi possível realizar a conversão do raster de cada ano em vetor. Após a 

poligonização do vetor, este novo shapefile foi classificado conforme código de classes do 

MapBiomas para uso e ocupação do solo, a classe 24, correspondente a Infraestrutura, criando 

o vetor de mancha urbana. Para análise da área de infraestrutura urbana em cada município foi 

criado um novo campo denominado área, na tabela de atributos do vetor de mancha urbana, 

tendo como produto o cálculo da área geométrica de cada polígono em km². Posteriormente, 

foi feito o recorte do vetor da mancha urbana pela camada vetorial dos municípios da RMG, foi 

possível realizar o mapeamento da expansão das manchas urbanas na Região Metropolitana no 

intervalo de 10 em 10 anos no período de 1985 até 2015 para interpretação visual. Para os dados 

geográficos, em sua totalidade, foram aplicados a mesma projeção cartográfica, neste caso, 

Universal Transversa de Mercator, fuso 22, Datum WGS-1984. 

Para análise numérica foi interseccionado as projeções cartográficas de mancha urbana de cada 

ano com a camada vetorial da RMG, e utilizado a calculadora de campo, do software QGIS, 

para cálculo da porcentagem da área da mancha urbana de cada município em relação a sua 

área total. Com estes valores organizados foi possível tabelar o percentual, área total da mancha 

urbana em cada município em cada ano analisado, e visualizar graficamente a evolução deste 

percentual entre o ano de 1985 e 2015. 

Com os dados censitários do IBGE tabelados de população total, urbana e rural dos municípios 

da RMG, obtidos através do portal Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos possibilitou realizar o cálculo do percentual de população urbana e rural de 

cada município da RMG. Sendo possível analisar a dinâmica do crescimento da população da 

área urbana em relação a área rural. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. DIRETRIZES APLICADAS EM PLANOS DIRETORES PARA AS 

ÁREAS RURAIS  

A aplicação das estratégias para o planejamento e desenvolvimento das áreas rurais 

metropolitanas baseados nas legislações atuais deve partir de premissa do PD municipal. Na 

elaboração, do PD, deve apresentar os traços da realidade social e espacial na qual sobrevém o 

planejamento e projetado futuro do desenvolvimento das cidades (LUFT, 2010). 

Em análise ao novo Plano Diretor Estratégico do Estado de São Paulo, disposto na Lei 

Municipal nº 16.050/14 (SÃO PAULO, 2014), a incorporação das áreas rurais apoiando o 

desenvolvimento sustentável, incentivo área de usos sustentáveis, à agricultura orgânica, 

contenção da expansão urbana, preservação de ecossistemas naturais, são promovidos pelo Polo 

de Desenvolvimento Rural e Sustentável. As diretrizes e ações aplicadas a áreas rurais são 

identificas no PDE (Lei nº 16.050/14) a partir do Art.190 ao 192. 

I – fortalecer a Assistência Técnica e Extensão Rural através das Casas de Agricultura 

Ecológica, dotando-as de recursos e infraestrutura suficientes; 

II – apoiar a certificação orgânica dos agricultores familiares, em especial a 

certificação participativa; 

III – estabelecer convênio com o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária 

para promover o recadastramento e a regularização fundiária das propriedades; 

IV – firmar convênios com o Governo Federal objetivando implantar no Município as 

políticas e programas federais voltados à agricultura familiar e à agroecologia, de 

acordo com a Política Nacional de Agricultura Familiar e o Plano Nacional de 

Agroecologia e Produção Orgânica; 

V – implantar, em parceria com os governos Estadual e Federal, uma Escola Técnica 

de Agroecologia e programas de melhoria das estradas vicinais rurais e de saneamento 

básico; 
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VI – viabilizar a construção de um entreposto de comercialização e distribuição de 

produtos agropecuários; 

VII – garantir a introdução de alimentos orgânicos produzidos no Município de São 

Paulo na alimentação escolar; 

VIII – implantar o Polo de Turismo de Parelheiros, nos termos da legislação em vigor; 

IX – fortalecer e ampliar a fiscalização ambiental para proteger o uso e a paisagem 

rural, integrando e otimizando as ações dos órgãos estaduais e municipais 

competentes; 

X – implementar o instrumento por pagamento por serviços ambientais às 

propriedades rurais, conforme o art. 158 desta lei, em especial, nas áreas prestadoras 

de serviços relacionadas à produção de água; 

XI – criar mecanismos para a proteção e conservação da biodiversidade na zona rural; 

XII – melhorar a oferta de equipamentos e serviços públicos de educação, saúde, 

assistência social, lazer, esporte e cultura à população moradora da região. 

§ 1º A propriedade que, independentemente de sua localização no Município, 

mantiver atividade agropecuária produtiva, devidamente cadastrada no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, não será enquadrada como 

urbana enquanto mantiver a atividade, podendo beneficiar-se das ações previstas 

nesse artigo. 

§ 2º As ações previstas no “caput” desse artigo deverão ser articuladas, 

preferencialmente, com os municípios vizinhos e com o Governo do Estado, no 

âmbito de uma política regional de desenvolvimento rural sustentável. 

Art. 191. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável é o instrumento 

norteador do desenvolvimento econômico da zona rural, contendo, no mínimo: 

I – diagnóstico socioambiental, econômico e cultural; 
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II – caracterização das cadeias produtivas existentes e potenciais, identificando os 

entraves a serem superados para seu desenvolvimento; 

III – diretrizes para orientar as articulações e parcerias com órgãos públicos, 

organizações da sociedade civil e instituições de ensino e pesquisa necessárias para o 

desenvolvimento rural paulistano; 

IV – diretrizes para orientar a destinação de recursos voltados a promover o 

desenvolvimento rural sustentável. 

Parágrafo único. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável deverá 

ser elaborado de forma participativa no prazo de 1 (um) ano a partir do início da 

vigência desta lei. 

Art. 192. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Solidário e 

Sustentável, a ser regulamentado (SÃO PAULO, p. 10, 2014). 

O novo formato da política urbana para compreender a importância da incorporação de um 

conjunto de diretrizes metropolitanas, principalmente no que tange a Macro área de 

Estruturação Metropolitana, as Zonas Rurais, e outros, está previsto no desenvolvimento de um 

Fórum Inter federativo, com participação da sociedade, denominado Plano Metropolitano da 

Região Metropolitana de São Paulo, consiste em um sistema de infraestrutura de dados 

compartilhados entre os entes federativos, formulação da legislação urbanística com 

instrumentos e macrozoneamento em escala metropolitana, implementação de programas, 

projetos e serviços metropolitanos, princípios para a preservação ambiental , critérios para a 

aprovação ou revisão dos distintos Planos Diretores Estratégicos, Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo.  

Este Plano Metropolitano é uma alternativa positiva, visto que para conseguir informações 

sobre atos normativos, dados geográficos e digitais para os municípios da RMG foi de extrema 

dificuldade, muitos municípios não possuem um banco de dados completo que permite um 

diagnóstico real do espaço geográfico, territorial em qual este está inserido, o monopólio de 

dados pelos órgãos municipais também é uma dificuldade enfrentada. Com um plano integrado 

dos municípios metropolitanos os estudos associados a análises precisas, provenientes de dados 

geográfico e demográficos, por exemplo, permite identificar através da característica territorial 
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e populacional de cada município para definirem melhores estratégias de planejamento e gestão 

destes em nível metropolitano. 

5.2. LEGISLAÇÕES PARA ÁREAS RURAIS 

A maioria dos usos das áreas rurais está ancorada sob a aplicação de legislações ambientais, de 

forma que assegura a proteção das áreas de preservação e unidades de conservação (HORA, 

2017). Observando a realidade das áreas rurais metropolitanas, considerando a extensão das 

atividades desenvolvidas, o quadro abaixo apresenta as legislações identificadas que abordam 

sobre as áreas rurais, seu território, desenvolvimento social, ambiental e econômico: 

Quadro 1 - Legislações Federais criadas entre os anos de 1964 e 1971. 

Fonte: Própria Autora. 
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Quadro 2 - Legislações Federais criadas entre os anos de 1972 e 1991. 

Fonte: Própria Autora. 

 

Quadro 3 - Legislações Federais criadas entre os anos de 2001 e 2005. 

Fonte: Própria Autora. 
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Quadro 4 - Legislações Federais criadas entre os anos de 2006 e 2009. 

Fonte: Própria Autora. 

Quadro 5 - Legislações Federais criadas entre os anos de 2010 e 2014. 

Fonte: Própria autora. 
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Quadro 6 - Legislações Federais criadas entre os anos de 2017 e 2019. 

 

Fonte: Própria Autora. 

Quadro 7 - Legislações do Estado de Goiás criadas entre os anos de 1988 e 2019. 

  

Fonte: Própria Autora. 
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Quadro 8 - Legislações aplicadas ao Município de Goiânia, criadas entre os anos de 1991 e 2016. 

Fonte: Própria Autora. 

As normativas Federais identificadas sobre áreas rurais estão relacionadas, em sua maioria, ao 

imóvel rural, regularização fundiária, agricultura familiar, e a relação com desenvolvimento 

social e econômico são mais específicas para setor agrícola.  

No Estado de Goiás as legislações podem ser identificadas como maioria regulamentos de 

secretarias e agências que devem promover ações para assistência técnica e extensão rural de 

áreas de agropecuária e florestal, formação e aperfeiçoamento para pesquisa agropecuária do 

homem do meio rural, aumento da produção agrícola e melhoria da qualidade de vida no meio 

rural. Pode-se observar nos objetivos sociais as competências da Empresa de Assistência 

Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás descritos no Decreto Nº 

7.124, De 25 De Junho De 2010, no que diz respeito ao desenvolvimento social no meio rural, 

no Art. 3º inciso “I – planejar, coordenar e executar planos, programas e projetos de assistência 

técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e desenvolvimento sustentável, agrosilvopastoril, 

aquícola, turístico, artesanal e agroindustrial; V – colaborar na formulação e na execução das 

políticas públicas relacionadas a sua competência, incluindo-se as questões de infraestrutura 

rural, junto aos órgãos e entidades federais, estaduais e municipais” (GOIÁS, 2000).  
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A legislação sobre o interesse do desenvolvimento das áreas rurais metropolitanas, com foco 

nas multifuncionalidade, é vista de forma vaga, pois visto na própria dificuldade no processo 

de pesquisa normativa e como observado nos quadros de 1 a 8 as governanças não apresentam 

legislações claras e específicas sobre regulação de solo rural, proibição de parcelamento de solo 

urbano em áreas rurais, exceto em se tratando de áreas de proteção ambiental. A lacuna sobre 

as diversas formas de interpretar a legislação e a ineficiência de fiscalizações, novos projetos 

de desenvolvimento sustentável rural, com base no diagnóstico real das atividades das áreas 

rurais, resultam na necessidade imediata de políticas públicas, interesse governamental, 

participação da sociedade para o desenvolvimento de novas normativas específicas, e a 

exigência da aplicação das normativas já existentes. 

5.3. EXPANSÃO DA MANCHA URBANA NA RMG 

Os dados obtidos de uso e cobertura do solo mapeados classificando a infraestrutura na Região 

Metropolitana de Goiânia nos anos de 1985, 1995, 2005 e 2015 podem ser observados conforme 

figuras 6 a 9: 

Figura 6 - Expansão da Mancha Urbana na RMG em 1985. 

 

Fonte: Própria Autora. 
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Figura 7 - Expansão da Mancha Urbana na RMG em 1995. 

 

Fonte: Própria Autora. 

Figura 8 - Expansão da Mancha Urbana na RMG em 2005. 

 

Fonte: Própria Autora. 
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Figura 9 - Expansão da Mancha Urbana na RMG em 2015. 

 

Fonte: Própria Autora. 

Os resultados da análise numérica provenientes dos dados obtidos através da classificação de 

imagens no QGIS e manipulação de dados geográficos possibilitou analisar o percentual da 

expansão da mancha urbana em cada município e no total em relação a todo território da RMG. 

no intervalo de 10 em 10 anos, conforme quadro 9 a 12. 
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Quadro 9 - Percentual de Mancha Urbana na RMG em 1985. 

 

Fonte: Própria Autora. 

 

Quadro 10 - Percentual de Mancha Urbana na RMG em 1995. 

 

Fonte: Própria Autora. 
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Quadro 11 - Percentual de Mancha Urbana na RMG em 2005. 

 

Fonte: Própria Autora. 

 

Quadro 12 - Percentual de Mancha Urbana na RMG em 2015. 

 

 Fonte: Própria Autora. 
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Figura 10 – Variação Percentual da Expansão da Mancha Urbana, entre os anos de 1985 e 2015. 

 

Fonte: Própria Autora. 

 

Figura 11 - Porcentagem da População Censitária Urbana e Rural na RMG. 

 

Fonte: Própria Autora. 
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Em relação a todo território da RMG o percentual de expansão da mancha urbana entre os anos 

de 1985 e 2015 foi de 82%, é possível observar, na figura 10, a variação percentual de 

crescimento da expansão urbana em cada município, em relação a sua área, neste período. Com 

os dados de população censitária, entre 1980 e 2010 a população urbana teve um aumento de 

8,1%. Nesta linha de tendência, as preocupações em relação ao desenvolvimento rural estavam 

em segundo plano.  

De acordo com o IBGE em 2017, as áreas urbanas e rurais não são identificáveis facilmente, 

especialmente por conta da grande interligação que tem ocorrido entre essas áreas em todo o 

cenário brasileiro. Os municípios devem definir os limites urbanos de seu território e toda área 

externa ao perímetro urbano é identificado como rural (MARQUES, 2019). Nas áreas rurais 

estão localizadas também grande parte da verde como as matas e florestas que regulam os ciclos 

hidrológicos, protegem os cursos d’água, possibilitando baixos riscos de contaminação, 

protegem o solo, evitam a erosão, melhoram a qualidade do ar, da água e proporcionam 

ambientais agradáveis aos humanos.  

Devido à falta de dados de limites rurais e urbanos disponibilizadas não foi possível realizar 

uma análise comparativa do perímetro urbano e das áreas rurais que correspondem legalmente 

os municípios da RMG. Porém, com o auxílio das ferramentas de geoprocessamento foi 

possível confirmar a pressão da mancha urbana nas áreas rurais, e em análise as normativas 

identificadas não surgiu nenhum plano de ação com aplicabilidade e fiscalização efetiva para 

mudar a linha de tendência do aumento dessas áreas urbanas sobre as áreas rurais, busca-se a 

necessidade de novas diretrizes nos planos diretores para valorização, proteção e 

desenvolvimento das áreas rurais metropolitanas. 

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho buscou identificar as legislações e normativas que compreendem as áreas rurais 

nas esferas municipais, estaduais e federais, e como as geotecnologias, como ferramenta 

importante no planejamento ambiental, podem auxiliar na visualização da dinâmica dos espaços 

em relação a pressão das áreas urbanas sobre áreas rurais metropolitanas ao longo do tempo.  
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A ausência de leis específicas no nível municipal, principalmente em planos diretores dos 

municípios da RMG, reflete nos problemas sociais e ambientais que essas áreas sofrem visto 

ao longo dos anos. A incorporação desenfreada de áreas urbanas em áreas rurais, a falta de um 

plano de ação intergovernamental para desenvolvimento sustentável, normativas específicas 

que assegurem legalmente atividades relacionadas para o desenvolvimento dessas áreas, 

considerando sua multifuncionalidade que vivenciam, permitem a conclusão de que a 

efetividade das diretrizes dispostas na  Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001, Estatuto das 

Cidades, para que os Planos Diretores ordenem o pleno desenvolvimento das cidades funções 

sociais das áreas rurais e urbanas, garantindo uma gestão democrática, é falha. A fiscalização 

para cumprimento das legislações que versem sobre as áreas rurais metropolitanas também não 

tem efetividade. A consequência maior é destacada na realidade social e econômica das pessoas 

que vivem nesses espaços e não possuem sua atividade principal de renda proveniente da 

agricultura ou agropecuária, por exemplo.  

Analisando as diretrizes aplicadas no Plano Diretor Estratégico de São Paulo pode-se observar 

que a realidade sobre a visão do município para importância dessas áreas, promovendo 

desenvolvimento da comunidade ali inserida, está diferente, a importância do desenvolvimento 

dessas áreas também é importante para o bem-estar, e crescimento do município como um todo. 

A proposta Plano Metropolitano da Região Metropolitana de São Paulo serve como alternativa 

positiva para criar bases de enfrentamento aos problemas relacionados a desigualdade entre as 

áreas com grande concentração de infraestrutura e emprego, como pode ser observado entre 

áreas urbanas e áreas rurais, remediação de conflitos identificados entre a expansão urbana e 

invasão de áreas rurais, com assentamentos informais, restruturação do território estratégico 

onde concentram-se sistemas de infraestrutura metropolitana, para o desenvolvimento 

territorial da integração metropolitana, principalmente no que tange o desenvolvimento  social, 

econômico e ambiental de áreas rurais, considerando suas funcionalidades.  

O uso de ferramentas de geoprocessamento no planejamento ambiental destas áreas é de grande 

importância para tomada de decisões da gestão pública. Permite identificar o diagnóstico real 

do local, conforme seus limites, uso e ocupação do solo urbanos e rurais, previsões de expansão 

urbana considerando a ordenação do espaço físico em respeito as legislações aplicadas. Com 

essas avaliações através de geotecnologias utilizadas, principalmente em planos diretores, 
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possibilita assegurar a necessidade de infraestrutura necessária, nos espaços geográficos 

permitidos, para desenvolvimento social, local, econômico, qualidade dos serviços prestados, 

preservação ambiental, respeitando a complexidade da diversidade das atividades das áreas 

rurais metropolitanas. 
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