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PREFÁCIO Sobre o projeto Cidade para Todes

O projeto de extensão Cidade para Todes foi executado 
entre outubro de 2020 e outubro de 2022 no contexto de 
revisão do Plano Diretor de Goiânia, durante a pandemia 
de Covid-19. Na ocasião, Goiânia encontrava-se elaboran-
do seu 6º Plano Diretor desde que a cidade foi fundada, 
em 1936. Da sua origem até a atualidade, em termos de 
urbanização e crescimento populacional, a cidade viveu 
mudanças extremas no uso e ocupação do seu território. 
A liberação dos loteamentos nas décadas de 1940 e 1950 
alteraram o Plano Inicial proposto por Atílio Corrêa Lima, 
remodelado por Armando Augusto de Godoy em consul-
toria aos Irmãos Coimbra Bueno. Nas décadas de 1970 a 
1980, a cidade viu um crescimento populacional expo-
nencial, cuja população, em uma década, saltou de pouco 
mais de 380 mil pessoas para mais de 717 mil. 

Entre 1986 a 2010, a área urbanizada cresceu mais de 
92%. Espraiamento urbano, supressão de vegetação, co-
nurbação com municípios limítrofes, carência de habi-
tação de interesse social, infraestrutura de saneamento 
deficitária e ausência de áreas verdes e equipamentos 
sociais é o resultado de uma Goiânia que se desenvol-
veu entre 1936 e 2020. A cidade, com pouco mais de 1,4 
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milhões em 2020, enfrenta problemas semelhantes aos 
das megalópoles, mesmo sem ser uma. Sua população se 
dispersa nos mais de 641 bairros, distritos e localidades. 
Sua condição de capital regional atrai pessoas das regiões 
Norte e Centro-Oeste, além do Estado de Goiás e dos 20 
municípios que, junto com Goiânia, compõem sua re-
gião metropolitana. 

Essa atração populacional centra-se na busca por ser-
viços especializados, principalmente na área de saúde, 
além de serviços públicos, trabalho e escolas. Aspectos 
tais como desigualdades sociais e assimetrias no acesso 
aos serviços urbanos são uma realidade vívida na cidade. 

Mais uma vez, vemo-nos com a possibilidade de discu-
tir tais aspectos em termos normativos e institucionais. 
Mas como fazer um debate amplo e participativo em tem-
pos de isolamento social? Para além disso, a proposta do 
Projeto de Lei Complementar (PLC) 023/2019 considera 
as mudanças estruturais pelas quais as cidades estão pas-
sando num período pandêmico? É possível reverter es-

sas desigualdades em termos de planejamento urbano? 
É possível construir uma cidade para todas as pessoas? 
Questões como essas fundamentam o interesse dessa 
ação de extensão. Como chegar até as pessoas e potencia-
lizar o debate sobre o “Direito à Cidade e Cidadania” num 
território tão heterogêneo, desigual e novo? 

Pensando sobre isso, o projeto de extensão que deu ori-
gem a esta publicação teve por objetivo geral PROMOVER 
ATIVIDADES DE DEBATE E REFLEXÃO SOBRE A CIDADE 
E SEU PLANEJAMENTO QUE PRIMAM PELOS PRECEI-
TOS DE JUSTIÇA SOCIAL AMBIENTAL E TERRITORIAL 
NUM CONTEXTO DE DISCUSSÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL. 

Diante desse cenário, a publicação resultante da ação 
de extensão registra todo o conteúdo debatido na ação 
e espera contribuir com a popularização de uma ciência 
participativa e com a proposição de canais de diálogos 
com as pessoas.
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APRESENTAÇÃO

Olá! É com grande alegria que apresentamos esta pu-
blicação como resultado do projeto Cidade para Todes. O 
projeto teve como objetivo estabelecer um canal de diá-
logo entre a Universidade e os diferentes coletivos sociais 
da cidade na reflexão sobre o Plano Diretor de Goiânia ao 
longo do ano de 2021. Ele envolveu diferentes parcerias da 
academia e das comunidades, a saber: Faculdade de Artes 
Visuais (FAV/UFG) e Escola de Engenharia Civil e Ambien-
tal (EECA/UFG), ambas da Universidade Federal de Goiás; 
com a Associação para Recuperação do Meio Ambiente 
(ARCA); Curso de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás; Conselho de Arquitetu-
ra e Urbanismo de Goiás (CAU/GO); Projeto de Extensão 
QUINTAL – da FAV/UFG e estudantes de graduação da 
UFG, Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) 
e Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Os textos, ora apresentados, derivam das diferentes li-
ves públicas realizadas sobre a temática do projeto Cidade 
para Todes. Logo, eles são uma síntese da reflexão produ-
zida tanto pelos(as) mediadores (as) e painelistas quanto 
pelas contribuições dos participantes das cinco lives que 
resultaram nesta publicação.

O objetivo deste livro é estabelecer um debate sobre a 
cidade que queremos, onde as pessoas possam usufruir, 
com qualidade, de seus parques, praças e demais espa-
ços públicos, de um bom transporte público, que possam 
ter segurança, emprego, renda e moradia de forma justa. 
Uma cidade para todas, todos e todes!

Esse diálogo, que se apresenta nos textos a seguir, 
levanta algumas das principais dúvidas da sociedade a 
respeito do planejamento da cidade. Ele busca enfatizar 
que a participação de todos (as/es) é muito importante 
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na construção da cidade que queremos. A sociedade é 
composta por mim, você, seu filho(a/e), pai, mãe, irmã, 
amigos(as), primos(as), vizinhos(as), conhecidos(as), 
marido, esposa, companheiro(as) ... envolvidos em di-
ferentes relações sociais nas múltiplas escalas geográfi-
cas da cidade. Ou seja, todos nós que moramos na cida-
de, ocupamos os espaços públicos e nos servimos dos 
serviços oferecidos pelo Estado, fazemos parte da socie-
dade e temos o direito de participar das decisões sobre o 
planejamento da cidade que vivemos. 

Por isso, convidamos você a participar conosco desse 
diálogo sobre a cidade que queremos. Vamos juntos?!

Você já ouviu falar no ditado: ‘A gente colhe aquilo que 
a gente planta?’ Você sabia que esse ditado vale muito 
para o que acontece em uma cidade?

Toda a estrutura que temos na cidade é fruto do plane-
jamento e ou das ações realizadas ao longo dos anos nesse 
território: a cidade.  Assim, tudo que fizermos hoje gerará 
impactos a curto, médio e longo prazo na nossa qualidade 
de vida. Mas a cidade abraça as pessoas de forma diferen-
te. Os processos sociais e históricos que levaram à exis-
tência das cidades foram acompanhados de assimetrias 
e desigualdades entre as pessoas. Assim, umas vivem em 
espaços melhores e acolhedores na cidade; enquanto ou-
tras sequer têm espaços para morar. Em função desta si-
tuação e de outras, faz-se importante a participação de 
todos, todas e todes no planejamento da cidade. 

Como fazer isso? Pois bem, chegamos ao objetivo da 
nossa publicação. Vamos dialogar sobre a cidade durante 
o processo de planejamento ou revisão do planejamento 
proposto para ela?
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Importante informar que escolhemos alguns pontos 
para discutir nessa publicação. Ela centra-se na busca por 
informar e dialogar sobre um dos principais instrumen-
tos de planejamento urbano no Brasil: o Plano Diretor. E 
ele é debatido a partir de Goiânia. Sobre isso foram esco-
lhidos aspectos de informação básica que discorrem sobre 
ele, visando a ser uma ferramenta de apreensão de con-
ceitos técnicos para a população em geral. Nessa publica-
ção você encontra, então, textos sobre:

• O que é o Plano Diretor e sua importância para as 
cidades

• Planos de bairro: planejando na escala de vivência 
das pessoas

• Instrumentos de uso do solo para o planejamento 
das cidades

• Relação entre o adensamento urbano e o meio am-
biente

• O papel da prefeitura e da Câmara Municipal no 
planejamento da cidade

Buscamos adotar uma linguagem que desmistifique 
alguns conceitos e permita que esta publicação possa ser 
usada como uma referência de discussão nos bairros, nas 
associações de moradores e pelos diferentes coletivos so-
ciais que atuam na construção do planejamento urbano 
de Goiânia.

Para começar, vamos juntos pensar desde o começo: 
como foi a formação de Goiânia, como se dá o planeja-
mento da cidade e principalmente como você pode par-
ticipar! 

Venha refletir conosco!
Boa leitura e debate!

Equipe projeto Cidade para Todes
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1. Para começar

Adriana Mara Vaz de Oliveira 
amvoliveira@ufg.br

Lívia Maria Pereira da Silva Moreira 
liviamaria@ufg.br  

Goiânia é uma cidade nova, que nasceu do desejo de 
uns, do projeto de outro, da força de trabalho de muitos e 
da esperança de todos. A intenção política de Pedro Ludo-
vico e Getúlio Vargas conduziram o jovem arquiteto Attílio 
Corrêa Lima e sua equipe a planejar a cidade. Imigrantes 
de vários lugares do Brasil vieram trabalhar na construção 
da nova capital e sonhar com um futuro promissor. Todos 
unidos com o mesmo intuito: construir o futuro! 

Goiânia não era como as outras cidades do Estado de 
Goiás, ela foi projetada seguindo, entre outros, o desenho 
das ruas, quadras, praças, o sistema de circulação viária, 
os parques e jardins, o zoneamento de cada área da cida-
de de acordo com suas finalidades, a legislação específica 
para as construções. Tudo isso definido no plano de Attí-
lio Corrêa Lima, em 1933. 

Desse modo, a Praça Cívica era o centro de organização 
da cidade e dela saíam as grandes avenidas que organiza-
vam as demais ruas, quadras e lotes. Já observaram que 
esse desenho, “tipo um asterisco”, se repete em vários lu-
gares da cidade? É um desenho com inspiração clássica, 
com o destaque para a Avenida Goiás, que é uma grande 
alameda com muitas árvores e calçadas largas, que cria 
um eixo de ligação monumental entre o centro de poder e 
o que era a entrada da cidade, a estação ferroviária. Esse 
desenho foi usado em muitas cidades ao longo da histó-
ria. Isso não é bacana?  

O plano de Corrêa Lima concentrava os edifícios ad-
ministrativos na Praça Cívica, o Setor Central abrigava 
o comércio e os serviços, preferencialmente nas maiores 
avenidas, além de residências. Abaixo da Avenida Para-
naíba, estavam as indústrias e outras habitações, próxi-
mas à Estação Ferroviária. Nesse plano foram propostas 

mailto:amvoliveira@ufg.br
mailto:liviamaria@ufg.br
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áreas residenciais a Sul, Leste e Oeste da Praça Cívica, mas 
como projetos futuros. Além disso, pensou-se na zona 
rural, aquela que estava fora do perímetro urbano inicial, 
que servia para o abastecimento de Goiânia e proteção 
dos seus mananciais de água. Incrível pensar que Goiâ-
nia foi uma das cidades modernas criadas no Brasil e no 
mundo, não? 

Mas o arquiteto não ficou por muito tempo, outros 
profissionais assumiram a condução da construção da ci-
dade e algumas diretrizes foram alteradas, mas será que 
mantiveram a ideia do plano como organizador do espa-
ço? E será que um plano é suficiente para ordenar o cres-
cimento de uma cidade? 

Com o passar do tempo, a cidade cresceu e loteamen-
tos regulares e irregulares surgiram por todo lugar. O Es-
tado, que detinha a posse da área urbana, adotou medi-
das de controle da ocupação do espaço, mas sucumbia ao 
aumento populacional e à pressão dos proprietários de 
terra. O Estado parcelou mais áreas diante da necessida-
de daqueles que não tinham onde morar e muito menos 
como comprar os lotes disponíveis para comercialização. 
Entretanto, essa medida não foi suficiente e a iniciativa 
privada passou a comandar os parcelamentos da cidade. 
Da mesma forma, surgiram muitas ocupações irregulares, 
as conhecidas “invasões”, que acabaram permanecendo 
na irregularidade até os dias de hoje.

No final da década de 1950, o Estado, preocupado com 
o crescimento descontrolado da cidade, contratou o arqui-
teto paulista Luis Saia para elaborar um novo plano para 
Goiânia. Muitos estudos e propostas foram feitos, porém 
não foi finalizado e implantado em sua totalidade. Desse 
plano ficaram algumas diretrizes que foram individual-
mente implantadas como a localização do campus uni-
versitário (o da UFG) e do cemitério municipal na região 
norte, bem como o adensamento vertical do centro (os edi-
fícios em grande altura puderam ser construídos ali). 

Uma década se passou e, favorecida por uma política fe-
deral de investimento no planejamento das cidades, Goiâ-
nia contrata uma equipe paulista para elaborar seu terceiro 
plano, chamado de Plano de Desenvolvimento Integrado 
de Goiânia. Conduzido por Jorge Wilheim, o plano foi 
abrangente e tratou de várias questões importantes para 
a cidade naquele momento: para onde direcionar a expan-
são urbana propondo a localização dos conjuntos habita-
cionais, reorganização do sistema viário, entre outros.  

Somente no final dos anos 1980, retomou-se a discus-
são de um novo plano para a cidade, aprovado em 1992. 
A cidade tinha crescido muito e novos problemas se colo-
cavam. Questões como o direcionamento da expansão ur-
bana, preservação dos recursos ambientais, ocupação dos 
vazios, recuperação da área central histórica, estruturação 
da rede viária, distribuição dos equipamentos públicos, e 
outros mais. 
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Por fim, chegamos ao Plano Diretor de Goiânia 2007, 
que se encontra em revisão neste momento, 2021. Esse 
Plano tem como grande premissa gerir o desenvolvimen-
to das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. 
De acordo com o texto do Plano, considerou-se as dispo-
sições do Estatuto das Cidades e da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Goiânia, sendo desenvolvido com o intuito de 
garantir o “direito à cidade sustentável, compatibilizando 
o crescimento econômico com a proteção ambiental, o 
respeito à biodiversidade e sócio diversidade” – conforme 
preconizado pela Agenda 21. Isso foi conseguido? 

Vocês viram que Goiânia é uma cidade nascida por meio 
de um plano e manteve a tradição de planejamento urba-
no ao longo de sua história. Mas será que esses planos fo-
ram suficientes para resolver as questões da cidade? Todos 
sabem o que acontece na gestão municipal? Todos partici-

pam? Você está satisfeito com a sua cidade? O que podemos 
fazer para conseguir uma cidade mais justa, onde todos te-
nham acesso à moradia, trabalho e serviços públicos?

É possível reverter as desigualdades de nossa cidade 
em termos de planejamento urbano? É possível construir 
uma cidade para as pessoas? Como chegar até as pessoas 
e potencializar o debate sobre o “Direito à Cidade e Cida-
dania” num território tão heterogêneo, desigual e novo? 

Mas o que é o plano diretor? Do que trata? Quais são 
seus instrumentos de ação na cidade? Todos os cidadãos 
podem participar de sua elaboração? 

São muitas dúvidas. Já demos pistas por meio da his-
tória do planejamento urbano de Goiânia, mas o pro-
pósito deste caderno é ampliar essa discussão! Vamos 
refletir juntos e continuar nesse debate sobre a cidade e 
seu planejamento.
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2. A importância do 
Plano Diretor para  
as cidades

Gerson de Souza Arrais Neto 
gerneto1@gmail.com

Patricia Sousa Marques 
patriciamarques@discente.ufg.br

Yunini Terena 
yuninni.terena@discente.ufg.br

Karla Emmanuela Ribeiro Hora 
karla_hora@ufg.br

As cidades são um fenômeno social muito antigo na his-
tória da humanidade e cada sociedade escolheu como or-
ganizá-la para que ela atendesse aos seus interesses. Essas 
escolhas nem sempre foram consensuais ou harmônicas. 
Na maioria dos exemplos, quando olhamos as cidades das 
grandes civilizações egípcia, grega e romana, percebemos 
que as cidades se desenvolveram e se organizaram cheias 
de contradições e desigualdades. Os melhores locais, pra-
ças, edifícios e templos pouco atendiam as classes sociais 
com menor renda e com menor poder de decisão. 

Mesmo as cidades contemporâneas, que se desenvol-
veram como resultado do crescimento urbano, seguem 
sendo um local de disputa e interesses entre grupos eco-
nômicos distintos. Para tentar garantir que a cidade aten-
da aos interesses de todos e todas, no caso brasileiro, em 
1988, na Constituição Federal, o artigo 182 do Capítulo 
II da Política Urbana indicou o principal instrumento de 
desenvolvimento urbano: o Plano Diretor. 

A orientação de planejamento das cidades por meio 
dos planos diretores já é uma prática antiga no Brasil. 
Mas a lei federal, chamada Estatuto da Cidade1, organizou 
a forma como eles devem ser feitos, regulamentando os 
artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988. Assim, 
o Plano Diretor é uma lei municipal e obrigatória para: as 
capitais dos Estados, regiões metropolitanas e aglomera-
ções urbanas, cidades com mais de 20 mil habitantes e ci-
dades impactadas por grandes obras de infraestrutura ou 
pelo turismo. A lei também exige que a revisão do Plano 
Diretor seja feita a cada 10 anos.

E é sobre ele que falaremos um pouco.

1  Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm acesso em 30 de agosto de 2021. 

mailto:gerneto1@gmail.com
mailto:gerneto1@gmail.com
mailto:patriciamarques@discente.ufg.br
mailto:patriciamarques@discente.ufg.br
mailto:yuninni.terena@discente.ufg.br
mailto:karla_hora@ufg.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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Seu município tem Plano Diretor?  

Conhecer o que define o Plano Diretor é uma boa 
estratégia para lutar por uma cidade inclusiva e 

com justiça social e ambiental. 

O que é o Plano Diretor?

O Plano Diretor é a lei que organiza a cidade. Parece 
muito técnico e complicado, mas não é tanto assim. É ele 
quem diz se vamos estimular que as casas sejam construí-
das mais perto ou longe do centro da cidade, se vamos 
deixar construir novos bairros além dos que já existem, 
como vamos proteger nossos rios e nosso meio ambiente, 
se vamos separar áreas para construir moradias para as 
pessoas que precisam. Isso nós chamamos de uso e ocu-
pação do solo. Ou seja, significa dizer que ele dita as re-
gras do que pode ser construído, de como deverá ser cons-
truído e onde poderá ser construído2.

2 Você conhecerá um pouquinho sobre isso no Capítulo sobre Uso do Solo e 
Instrumentos da Política Urbana.

Ilustração 1 – Seu município tem Plano Diretor? 
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O Plano Diretor “tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem-estar de seus habitantes”   
BRASIL. [Constituição (1988)].

Ilustração 2 – Ordenamento das funções 

As decisões que tomamos no Plano Diretor impactam 
a qualidade de vida na cidade! Más decisões, podem, por 
exemplo, inviabilizar as melhorias para o transporte cole-
tivo, transformar os parques da cidade em espaços elitiza-
dos e não democráticos, destruir áreas de nascentes, rios 
e matas com a construção de avenidas e prédios. Também 
podem contribuir para aumentar a desigualdade social, 
deixando as pessoas pobres sem espaço para morar, mes-
mo que a cidade tenha muitos lotes vazios. 
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Você conhece alguns desses problemas  
no seu bairro ou na sua cidade?

Esses mesmos problemas também podem ser gerados 
pelo não cumprimento das regras previstas no Plano Di-
retor. E, infelizmente, tanto o poder público quanto o dos 
empreendimentos privados podem ser responsáveis por 
isso. E, ainda, os interesses privados podem influenciar 
que a lei do Plano Diretor não deixe definida a necessida-
de de espaços comuns para a sociedade que serão ocupa-
dos com vias para transporte público, parques, praças ou 
para preservação ambiental. 

O que acontece na cidade sem o Plano 
Diretor?

A ausência de um acordo formal e norteador para o uso 
e ocupação do solo pode levar a muitos problemas urbanos 
e ambientais, tais como: a ocupação inadequada de áreas 
para moradias, as chamadas áreas de risco, a ausência de 
áreas públicas para edificar equipamentos públicos, tais 
como: escola, posto de saúde, creches, terminais de ôni-
bus, programas de moradias de interesse social, parques, 
entre outros. A cidade também pode crescer privilegiando 
aqueles que podem pagar, criando muitas desigualdades 
socioespaciais, com as áreas nobres com infraestruturas e 
parques e as áreas periféricas desprovidas de serviços pú-
blicos, qualidade urbanística e segurança.

Isso gera múltiplas formas de violência e segregação 
socioespacial, afetando ainda mais as pessoas pobres, ne-
gras, mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+.

Além disso, a falta de controle do uso do solo implica 
em maior degradação ambiental, resultando em menos 
qualidade de vida, mais áreas poluídas e mais disputa 
pela água.
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Ilustração 3 – E a sua cidade?

Os temas sociais e as desigualdades devem ser enfren-
tados no plano diretor, garantindo-se condições para que 
a cidade seja para todos e todas.

Como é a sua cidade? Nos bairros onde as 
pessoas mais pobres moram há parques 

urbanos, praça, segurança, rede de água, coleta 
e separação de lixo e outros?  

Na sua cidade os cursos d’água são respeitados? 
O sistema de transporte e a mobilidade urbana 

atendem a todos e todas de maneira igual, 
confortável e com salubridade? As mulheres, 
a população negra e LGBTQIA+ podem sair 
nas ruas e se sentirem seguras sem serem 

ameaçadas?
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Quais temas devem ser tratados no Plano Diretor 
para que seja garantida a justiça social e ambiental?

Vamos destacar quatro desses importantes temas que 
devem estar compreensíveis no Plano Diretor: 

1.  Perímetro urbano: trata-se de uma linha imaginária 
que quer dizer até onde vão as construções da parte ur-
bana e onde começa a área rural. Proteger as áreas rurais 
também é importante, pois ali são produzidos os alimen-
tos que abastecem a cidade, bem como é onde permanece 
grande parte das áreas verdes do município. 

2.  Zoneamento: esse termo indica o uso preferencial 
que cada região ou localidade terá, ou seja, quer dizer 
onde cada atividade deve ser colocada, se habitacional 
ou não habitacional e em que proporção. Em relação às 
atividades não residenciais, é muito importante verifi-
car onde se construir indústrias de acordo com seu ní-
vel e potencial de poluição, quais serão as avenidas des-
tinadas aos comércios, onde poderão existir residências 
e pequenas empresas. Atualmente, há um consenso de 
que a mistura dessas diversas atividades acontecendo 
em um mesmo espaço favorece os deslocamentos a 
pé devido à proximidade entre as diversas atividades 
necessárias ao nosso cotidiano: de casa para o trabalho, 
para escola, supermercado e outros tipos de serviços. Essa 
caminhada propositiva acarreta ainda em redução do uso 
do automóvel e, com isso, menos poluição. 

3.  Densidade urbana: é a relação entre quantidade de 
habitantes por determinada área urbana. Faz parte do zo-
neamento urbano proposto no Plano Diretor prever qual 
nível de densidade cada região urbana deve comportar, 
ou seja, onde deve ser mais ou menos adensado. O dire-
cionamento geralmente é definido pelo limite da altura 
dos prédios e a quantidade média de pessoas para ocupar 
cada lote ou área de terreno, tudo isso com intuito de evi-
tar a superpopulação ou bairros muito vazios. Uma den-
sidade urbana bem definida considera um bom sistema 
de transporte público, fomento à caminhabilidade, viva-
cidade e interatividade urbana, uso misto do solo, inte-
gração com áreas verdes, conservação ambiental e acesso 
às redes de infraestruturas.

4.  Proteção ambiental: Precisamos garantir que nossas 
cidades tenham um ambiente saudável para as pessoas e 
para a vida. Então, torna-se importante a não ocupação 
das áreas de risco onde podem ocorrer deslizamentos e 
inundações. Proteger as nascentes, rios, córregos e riachos 
também é fundamental para termos água. Lembrem-se: 
não vivemos sem água!!! Outro ponto importante é ga-
rantir Parques e outras Unidades de Conservação em di-
ferentes pontos das cidades. Vocês já perceberam como 
os parques são agradáveis e convidativos à convivência 
social entre os vizinhos? Você já refletiu sobre como você 
tem usado os parques da sua cidade? Mudou alguma coisa 
após a pandemia da Covid-19?
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Ilustração 4 – Bairro arborizado
Como é o bairro onde você mora  

(é esparramado no território ou é concentrado 
em algumas quadras)? Que tipo de atividades 
econômicas ele tem? Como são as habitações 

familiares (casas térreas, sobrados, 
condomínios ou edifícios)? Que paisagens 
naturais ele tem (cursos d’água, bosques, 

parques outras?) Ele é bem cuidado (tem coleta 
e separação de lixo, tem áreas de lazer,  

é agradável e seguro, tem rede de água e  
coleta de esgoto)? O que mais você pode  

dizer sobre ele?

O Plano Diretor toca em muitos aspectos da vida nas 
cidades. Grandes equipamentos como aterro sanitário, 
estações de tratamento de esgotos, cemitérios precisam 
ter sua localização planejada para viabilizar suas insta-
lações futuras. As atividades econômicas também são 
um tema importante no Plano Diretor, pois sua localiza-
ção influencia os arranjos necessários para o sistema de 
transporte coletivo. A mobilidade urbana é uma temática 
relevante e é influenciada pelo uso do solo. Garantir aces-
sibilidade e deslocamentos saudáveis torna nossa vida co-
tidiana mais acolhedora.
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Como garantir que todos estes temas 
estejam no Plano Diretor?

O Plano Diretor é basicamente um pacto. Um acordo 
entre os vários atores e setores da cidade para identifi-
car tecnicamente e comunitariamente as características 
e prioridades da cidade e depois hierarquizá-las. E, por 
fim, estabelecer as ações que serão realizadas para aten-
der a essas prioridades. 

Já mencionamos que as cidades são fenômenos his-
tóricos antigos e nelas muitos interesses estão em jogo. 
Nossas cidades abrangem muitas desigualdades sociais. 
Por isso, garantir que esse pacto seja feito por todas as 
pessoas não é nada fácil. A participação ampla e popular 
é um processo de difícil execução, apesar de ser vital para 
a celebração de um pacto justo e equilibrado. 

Para garantir a participação de todos e todas na cidade, 
é necessário que essa pactuação seja fruto de uma meto-
dologia que abranja todos os setores sociais e econômicos 
da cidade incorporando um processo pedagógico, for-
mativo e informativo para possibilitar a apropriação dos 
aspectos técnicos por parte da comunidade. Conhecer a 
linguagem do Plano Diretor é pré-requisito para uma par-
ticipação ativa e consciente. 

Infelizmente, as práticas de gestão pública ainda apre-
sentam uma cultura de privilégios aos interesses priva-
dos de grupos econômicos detentores de maior renda em 
detrimento dos interesses coletivos gerais. Assim, alguns 
grupos têm maior poder de barganha. Esse é um desafio 
a ser superado. 
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Ilustração 5- Participação social no Plano DiretorNa vida concreta e real, muitas vezes, a participação 
popular, principalmente de grupos sociais mais vulne-
ráveis, não é considerada. Suas falas, vozes, demandas 
e anseios não são acatados pelas equipes das prefeituras 
responsáveis por liderar o processo de elaboração dos pla-
nos diretores ou mesmo pelos vereadores que aprovam o 
texto final da Lei. O que fazer quando essa participação é 
desrespeitada? 

É importante lembrar que tanto o prefeito quanto os 
vereadores são eleitos pelo voto popular e universal! Por-
tanto, precisamos ficar atentos a isso e votar em pessoas 
que possam garantir o bem-estar coletivo e não somente 
os interesses de alguns.

Enquanto isso não acontece, é a participação social or-
ganizada que pode conseguir superar essas barreiras de 
invisibilidade das pessoas no Plano Diretor! Para isso, 
fortalecer os coletivos sociais nos bairros e as iniciativas 
populares locais é fundamental.

Nós vivemos em sociedade e isso significa que todos 
e todas são importantes nesse processo comunitário da 
vida cotidiana. Portanto, o Plano Diretor tem que consi-
derar a participação social ampla e garantir que todos e 
todas tenham espaços adequados e saudáveis para o seu 
crescimento e desenvolvimento.
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E quem elabora o Plano Diretor?

O executivo local, representado pela Prefeitura, tem a 
responsabilidade pela iniciativa e pelo levantamento téc-
nico para a confecção dos mapas, dados demográficos, 
econômicos e cálculos de demanda habitacional entre ou-
tros. Em seguida, esses dados devem ser apresentados a 
toda comunidade para o processo de leitura comunitária, 
da qual participam as entidades de todos os tipos e tam-
bém as pessoas em geral. A partir das várias leituras, se-
gue o processo de pactuação sobre o que fazer. 

Esse documento segue para a aprovação na Câmara 
Municipal. Cabe aos vereadores(as) aprovarem o texto 
final, que será a Lei do Plano Diretor. Mas a ação deles 
também deve considerar toda a discussão feita pela socie-
dade. O problema é que alguns tendem a mudar comple-
tamente o texto enviado para a Câmara, visando a garan-
tir benefícios próprios ou privilégios para alguns grupos.

Na Câmara, o trâmite da lei precisa obedecer aos crité-
rios técnicos e a participação popular, mas também tem 
legitimidade para incluir emendas e colocar contribuições 
novas, sempre com as mesmas exigências de participação 
da sociedade por meio de audiências públicas. Após apro-
vação na Câmara, o Projeto de Lei volta para a prefeitura 
e o prefeito poderá vetar de ofício os dispositivos que ele 
achar conveniente antes de sancionar a Lei.

A cada 10 anos, o Plano Diretor deve ser revisto, essa 
é uma exigência do artigo 40, parágrafo terceiro, do Es-
tatuto das Cidades e, antes disso, a cada 2 ou 5 anos deve 
passar por revisão. Mas por que isso? 

A cidade está crescendo e sempre passando por mu-
danças. O Plano deve ser revisto e novos acordos deverão 
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ser feitos, mantidos ou repactuados. Além disso, o prazo 
de 10 anos, por analogia, impede que haja expansões ur-
banas ou outras medidas permanentes radicais justifica-
das por um prazo maior que as projeções estatísticas de 
aumento demográfico para esse período de 10 anos. Não 
se pode abrir lotes novos pensando em uma população 
que só vai chegar daqui a 25 anos. Se necessário, deve-se 
abrir lotes para a ocupação esperada para apenas 10 anos 
e, se necessário novamente, amplia-se na próxima revi-
são do Plano Diretor. Outra consequência positiva da re-
visão a cada 10 anos é a possibilidade de criar um grande 
fórum participativo de todos os habitantes da cidade para 
pensar seu território e exercitar a costura dos acordos. Se 
o prazo de 10 anos fosse mais curto, esse evento poderia 
perder em força mobilizadora.

As revisões não precisam necessariamente fazer mu-
danças radicais. A cidade ter um planejamento totalmen-
te reformulado a cada 10 anos provoca o caos no uso do 
solo. O ideal é que haja continuidade nas políticas esco-
lhidas para que os efeitos, que só podem ser sentidos a 
longo prazo, se concretizem. 

Após aprovada, a lei deve ser seguida e respeitada por 
todos e todas. Uma lei “pega” quando todos e todas com-
preendem a sua importância, auxiliam no seu cumpri-
mento e aqueles que não a cumprem são penalizados.

A lei do Plano Diretor deve ser justa e garantir o direi-
to à cidade para todos e todas!

Ilustração 6 – Cidade para todes
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A participação social ampla é fundamental!

O Plano Diretor é uma lei que se baseia em decisões 
de viés técnico, mas que também possui fortes viés po-
lítico, democrático, econômico e social. Se não houver 
uma construção participativa e democrática, não é Plano 
Diretor. Essa participação deve ser ativa e precedida de 
um processo pedagógico para que essa participação seja 
independente e consciente. 

Há bons exemplos de mobilização social em bairros 
que se organizaram para defender sua qualidade de vida. 
Esses movimentos de moradores em defesa de sua rua ou 
de seu bairro foram apontados por Jane Jacobs em seu 
livro Morte e Vida de Grandes Cidades, escrito original-
mente em 1961, falando das cidades dos Estados Unidos. 
Jacobs fala com entusiasmo das conquistas alcançadas 
por comunidades organizadas diante das tentativas de re-
moção de moradores para projetos de reurbanização ou 
de modificações urbanísticas como redução das calçadas 
para aumentar a calha das ruas.

Outro exemplo é o Ocupe Estelita, movimento popular 
de jovens cidadãos que resistem desde 2012 à entrega pelo 
poder público do antigo Cais José Estelita, no centro an-
tigo de Recife, para grandes incorporadoras construírem 
enormes edifícios de apartamentos luxuosos. 

Movimento parecido também se repetiu para barrar o 
projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que preten-
dia reurbanizar a região da chamada Pequena África, local 

que já concentrou a maior população no mundo de afro-
descendentes fora da África. O resultado desse projeto se-
ria uma nova diáspora, expulsando milhares de pessoas 
pobres de suas casas para abrir espaços para os edifícios 
luxuosos. As favelas do Rio de Janeiro foram consolidadas 
no final do século XIX e início do século XX, quando o 
projeto de reurbanização liderado por Pereira Passos de-
moliu centenas de cortiços para alargar avenidas e subs-
tituir as moradias populares por palacetes, desabrigando 
dezenas de milhares de pessoas. Essas pessoas ocuparam 
as encostas dos morros e consolidaram as favelas marcan-
do para sempre a história da ocupação territorial do Rio 
de Janeiro.

Em São Paulo, chama a atenção o caso de um terreno 
na região da rua Augusta, remanescente de mata nativa 
em área densamente povoada, tinha ocupação espontâ-
nea dos moradores do entorno, que passaram a geri-lo 
de maneira autônoma. Quando a área foi comprada por 
empreendedores para a construção de edifícios, os mora-
dores se mobilizaram e defenderam a criação de um par-
que público no lugar. A história ainda não findou, mas o 
embate mostra a força da organização popular em defesa 
dos seus espaços na cidade.

Existem outros exemplos de atividades de resistência 
e luta por uma cidade melhor e de todos. O importan-
te é que a exemplaridade desses casos encha de ânimo as 
pessoas que se sentem prejudicadas no viver a cidade. A 
organização social é importante e necessária.
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O que a pandemia da COVID-19 nos 
ensinou?

A pandemia de COVID-19 também desafia o planeja-
mento urbano a criar regras urbanísticas que orientem o 
desenvolvimento da cidade para a criação de edificações 
mais saudáveis, arejadas, com maior circulação de ar na-
tural e menos uso dos sistemas de ar-condicionado, que 
prejudicam as condições sanitárias e propagam os vírus 
respiratórios. 

As medidas de enfrentamento do vírus nos levaram a 
valorizar mais a qualidade das nossas habitações, que fo-
ram utilizadas para múltiplas funções [moradia, ensinar 
os filhos(as) em fase escolar e trabalhar]. Mas também nos 
alertaram para a importância das escolas de educação in-
fantil, para a necessidade de superação das desigualdades 
de gênero, para a importância das áreas verdes, livres e de 
lazer e para a necessidade da segurança sanitária em seus 
múltiplos aspectos.

Além disso, a pandemia é mais um alerta da necessida-
de urgente de cuidar das pessoas e da natureza.

Assim, outro tema que precisa ser incorporado é a pre-
paração das cidades para os eventos extremos causados 
pelas mudanças climáticas. Proteção de nascentes e cursos 
d’água, mitigação de enchentes e alagamentos causados 
pelas chuvas torrenciais, economia de água tratada, eco-
nomia de energia elétrica, mudança da matriz energética 
para fontes renováveis, redução das emissões de gases de 
efeito estufa e consumo consciente são alguns dos temas 
que precisam de dispositivos criativos e interdisciplinares 
que estimulem boas práticas. 

Mas o maior desafio continua sendo as desigualdades 
sociais e econômicas das nossas cidades. Há décadas os 
mesmos problemas prejudicam o desenvolvimento das ci-
dades: saneamento, transporte coletivo, violência de todos 
os tipos, resíduos sólidos, mobilidade urbana; parecem 
insolúveis e próprios às cidades. Esses problemas têm raí-
zes na desigualdade e no planejamento que não prioriza o 
interesse comum. Quem disse que precisamos sempre au-
mentar o perímetro urbano? Quem disse que se as grandes 
incorporadoras não investirem na cidade ela não se desen-
volve? A cidade está sempre crescendo e aumentando seus 
problemas de infraestrutura e mobilidade. 
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A cidade deve ser pensada não só para o agora. Não 
devemos falar de um “novo normal” que reproduz desi-
gualdades de gênero, raça, classe e etnia nas cidades. Pre-
cisamos mudar radicalmente nossas cidades para que a 
convivência societária seja possível para mulheres, jovens, 
crianças, população LGBTQIA+, idosos (as), homens, ne-
gros, negras, brancos, indígenas, orientais... enfim, para 
que a diversidade seja algo positivo e que dê sentido e  
sentimento à nossa perspectiva solidária de coexistência 
com a natureza.

O Plano Diretor é um pacto e um momento de reflexão 
sobre como as pessoas são tratadas nas nossas cidades do 
presente e nas cidades do futuro. 

No fim, o Plano Diretor é sobre as pessoas!

O que podemos fazer, então?

Devemos estar atentos e participar mais ativamente do 
planejamento da nossa cidade para que possamos cobrar 
boas decisões no Plano Diretor e que as regras sejam vol-
tadas e cumpridas em prol da justiça social e ambiental.
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3. A importância 
e a função dos 
Planos de Bairro no 
planejamento urbano
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A cada dez anos, as cidades trabalham na revisão de 
seus planos diretores. Como já foi visto, o Plano Diretor é 
um importante instrumento de orientação no desenvolvi-
mento da cidade, por esse motivo deve garantir a partici-
pação de todas as pessoas interessadas no seu futuro, para 
que todos saibam o que irá acontecer e possam discutir e 
opinar sobre as decisões a serem tomadas. O que aconte-
ce com a cidade tem influência sobre cada bairro. Mas é 
possível que algum bairro possa ser prejudicado pelas es-
colhas feitas para a cidade? Até que ponto o planejamento 
da cidade interfere no cotidiano de um bairro?

Afinal, o que é um bairro? 

Para responder a essas questões, precisamos com-
preender o que vem a ser um bairro e sua função dentro 
do território urbano. 
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Ilustração 7 – O bairro dentro da cidade

Na maioria das cidades do mundo, bairro é uma comu-
nidade ou região localizada dentro de uma cidade ou mu-
nicípio. Ele é considerado a unidade mínima de urbani- 
zação. O bairro também se caracteriza pelo “sentimento de 
localidade” existente nos seus moradores, cuja formação  
depende não apenas da posição geográfica, mas também 
do intercâmbio entre as famílias e as pessoas. Podemos 
dizer ainda que é o lugar ao qual os moradores têm cons-
ciência de pertencer (FECOMERCIO-SP, 2013, p.11).

Colocando uma lupa no planejamento dos 
bairros

Os bairros são territórios criados pela ocupação coleti-
va dos espaços urbanos que surgem de uma ação humana, 
de um anseio, e acabam por articular o tecido da cidade. 
Todo bairro possui uma história particular e peculiarida-
des importantes. A cooperação de várias mentes, aliada à 
sabedoria, o respeito à memória, junto com conhecimen-
tos técnicos e o cuidado local, contribuem para evoluções 
e transformações positivas. 

Vários estudiosos já se debruçaram sobre esse impor-
tante assunto. Em seu livro intitulado, “Planejamento 
de bairro: um guia para cidadãos e planejadores”, Jones 
(2019) diz que pensar sistematicamente em uma situação 
para chegar a uma decisão melhor, trata-se do ato de pla-
nejar. O planejamento permite abrir caminho para o uso 
mais eficiente dos recursos escassos de cidades. São raras 
as cidades que possuem um plano municipal para a con-
servação de bairros. A força estabilizadora em um bairro, 
segundo o autor, são as organizações de bairro, que enga-
jam e reúnem as pessoas para resolver problemas.
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No livro “Reinvente seu bairro: caminhos para você 
participar do planejamento de sua cidade”, Campos Filho 
(2003) conta que, nos anos de 1990 e 1991, foram produ-
zidos em São Paulo seis planos diretores de bairro de ca-
ráter pioneiro no Brasil e que essa foi considerada uma 
excelente experiência pedagógica, ao relacionar escolas 
e comunidade com o intuito de atribuir mais concretude 
aos ensinamentos, mesmo que parcialmente praticada.

Na obra “Experiências de planos de bairro no Nordeste 
brasileiro: articulando planejamento insurgente e direi-
to à cidade”, Rebouças et al. (2019) expõem que, no Brasil 
atual, o planejamento urbano realizado é incapaz de in-
corporar os conflitos da sociedade, ressaltando o fato de 
que as soluções aos problemas urbanos formuladas por 
urbanistas não são compartilhadas com a sociedade e que 
isso vem contribuindo para o descrédito do planejamento 
urbano no Brasil e para sua generalizada incapacidade de 
implementar os planos produzidos, a exemplo dos planos 
diretores.

No Artigo “Planejamento de bairro como projeto de-
mocrático colaborativo: o caso de Seattle”, Sirianni (2007) 
apresenta uma sugestão prática para esse problema: o 
planejamento dos diversos bairros em suas especificida-
des pode trazer um progresso positivo no planejamento 
urbano ao encontrar semelhanças entre si e abordar preo-
cupações compartilhadas por toda a cidade, mas é preciso 
a ajuda de uma equipe bem articulada para realizar essa 
ação.  Sua sugestão é que os técnicos em planejamento 
possam desempenhar o papel de planejadores de bairro, 
fornecendo apoio e orientação aos moradores para a rea-
lização desse trabalho, a partir de financiamento oriundo 
das prefeituras. 
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Quadro 1: Convergências, Divergências e Conexões entre Plano Diretor e Plano de Bairro

PLANOS FUNÇÃO DE CADA UM INTER-RELAÇÃO DIFERENÇAS
MODO COMO SE 

COMPLEMENTAM

PRIORIDADE  

DE AMBOS

Plano Diretor Equalizar as atividades 
da cidade, orientar a 

urbanização, conduzir um 
desenvolvimento mais 
inclusivo e sustentável.

Acontece do todo para 
as partes.

Lei principal do 
funcionamento 
das cidades, é 

hierarquicamente 
superior ao Plano de 

Bairro.
Orienta o 

desenvolvimento da 
Cidade.

Setores e bairros do território 
devem ser ouvidos na estruturação 

do Plano Diretor e depois esta 
discussão precisa ser continuada 
na elaboração mais específica dos 

Planos de Bairro e dos Planos 
Setoriais.

Esses planos necessitam começar 
ao mesmo tempo, com bairros 
e setores participando do Plano 

Diretor.

O Plano de Bairro está previsto no 
Projeto de Lei do Plano Diretor

Porém, ele pode estar ou não estar 
dentro do Plano Diretor. 

O município possui autonomia 
para fazer Planos de Bairro de modo 

autoaplicável independentemente 
do Plano Diretor, mas somente 

se ele possibilita maior força 
institucional, estando dentro um 
cronograma do Plano Diretor no 
sentido de sua regulamentação.

Prioridade de um Plano 
Diretor e de Plano de 
Bairro: o equilíbrio 
de situações, tendo 

inversão das lógicas e 
das prioridades para 
colocar em primeiro 

lugar a necessidade de 
se resolver a extrema 
desigualdade no nível 

de infraestrutura que as 
cidades possuem.Plano de Bairro

Reconhecer a realidade 
de cada bairro, em sua 

singularidade.

Ocorre das partes para 
o todo.

Planejamento na 
escala do cotidiano, 
mais próximo das 

pessoas. Diagnóstico 
técnico + Diagnóstico 

participativo.
Orienta o 

desenvolvimento do 
Bairro.
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O que vem a ser um Plano de Bairro? Qual é 
a sua função no planejamento da cidade?

O Plano de Desenvolvimento do Bairro é o planejamen-
to urbano local, próximo das pessoas, que visa a promo-
ver melhorias urbanísticas, ambientais, paisagísticas e 
habitacionais, por meio de ações previamente programa-
das. Ele é elaborado em comum acordo entre a Prefeitura, 
moradores e usuários e determina como queremos que 
seja cada bairro, quais obras e políticas públicas precisam 
ser implementadas para valorizar as vocações do lugar e a 
vontade dos moradores.

Poucas cidades no Brasil começaram a fazer seus pla-
nos de bairro, mas é preciso cobrar das prefeituras e con-
vidar as associações e moradores para fazerem seus Pla-
nos de Desenvolvimento do Bairro.

Cada bairro possui sua peculiaridade, existem bairros 
que querem se manter como residenciais, sem a entrada 
de empresas de grande porte e prédios altos. Há bairros 
com muitas áreas verdes que desejam valorizá-las e urba-
nizá-las para se transformar em um bairro-parque, cartão 
postal da cidade, já outros querem estimular a atividade 
econômica comercial para gerar mais empregos. 
Ilustração 8 – Diferentes tipos de bairro
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Apesar de não haver legislação federal regulamentando 
os planos de bairro, eles têm sido incorporados como um 
dos instrumentos importantes inseridos nas leis dos pla-
nos diretores de grandes cidades como São Paulo. No caso 
de cidades que já possuem administração regional, como 
subprefeituras, esses planos são essenciais para orientar 
o trabalho regionalizado. 

Apesar de haver certa independência na produção dos 
planos de bairro em relação ao plano diretor, podendo 
inclusive ser feitos pelos próprios moradores e apresen-
tados à Prefeitura como proposta, é importante que eles 
respeitem as determinações do Plano Diretor, que é uma 
lei hierarquicamente superior. 

Os planos de bairro também podem ajudar a estrutu-
rar a organização comunitária, articulando Associações 
de Bairro e promovendo interações entre os vizinhos para 
defender e cuidar de sua localidade. Os bairros que pos-
suem esse tipo de participação comunitária são mais efi-
cazes em conseguir investimentos, mais seguros e mais 
felizes, como diz Jane Jacobs (2011) em seu livro “Morte e 
vida das grandes cidades”. Essa autora também defende 
a diversidade no zoneamento de todos os bairros, com a 
mescla de residências, comércios e até mesmo indústrias 
de pequeno porte, segregando apenas as instalações que 
causam incomodidade, em seu revolucionário livro para a 
organização das cidades. O objetivo, nesse caso, é manter 
os empregos e o comércio perto de onde as pessoas mo-
ram. Hoje, os urbanistas chamam essa proposta de cida-
de de quinze minutos, onde as pessoas podem se deslocar 
a pé para todos os compromissos comuns do dia a dia.

Alguns temas importantes a serem abordados em um 
plano de bairro, demonstrados pelo Quadro 2, são: 1. a 
infraestrutura, como por exemplo a drenagem pluvial 
por bueiros para evitar alagamentos, a pavimentação e a 
manutenção das ruas e vias públicas e a iluminação pú-
blica; 2. a acessibilidade, exemplificada pela necessidade 
de manutenção das calçadas, disponibilidade de linhas 
e pontos de ônibus, presença de mobiliário urbano ade-
quado em praças e passeios públicos, tais como bancos, 
lixeiras e elementos de sinalização urbana, a presença de 
ciclovias integradas aos bairros e ao centro da cidade; 3. 
a qualidade do meio ambiente, como a arborização nas 
ruas e praças, a demanda de praças e parques e sua con-
servação, a coleta e a reciclagem de resíduos, a varrição e 
a limpeza das ruas, o policiamento e a segurança pública; 
e 4. a carência de equipamentos e espaços de uso coletivo, 
tais como escolas, postos de saúde, bibliotecas, pomares 
e hortas comunitárias, além da criação de espaços para 
instalação de arte da comunidade, registros urbanos e 
expressões de artistas locais, entre outros. Quanto mais 
pessoas participarem desse processo, melhor será o resul-
tado e mais fácil de realizar.
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Ilustração 9 – Usos do Bairro

Quadro 2: Plano de bairro e sua composição

TEMAS IMPORTANTES - PLANO DE BAIRRO

Infraestrutura Acessibilidade
Qualidade do meio 

ambiente
Equipamentos e espaços  

de uso coletivo

Drenagem pluvial, 
pavimentação, manutenção 

de vias públicas e 
iluminação pública

Manutenção de calçadas, 
disponibilidade de linhas e 

pontos de ônibus, ciclovias e 
mobiliário urbano

Cuidado com a arborização 
urbana, conservação de praças 
e parques, adequada coleta e 

reciclagem de resíduos

Escolas, postos de saúde, 
pomares e hortas comunitárias
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A cidade tem bairros de todos os tipos, com as mais 
diversas características. As demandas são sempre especí-
ficas. Um bairro pode estar sofrendo ataque especulativo, 
com muitos lotes ou áreas sendo mantidos vagos e cau-
sando insegurança e transtornos aos vizinhos, por causa 
de animais vetores de doenças e outros fatores. Bairros 
podem estar sendo invadidos por edifícios altos, preju-
dicando a qualidade de vida dos antigos moradores. Mas 
a maioria dos bairros, especialmente na periferia da ci-
dade, sofre por falta de infraestrutura básica, linhas de 
transporte coletivo, pavimentação nas ruas ou de praças e 
áreas de lazer seguras e bem cuidadas. Logo é necessário 
mobilizar a população local para que aponte as suas pró-
prias necessidades e anseios.

Mesmo podendo ser feito de forma independente, o 
ideal é o Plano de Bairro obedecer à metodologia do pla-
nejamento participativo, que inclui uma etapa de levan-
tamento de informações sobre o território. Nele, a Prefei-
tura precisa disponibilizar o cadastro territorial e todas 
as informações para que as pessoas conheçam seu bairro 
e possam opinar sobre sua conformação. Em seguida, há 
um processo de prognóstico, em que as pessoas dizem o 
que querem e o que sonham para seu bairro, num futuro 
próximo. Por fim, são elaboradas as diretrizes e as pro-
postas para o desenvolvimento do bairro. 

Nesse caso, como equalizar os 
investimentos em infraestrutura urbana?

A cidade pode ser vista como uma rede sistêmica de in-
fraestrutura, com todos os itens listados anteriormente. 
Todos eles precisam de investimentos para serem cons-
truídos e mantidos pelo poder público. Os bairros que re-
cebem mais investimentos contam com mais infraestru-
tura, se valorizam e são ocupados pelas pessoas de maior 
poder aquisitivo. É função das prefeituras trabalhar para 
equalizar a distribuição dessa infraestrutura, para que 
haja justiça na distribuição dos investimentos pela cidade. 

Ainda que a Prefeitura distribua seus investimentos 
pela cidade, alguns bairros se beneficiarão de infraestru-
turas como parques ou quadras poliesportivas compar-
tilhadas, eixos de transporte coletivo, estruturas viárias 
e centros culturais, pela proximidade a elas, agregando 
valor aos bairros e aos imóveis neles situados. Outras 
infraestruturas, ao contrário, geram desvalorização dos 
bairros vizinhos, como a instalação de um presídio, de 
um aterro sanitário, de uma estação de tratamento de es-
gotos, de indústrias poluentes ou de um viaduto que pro-
duz degradação local. É importante lembrar que esse tipo 
de infraestrutura atende outras regiões da cidade, geran-
do benefícios para fora do bairro onde estão instaladas. 

Um instrumento para fazer justiça a essas diferenças 
de valorização é a cobrança do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano, IPTU, progressivamente. Quem tem um lote 
mais valorizado pelos investimentos em infraestrutura 
feitos pelo poder público paga alíquota maior de imposto, 
e quem tem um lote em um local menos valorizado deve 
ter o direito de pagar menos.
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É relevante ressaltar que todo tipo de infraestrutura 
sistêmica é oneroso para ser construída, mesmo aquelas 
grandes infraestruturas localizadas pontualmente em um 
ou outro bairro, pois ela atende a outros bairros e interliga 
toda a estrutura urbana. Imagine, por exemplo, uma li-
nha de metrô que custa milhões por quilômetro construí-
do. Ela só faz sentido se conectar várias regiões da cidade.

O que acontece é que muitas vezes a Prefeitura trabalha 
a serviço dos setores dominantes, concentrando todo o 
investimento em infraestrutura proveniente de impostos 
pagos por todos os bairros, em áreas já bastante favoreci-
das. Assim sendo, é comum ver bairros mais abastados, 
onde o asfalto é bem mantido, as praças estão sempre 
bem cuidadas, há jardins floridos em canteiros das ave-
nidas e onde os bueiros recebem maior manutenção, evi-
tando alagamentos; enquanto bairros mais pobres se en-
contram abandonados.

A cidade também é um palco de conflitos. Um dos 
mais evidentes está entre os interesses dos moradores que 
nela vivem e dos interesses do mercado imobiliário, que 
vê a cidade como geradora de mercadorias e negócios e 
cujo objetivo é gerar lucro na comercialização dos espaços 
valorizados pelos investimentos públicos. Esse é um con-
flito que deveria ser regulado pelo Estado, que na maioria 
das vezes, no Brasil, é muito inclinado a favorecer deter-
minados setores com maior poder financeiro.

Educação urbanística e participação cidadã

Nesse contexto surge a questão: não seria importan-
te pensar em Planos de Desenvolvimento de Bairros para 
evidenciar as necessidades de cada um deles e buscar as 
soluções para seus problemas? A escala do bairro facilita a 
participação dos moradores, na medida em que é mais fá-
cil falar sobre o lugar onde se vive e a partir do qual se tem 
acesso ao restante da cidade, identificando fragilidades e 
potencialidades, e até mesmo sugerindo investimentos 
e identificando novos parâmetros que possam nortear o 
uso do solo. Portanto, os planos de bairro são também 
uma excelente oportunidade de realizar educação urba-
nística e de gerar uma cultura urbana de participação po-
pular, pois trata-se de um exercício que tem a virtude de 
abrir portas para o estabelecimento de uma governança 
local que pode, em parceria com a Prefeitura, ajudar no 
cuidado com pequenos serviços de manutenção dos espa-
ços de uso coletivo e, inclusive, de infraestrutura.

Na escala do bairro é mais fácil identificar até mesmo 
as falsas soluções que o senso comum crê que são impor-
tantes para as cidades, como acontece com as propostas 
de construção de viadutos. Especialistas em mobilidade 
urbana atestam que o viaduto é a forma mais rápida de 
chegar ao próximo congestionamento. Para quem mora 
no local, o viaduto é sempre um ponto de degradação e 
desvalorização do espaço urbano. Ele é uma infraestru-
tura colossal, não relativa à escala humana ou do bairro, 
sendo mais propício para as vias de alta velocidade (high 
speed ways).
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Nos planos de bairros, a Prefeitura e os moradores e 
moradoras fazem uma série de reuniões, com a ajuda de 
uma equipe multidisciplinar de técnicos urbanistas, eco-
nomistas, geógrafos (as), engenheiros (as) e muitos outros 
profissionais, porque todos os saberes são importantes e 
têm relação com as atividades humanas nas cidades. Essa 
equipe elabora um diagnóstico e faz propostas para defi-
nir as políticas públicas junto com os moradores, respei-
tando suas escolhas, sempre seguindo as orientações do 
Plano Diretor definido por toda a cidade. 

Ilustração 10 – Participação da comunidade nos 
planos de bairro

Nos planos de bairro, a participação das comunida-
des é ainda mais importante, porque quem mora no lo-
cal sabe muito mais do que precisa ser feito ou mudado. 
Depois de criados os consensos, o plano de bairro deve se 
transformar em um Decreto Municipal da Prefeitura, que 
tem força de lei e deverá ser obedecido por todos e todas.

A união de pessoas com visões e vivências variadas 
com empenho e criatividade possibilita ações significa-
tivas em micro ou macro espaços. Lynch (1997), em sua 
obra “A imagem da cidade”, expressa que a congregação 
desses elementos também favorece a criação de uma forte 
identidade.

Por esse motivo, é essencial desenvolver a atenção jun-
to com os moradores de bairros, captando suas necessi-
dades, dificuldades e reações, compreendendo o urbanis-
mo local, sua origem e os problemas atuais, conectando o 
cidadão a estar mais próximo das suas garantias e de sua 
dignidade. Com participação popular a cidade fica mais 
acolhedora, segura, dinâmica e viva.
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O Plano Diretor é um instrumento da política de desen-
volvimento urbano, exigido desde a Constituição Federal 
de 1988. Em 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade3, Lei 
que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição. Se-
gundo o Estatuto da Cidade, a propriedade urbana cum-
pre sua função social quando atende às exigências de or-
denação da cidade expressas no Plano Diretor. O Plano 
Diretor deve ainda assegurar o atendimento às necessi-
dades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

O Estatuto da Cidade traz, além do Plano Diretor, uma 
série de outros instrumentos de política urbana. Esses 
instrumentos encontram no plano diretor a base legal 
para serem aplicados na cidade, de forma a permitir e ga-
rantir que a cidade cumpra sua função social. 

E é sobre esses instrumentos que falaremos um pouco.

Seu município tem Plano Diretor? Conhecer 
os instrumentos presentes no Plano Diretor do 
seu município é muito importante para buscar 

uma cidade inclusiva e com justiça social e 
ambiental. 

3 Lei nº  10.257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm acesso em 30 de agosto de 2021.

mailto:liviamaria@ufg.br
mailto:erikakneib@ufg.br
mailto:erikakneib@ufg.br
mailto:gerneto1@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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O que são instrumentos de política urbana?

O Estatuto da Cidade trouxe uma série de instrumen-
tos que podem ser usados no planejamento e ordenamen-
to do território. 

Para garantir que a cidade cumpra sua função social, o 
próprio Plano Diretor é um instrumento de planejamento 
municipal e, junto com ele, diversos outros são mencio-
nados no Estatuto das Cidades que podem, inclusive, ser 
inseridos no Plano Diretor.

Ilustração 11 – Instrumentos 
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Ilustração 12 – Poluição sonoraEsses instrumentos funcionam como uma caixa de fer-
ramentas. Essas ferramentas podem ser usadas para cor-
rigir os problemas de determinada área, dependendo de 
suas condições ou para que a cidade cresça de forma mais 
adequada.

São exemplos de instrumentos: a disciplina do parcela-
mento, do uso e da ocupação do solo; o zoneamento am-
biental; o plano plurianual; as diretrizes orçamentárias; a 
gestão orçamentária participativa, dentre muitos outros. 
Falaremos aqui de alguns instrumentos que impactam di-
retamente na forma e no uso dos terrenos da nossa cidade.

Vamos começar com o Instrumento Disciplina do par-
celamento, do uso e da ocupação do solo:

Compreende um conjunto de regras que devem ser 
aplicadas às construções para controlar o uso e a forma de 
ocupar os terrenos na cidade. Sua aplicação, na prática, 
utiliza parâmetros urbanísticos pensados e definidos es-
pecificamente para cada cidade. 

Mas que parâmetros são esses? 

Vamos apresentar o que são, como são aplicados e para 
que servem alguns dos parâmetros mais utilizados dentro 
desse Instrumento:

Tipos de uso do solo – O território da cidade pode ser 
ocupado por diversos tipos de atividades. A cada tipo de 
ocupação damos o nome de “Uso do Solo”. Essa ocupação 
é prevista no zoneamento urbano proposto pelo Plano Di-
retor ou em Leis específicas de cada cidade. Sendo assim, 
cada terreno admite um ou mais tipos de “uso do solo”, que 
podem variar entre residenciais, comerciais, institucio-
nais, industriais, destinados a áreas verdes, dentre outros.
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Recuos e afastamentos – Referem-se à distância que 
a edificação deve ter do muro ou da divisa do terreno. São 
aplicados a partir de uma definição em metros. Essa de-
finição geralmente está contida no documento chamado 
“Lei de Uso do Solo”, que é fornecido pela prefeitura de 
cada cidade. 

O tamanho dos afastamentos é muito importante, 
pois pode contribuir para que as construções tenham es-
paço para abertura de janelas e não prejudiquem a ven-
tilação e a insolação também das áreas do entorno. Além 
de garantir a reserva de áreas livres dentro lote, que con-
tribuam com a taxa de permeabilidade (de que falaremos 
daqui a pouco).

Ilustração 13 – Afastamentos e recuos



44

Altura da edificação - Como o próprio nome diz, li-
mita a altura máxima que o edifício pode ser construído. 
Esse quantitativo é norteado pelo zoneamento proposto 
para cada região, que pode ser mais ou menos adensável. 
Quanto mais adensável, maior o número de pavimentos 
que podem ser construídos. Outra observação importante 
é que, em alguns casos, à medida que a altura do edifício 
vai aumentando, os recuos e afastamentos são maiores. 
Isso se deve à necessidade de um maior distanciamento 
entre edifícios verticalizados para que a ventilação e ilu-
minação sejam favorecidas.

Taxa de ocupação - Consiste no percentual que a pro-
jeção do edifício pode ocupar no terreno e está relaciona-
da com o zoneamento proposto para a região. Geralmen-
te, adota-se uma porcentagem para o subsolo e outra taxa 
para os níveis acima do solo. Um terreno de 1.000 m2, por 
exemplo, com uma taxa de ocupação igual a 50% para o 
térreo, poderá ter uma edificação que ocupe até 500 m2 de 
área projetada no térreo. Quando combinado com o índi-
ce de aproveitamento, sabemos o número de pavimentos 
que podem ser construídos.

Ilustração 14 – Coeficiente de  
aproveitamento 

Ilustração 15 – Taxa de ocupação
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Índice de aproveitamento - Define a área que pode ser 
construída a partir da área total do terreno. Também cha-
mado de coeficiente de aproveitamento. Um terreno de 
1.000 m2, por exemplo, com um índice de aproveitamen-
to igual a 2, poderá ter uma edificação com no máximo 
2.000 m2 de área construída. Quando combinado com a 
taxa de ocupação, sabemos o número de pavimentos que 
podem ser construídos.

Índice de permeabilidade - Define o percentual de área 
do terreno que deve ser destinada à área de grama ou solo 
drenante, que permita a infiltração da água da chuva no 
solo, alimente o lençol freático e evite alagamentos; acres-
centa-se a ele, em alguns casos, a exigência de locação de 
caixa de recarga do lençol freático, que consiste em um 
poço de infiltração de água da chuva no solo. O tamanho 
dessa caixa é baseado no volume edificado. 

Se você já construiu uma casa ou um edifício 
regularizado, deve ter ouvido falar e seguido 
alguns desses parâmetros urbanísticos.  Você 
observou o quanto eles são importantes para 
o ordenamento, funcionamento e equilíbrio 
ambiental da sua cidade? Saiba que seguindo 
esses parâmetros você também contribui com 

cumprimento do Plano Diretor, que é uma Lei!

Os tipos de edificações que podem ser construídos em 
cada região da cidade são o resultado da combinação de 
todos esses parâmetros e regras, que por sua vez, foram 
determinados no zoneamento urbano proposto no Pla-
no Diretor. Em algumas regiões, as regras podem possi-
bilitar prédios altos com muitos moradores, em outras 
podem limitar as construções de casas unifamiliares, e 
assim por diante. 

Vale lembrar que a combinação e cumprimento dos 
parâmetros e regras aplicados ao lote impacta na densi-
dade do bairro como um todo, na salubridade das edifi-
cações e principalmente na qualidade ambiental e de vida 
de toda a vizinhança. 
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O que podemos fazer, então?

Quanto mais esses parâmetros e regras forem bem 
pactuados com a população, mais eficiente será sua im-
plementação. Por isso, precisamos compreendê-los para 
respeitá-los e também para cobrarmos dos gestores públi-
cos, e até mesmo de nossos vizinhos, o seu cumprimen-
to. Contudo, quando as regras são muito rígidas e mal 
compreendidas pela população, temos como resultado 
construções irregulares, que prejudicam o planejamento 
urbano e a vida de todos. 

E não é só isso!
A maneira como as pessoas vão se deslocar para dar 

vida à cidade também é determinada pela forma como 
usamos o solo. Dependendo dessa maneira de desloca-
mento, teremos maior ou menor mobilidade. 

Ilustração 16 – Mobilidade 
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Todos sabemos que a precariedade da mobilidade ur-
bana é um dos problemas crônicos existentes na maioria 
das cidades brasileiras. Uma vez que o uso do solo é in-
separável da mobilidade urbana, as decisões sobre como 
ocupar os terrenos devem dialogar fortemente com ela. 

Como assim?

A mobilidade é provocada pela necessidade de desloca-
mento de um lugar para o outro para que possamos suprir 
nossas necessidades básicas: de casa para o trabalho, para 
escola, para o parque, academia, etc. Nesse sentido, a dis-
tribuição desses usos, se próximos ou não da nossa casa, 
é determinante no modo como faremos esses percursos.

Com isso, o Instrumento em questão, que disciplina 
o parcelamento, o uso e a ocupação do solo deve ajudar a 
construir espaços adequados para os pedestres e ciclistas, 
espaços propícios à uma maior utilização do transporte 
coletivo e áreas que ajudem a desencorajar o uso excessivo 
do automóvel.

Da mesma forma, esse Instrumento precisa considerar 
a questão ambiental. As decisões sobre como ocupar os 
terrenos devem estar diretamente relacionadas à venti-
lação, insolação, saneamento ambiental, abastecimento 
de água, equilíbrio com áreas verdes e precisam, acima 
de tudo, ser compatíveis com as fragilidades e potenciais 
ambientais de cada área.  

É importante que os parâmetros urbanísticos sejam 
mais restritivos em áreas próximas de nascentes, cur-
sos d’água e topos de morro. O objetivo dessa restrição é 
buscar um equilíbrio na convivência do ambiente urbano 
com a natureza que estava ali antes de tudo ser construído. 
Os cuidados com essas regiões também são importantes 
para evitar incidentes que podem ser devastadores, como 
enchentes, ou ainda para preservar as fontes de água que 
abastecem a cidade.

Ilustração 17 – Ocupação em área próxima de nascente
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Ficou clara a importância do Instrumento 
disciplina do parcelamento, do uso e da 

ocupação do solo na formação de uma cidade 
mais viva, mais equilibrada, que se preocupa 

com o meio ambiente e com a qualidade de vida 
de seus moradores! Além desse, existem vários 

outros Instrumentos. Vamos conhecer  
mais alguns?  

O significado de alguns termos técnicos utilizados em 
alguns Instrumentos pode ser um pouco confuso, não é 
mesmo? Elegemos alguns para tentar facilitar o entendi-
mento, demonstrados no quadro a seguir:

Ilustração 18 – Zoneamento Ambiental
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INSTRUMENTO BREVE DEFINIÇÃO

Zoneamento ambiental Delimita áreas da cidade em que deve haver restrições de uso para que não causem danos ao meio-ambiente.

Imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana – IPTU

É o imposto cobrado pelo Município ao proprietário de terreno ou edificação. O valor arrecadado costuma ser representativo na 
receita de boa parte dos municípios.

Tombamento de imóveis ou de 
mobiliário urbano

Esse Instrumento é uma das formas de garantir a preservação de bens materiais de valor histórico, arquitetônico, cultural e 
ambiental de uma cidade para que não sejam demolidos ou descaracterizados.

Instituição de unidades de 
conservação

Permite a instituição de áreas de proteção ambiental.

Instituição de zonas especiais de 
interesse social

Permite a instituição de áreas destinadas a construção de habitações para população de baixa renda.

Concessão de direito real de uso; 
Concessão de uso especial para 

fins de moradia

É um instrumento pouco usado para garantir habitação para os mais pobres. Por esse instrumento, o imóvel não poderia ser 
vendido ou usado para outros fins, mas o morador teria sua posse garantida para si e para seus filhos.

Parcelamento, edificação ou 
utilização compulsórios

Esse instrumento deve ser usado pelo planejador para obrigar que seja dada uma destinação aos imóveis que não cumprem sua 
função social, que são mantidos vazios para esperar valorização pela especulação imobiliária.

Usucapião especial de imóvel 
urbano

O usucapião garante o direito de posse para qualquer indivíduo que mantiver o uso da terra por 5 anos ininterruptos e 
incontestadamente.

Direito de preempção
É o direito que o poder público tem de prioridade para a aquisição de determinado imóvel, caso o proprietário decida vendê-lo. 

Pode ser aplicado apenas para atender ao interesse público. 

Outorga onerosa do direito de 
construir e de alteração de uso

Nas áreas de maior densidade habitacional, o poder público pode exigir o pagamento de uma contrapartida para os novos andares 
edificados acima do nível do solo, como contribuição pecuniária para justificar a ampliação do uso da infraestrutura instalada. A 

mesma cobrança pode ser realizada para a alteração do uso zoneado para determinado imóvel.

Transferência do direito de 
construir

A partir do interesse do poder público em usar determinado imóvel, seu proprietário pode optar por cedê-lo ou mantê-lo intocado 
em troca da transferência de seus direitos de construção para outro imóvel da cidade, onde poderia subir um prédio com mais 

andares.

Regularização fundiária
É a legalização de áreas de posse que não têm escritura e propriedade regularmente garantidas em cartório. Pode ser efetivada 

por vários instrumentos como o direito de preempção, a operação urbana consorciada, a transferência do direito de construir, o 
usucapião e a concessão de uso para fins de moradia. 

Assistência técnica e jurídica 
gratuita para as comunidades e 

grupos sociais menos favorecidos

Oferecida pelo poder público ou por diversas organizações da sociedade, ajuda os mais pobres na proteção legal de seus direitos, 
organizando tecnicamente as ocupações de terra e ajudando na representação legal de suas causas nos tribunais.



50

E como será nossa cidade pós-pandemia?

Sabemos que a pandemia alterou e impactou a vida de 
todos, principalmente nas cidades. A pandemia também 
enfatizou, ou agravou, muitos problemas urbanos que já 
existiam, como desigualdades sociais, precariedade de 
infraestrutura em algumas áreas, principalmente nas pe-
riferias, problemas nos serviços de saúde, no transporte 
público, dentre tantas outras questões. 

A pandemia também nos ensinou a dar mais valor aos 
espaços verdes, públicos e espaços ao ar livre da cidade, 
como parques e praças, onde é possível se ter um momen-
to de lazer ou descanso.  Passamos também a nos preocu-
par mais com a salubridade dos espaços.

Nesse sentido, como já destacamos, os instrumentos 
apresentados podem contribuir para construir espaços 
mais adequados para os pedestres e ciclistas, estimulan-
do deslocamentos ao ar livre, em espaços apropriados e 
convidativos. Da mesma forma, se bem aplicados, esses 
instrumentos contribuem para edificações e espaços urba-
nos com melhor ventilação e insolação, e ainda com maior 
equilíbrio com as áreas verdes e públicas, tão valorizadas e 
importantes nesse período relacionado à pandemia.

Todos sabemos que os problemas urbanos são diver-
sos e as cidades são muito complexas. Contudo, se bem 
empregados, os instrumentos aqui abordados podem 
contribuir bastante para que tenhamos cidades melho-
res e mais saudáveis!

Precisa conhecer mais detalhes sobre esses instrumentos? 
Então consulte o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, de 2001.

Você pode acessá-la clicando nesse link:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
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As cidades cresceram sem considerar, na maioria das 
vezes, sua relação com a natureza. Por um lado, houve a 
expansão da cidade por meio de novos loteamentos, au-
mento das construções, verticalização dos edifícios, im-
permeabilização do solo e a implantação de mais e mais 
ruas. Por outro, tal situação gerou, por vezes, desmata-
mento, ocupação de áreas de morros, encostas ou fundos 
de vale, bem como o aterramento de áreas úmidas, as 
chamadas áreas de várzeas ou alagadiços.

Nesse processo de expansão, além do impacto visí-
vel no meio ambiente devido às ocupações dessas novas 
áreas, há consequências, a longo prazo, no que se refere 
às mudanças climáticas. O desmatamento é a maior causa 
de emissão de dióxido de carbono (CO

2
) no Brasil, ape-

sar de em maior número devido à produção de pasto e 
consequente maior geração de gases do efeito estufa pelo 
rebanho bovino e à extração ilegal de madeira, a retira-
da de vegetação para expansão da cidade não deixa de ser 
contabilizada. 

mailto:gerneto1@gmail.com
mailto:a.mikulaschek@googlemail.com
mailto:estefane_lopes@hotmail.com
mailto:yuninni.terena@discente.ufg.br
mailto:karla_hora@ufg.br
mailto:karla_hora@ufg.br
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Ilustração 19 – Expansão da cidade x desmatamento Além disso, o espraiamento da área urbana aumenta 
as distâncias a serem percorridas de um ponto ao outro da 
cidade para tarefas do cotidiano, tais como trabalhar e es-
tudar. A frequência dessas atividades se torna maior, fo-
mentando o uso do automóvel para esses deslocamentos 
pendulares o que, consequentemente, aumenta a emis-
são de CO

2.

O CO
2
 é um dos gases tóxicos responsáveis pelo au-

mento do efeito estufa que, de forma exacerbada, coope-
ra para as alterações climáticas. As mudanças climáticas 
globais estão diretamente associadas ao aquecimento glo-
bal que, nada mais é do que o aumento médio da tem-
peratura da terra medida nos oceanos e na camada de ar 
próxima à superfície. Quando falamos em aquecimento 
global, estamos nos referindo a um aumento anormal da 
temperatura média do nosso planeta. 

Dados do relatório do IPCC4 de agosto de 2021 não dei-
xa dúvidas sobre a responsabilidade das ações humanas 
no aumento da temperatura. Os últimos 8 anos foram os 
mais quentes já registrados e a temperatura do Planeta já 
aumentou 1,07º C em relação ao período pré-industrial 
(1850-1900), mostrando que o aquecimento de 1,5º C a 2º 
C será ultrapassado ainda nas próximas décadas se não 
houver forte e profunda redução nas emissões de CO² e 
outros gases de efeito estufa (IPCC, 2021).

A principal consequência das mudanças climáticas 
está relacionada com um aumento de eventos climáticos 
extremos, tais como enchentes, tempestades, furacões e 
4 IPCC é a sigla em inglês para o Intergovernmental Panel on Climate Change, cuja 

tradução é Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Trata-se 
de um grupo de especialistas de diferentes países que estudam as alterações 
do clima e suas consequências sobre diferentes áreas. Informações sobre isto 
estão disponíveis em: https://www.ipcc.ch/ 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/aquecimento-global.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/aquecimento-global.htm
https://www.ecodebate.com.br/tag/aquecimento-global/
https://www.ipcc.ch/
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seca, já visíveis em todo o mundo. A diminuição na pro-
dução de alimentos em consequência das mudanças cli-
máticas é outro ponto importantíssimo a ser salientado, 
uma vez que a população mundial está numa curva as-
cendente de crescimento, gerando, portanto, mais e mais 
demanda de alimentos. 

As emissões dos gases do efeito estufa e a consequên-
cia disso para o planeta levam a muitas outras discussões 
sobre os impactos ambientais, a serem considerados: 
muitas cidades verticalizaram-se, escondendo seus cur-
sos d’água e eliminando suas áreas verdes. Esse processo 
tem gerado áreas altamente adensadas e diferentes pro-
blemas como alagamentos, inundações e a formação de 
ilhas de calor. 

Ilustração 20 – Ilhas de Calor

O contraste térmico que indica a formação das ilhas 
de calor5 geralmente ocorre nos meios urbanos altamen-
te adensados. A verticalização dos edifícios implantados 
próximos uns aos outros bloqueiam a ventilação natural 
e as características dos materiais construtivos absorvem 
e retêm calor, contribuindo para a formação de “bolsões 
quentes”. Ademais, a falta de ventilação associada à po-
luição gerada pelos automóveis e à impermeabilização 
excessiva do solo (com pavimentação asfáltica que retém 
calor) acarreta no aumento da temperatura nesses locais, 
gerando um desequilíbrio climático pontual.

Com o aumento da temperatura, há o aumento do uso 
dos meios artificiais para resfriamento interno dos edifí-
cios que, consequentemente, consomem mais energia. A 
poluição concentrada, devido à falta de ventilação natu-
ral, o excesso de impermeabilização do solo e as poucas 
áreas verdes aumentam as chances de doenças respirató-
rias, o que torna o lugar pouco saudável para as pessoas.

Além dos problemas ambientais e na saúde, o adensa-
mento urbano pode acarretar congestionamentos devido 
à superlotação dos espaços e sobrecarga na infraestrutura 
pré-existente. Contudo, apesar dos problemas menciona-

5 A ilha de calor é compreendida como a diferença da temperatura de superfí-
cie entre a área urbanizada e a área rural imediata. (GARTLAND, 2010).
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dos, densidades maiores, se feitas de forma qualificada e 
planejada, contribuem para diversas melhorias no espaço. 

Mas, então, quais são os benefícios da alta densidade? 
O maior deles é o encurtamento das distâncias que favo-
recem os movimentos pendulares e a redução nos custos 
de infraestruturas. Isso ocorre quando há um uso mis-
to adequado, com diversidade de oferta de serviços que 
atendam às necessidades dos moradores, ou seja, em uma 
mesma área, misturar residências com escolas, supermer-
cados, padarias, escritórios e áreas verdes. Esse cenário, 
fomenta, ainda, a caminhabilidade, pois, com distâncias 
mais curtas e com percursos agradáveis, o hábito de ca-
minhar é favorecido, o que gera ganhos na saúde e traz 
vitalidade aos espaços públicos.

Ilustração 21 – Densidade x Uso misto do solo

Porém é preciso observar os riscos de aumento de den-
sidade sem controle. Os incorporadores de grandes em-
preendimentos imobiliários procuram um incremento 
da renda da terra agregando mais valor a partir de novos 
solos criados. No caso de um edifício, através dos mui-
tos andares construídos sobre o mesmo terreno, busca-se 
obter um lucro extraordinário que pressiona o aumento 
no preço dos terrenos, impelindo os mais pobres para as 
periferias da cidade. Ademais, a verticalização extrema 
leva a outros problemas, como os enunciados no início 
do texto. Bairros onde esse fenômeno fica fora de contro-
le têm poucas opções de comércio e serviços, que ficam 
bem mais caros que em bairros mais equilibrados. Até o 
meio ambiente pode ser afetado, caso de muitos bairros 
que, para aproveitar o preço dos terrenos e apartamen-
tos, construíram até mesmo nas áreas previstas para  
praças e áreas institucionais públicas. Alta densidade só 
é positiva se combinada com grande diversidade, pré-
dios grandes convivendo com casas térreas, comércio va-
riado, escritórios e serviços, todos ao alcance das pessoas 
a partir de pequenos deslocamentos.

Um bom planejamento do transporte público contri-
bui com os espaços de alta densidade equilibrados. Com 
isto, o uso do veículo motorizado individual é desencora-
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jado, contribuindo para um menor uso de recursos natu-
rais, menos poluição, menos congestionamentos e mais 
qualidade de vida.  

Nesse sentido, as cidades precisam se desenvolver en-
frentando os problemas decorrentes das desigualdades 
sociais e minimizando ou mitigando os impactos nega-
tivos sobre a natureza. Além disso, seu processo de pla-
nejamento deve considerar o contexto atual, no qual as 
mudanças climáticas globais são uma realidade e projetar 
ações em prol da preservação na natureza e no menor con-
sumo dos recursos naturais. 

Tendo em vista esse cenário complexo, 
você percebeu o quanto as cidades têm um 
importantíssimo papel na implantação de 

soluções para o enfrentamento dos problemas 
ambientais e mitigação das mudanças 

climáticas globais?

Diante dos cenários positivos e negativos apresenta-
dos, observa-se que aumento da densidade é um tema 
com diferentes pontos de vista sobre sua implementação. 
Como compreender, então, a relação entre o adensamen-
to urbano e o meio ambiente? É sobre isso que falaremos 
um pouco.

O que é o adensamento urbano?

A-den-sa-men-to “significa ato ou efeito de adensar”6. 
Podemos compreender isso como: aumentar o número 
de determinado elemento sobre uma determinada área. 
Quando falamos de aumento do adensamento urbano, 
estamos sugerindo o aumento de pessoas e construções 
na cidade. Isso pode significar a verticalização de algumas 
regiões e/ou bairros da cidade, mas também pode signifi-
car a ocupação dos vazios urbanos, que são áreas particu-
lares não edificadas.    

Existem alguns tipos de densidade, dentre eles os mais 
presentes nos documentos que tratam do planejamento 
urbano são:

• Densidade habitacional ou residencial: quantitati-
vo de habitações por determinada área;

• Densidade demográfica ou densidade populacio-
nal:  quantitativo de pessoas por área;

• Densidade urbana: habitantes por área total da ci-
dade;

• Densidade construída: volume edificado por área. 

6 Vide: https://dicionario.priberam.org/adensamento acesso em 20/11/2021

https://dicionario.priberam.org/adensamento
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As densidades habitacionais e demográficas podem ser 
diferenciadas pelo tipo de área considerada no cálculo:

• Densidade bruta (habitacional ou demográfica): 
considera a área total para o cálculo, incluindo as 
edificações não residenciais e ruas;

• Densidade líquida (habitacional ou demográfica): 
envolve apenas as áreas habitacionais no cálculo da 
densidade.  Celso Ferrari (1977, p. 352) nos alerta 
que “às vezes os lotes residenciais não edificados 
são incluídos bem como a área das vias de acesso 
aos lotes”. 

Conhecer a densidade demográfica e habitacional é 
fundamental para o planejamento das cidades, pois elas 
mostram o grau de dispersão ou concentração das pessoas 
ou habitações em determinado lugar e pode ser utilizada 
como ferramenta para a distribuição de infraestrutura e 
equipamentos públicos, como: creches, escolas e postos 
de saúde. Nesse sentido, é importante reduzir a escala de 
análise durante o planejamento urbano, ou seja, analisar 
a densidade por ‘bairro’, por exemplo, oferece um diag-
nóstico específico e com maior precisão das demandas de 
infraestrutura e equipamentos públicos.

Quando olhamos os bairros das cidades, podemos 
ver que há padrões de construções urbanas com diversos 
níveis de adensamento. Em geral, no Brasil, áreas com 
maior concentração de edifícios habitacionais verticali-
zados concentram maiores densidades populacionais. 
O caso oposto ocorre em bairros mais horizontalizados, 
onde as densidades tendem a ser menores. Também 
é comum termos no Brasil muitas áreas onde existem 
muitos lotes baldios e casas desabitadas. Esses imóveis 

Ilustração 22 – Densidade habitacional

lustração 23 – Densidade populacional
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são os maiores responsáveis pelos vazios urbanos que 
caracterizam regiões de baixíssima densidade, um tipo 
de ocupação que é tão prejudicial para a cidade quanto a 
altíssima densidade.

A baixa densidade também tem suas características 
peculiares. Bairros de casas térreas com lotes espaçosos o 
suficiente para que se possa plantar árvores, criar animais 
de estimação e brincar com as crianças ao ar livre são pre-
feridos por muitas pessoas aos bairros de grandes prédios 
de apartamentos. Esse tipo de ocupação predomina nas 
cidades pequenas e médias e nos bairros mais antigos e 
periferias das grandes cidades. Bairros assim costumam 
ter microclima mais ameno por causa da arborização in-
tensiva e também oferecem mais opções de lazer, menor 
poluição sonora e em muitos aspectos maior qualidade de 
vida aos seus moradores. 

Pense no seu bairro e nos bairros de sua 
cidade. Considerando o adensamento 
urbano, você perceberá que há bairros 

com muitos edifícios e outros com casas 
térreas. Qual deles você acha que tem maior 

densidade demográfica e quais seriam as 
vantagens e desvantagens do adensamento 

para o seu bairro? 
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Ilustração 24 – Adensamento horizontal e vertical O que acontece na cidade com o 
Adensamento?

Nem todas as pessoas perceberão o adensamento urba-
no da mesma forma. E, certamente, não há um “número” 
ou parâmetro que represente a densidade ideal que sir-
va para todas as cidades. Acioly e Forbes (1998) chamam 
atenção para os padrões urbanos diferentes nas diversas 
cidades no mundo. Os valores de densidade urbana va-
riam de cidade para cidade; região para região e entre 
continentes.

Por exemplo, os moradores das cidades com as mais 
altas densidades demográficas do mundo, como Hong 
Kong, na China, e a Ilha de Manhattan, nos Estados Uni-
dos da América, certamente percebem e convivem com a 
densidade de forma muito diferente dos moradores de ci-
dades menos adensadas.

O que precisamos compreender é o significado da den-
sidade demográfica e habitacional e sua importância no 
planejamento urbano. Se, conseguirmos, por exemplo, 
atender num bairro residencial as diversas demandas por 
serviços locais, tais como: padaria, farmácia, chaveiros, 
mercados etc., haverá um estímulo no crescimento do 
bairro e da região e com isso, os custos de infraestrutura 
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também vão se viabilizando, pois a rede de saneamento, 
comunicação, pavimentação e eletricidade passa a aten-
der vários lotes e mais pessoas ao mesmo tempo. É o que 
chamamos de economia de escala.

Entretanto, se esse crescimento for maior do que as 
redes de infraestrutura conseguem atender naquele lugar 
ou bairro, outros problemas vão aparecendo. O mais co-
mumente percebido, como mencionado, são os conges-
tionamentos de veículos, que ocorrem quando o sistema 
viário não suporta o volume de tráfego naquele lugar e 
quando o sistema de transporte coletivo não é valorizado. 
Mas é possível verificar outros efeitos, tais como a imper-
meabilização total do solo e seu consequente alagamento 
em períodos de chuvas intensas decorrente da insuficiên-
cia da rede microdrenagem; ou excesso de ruído devido a 
congestionamentos de veículos e atividades urbanas que 
emitem barulhos. 

Ilustração 25 – Muito adensada

Ilustração 26 –  Densidade com áreas verdes e diversidade no 
tipo de moradias
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Áreas altamente adensadas com edifícios verticaliza-
dos também podem contribuir com a formação de ilhas 
de calor, conforme já mencionado.

Logo, tanto a alta quanto a baixa densidade podem 
trazer vantagens e desvantagens. Para saber qual o parâ-
metro seria o mais adequado para cada realidade, deve-se 
avaliar a capacidade de suporte do meio físico (caracte-
rísticas do solo, geologia, topografia etc), a disponibilida-
de da infraestrutura já existente ou o custo de ampliação 
desta, a possibilidade de promover o uso misto do solo, 
equilíbrio entre áreas verdes e áreas construídas e a redes 
de transportes públicos disponíveis. Tudo isso deve estar 
em consonância com o menor consumo possível dos re-
cursos naturais, com a viabilidade econômica, a adoção 
de soluções tecnológicas adequadas promovendo-se, as-
sim, a preservação do meio ambiente e o cuidado com a 
saúde e inclusão das pessoas.

Precisamos notar que a regra geral dos bairros das nos-
sas cidades é uma densidade média, suficiente para ser 
atendida com casas térreas e lotes de cerca de 360 metros 
quadrados. Regiões de alta densidade são alocadas pe-

los planejadores em áreas excepcionais, onde há grande 
oferta de transporte público e avenidas largas, capazes 
de suportar um grande tráfego de veículos. Para as cida-
des também é salutar observar a regra da diversidade. 
Para cada tipo de pessoa, um tipo de moradia e um tipo 
de bairro. Cabe todo mundo na cidade, desde que essa 
ocupação seja bem planejada e respeite os espaços de to-
dos(as) os (as) outros (as) moradores (as).

Todas essas condições são avaliadas considerando: o 
uso do solo, o tamanho e a forma dos lotes e edificações, 
tipologia residencial, tendência de crescimento popula-
cional e condições para ampliação ou não da infraestru-
tura. A avaliação das condições ambientais locais também 
é fundamental, pois há áreas que podemos adensar, ou-
tras, em função do tipo de solo, vegetação e curso d’água 
não devem ser ocupados com altas taxas construtivas. 
Áreas de riscos e áreas de preservação permanente, por 
exemplo, não devem ser ocupadas com edificações e lo-
teamentos, pois gerarão ambientes inseguros para as pes-
soas, além de comprometer a qualidade ambiental neces-
sária para as cidades se desenvolverem.
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Como preparar as cidades para o futuro 
garantindo uma relação saudável com a 
natureza e pensando no adensamento 
urbano?

Então, qual é o adensamento desejável?
Como promover o adensamento, garantindo oferta de 

moradias dignas, com o mínimo de impacto ambiental 
ou mesmo, um impacto controlado? Quais seriam os cri-
térios para uma estabilidade entre qualidade de vida da 
população, meio ambiente e uma infraestrutura econo-
micamente viável?

Adensar ou não uma região, por exemplo, é uma deci-
são descrita no Plano Diretor, assim como a presença de 
parques, a preservação de cursos d’água, a distância que 
devemos ter entre as edificações propiciando o resfria-
mento da região pelos ventos. 

Para repensar o modelo de crescimento das cidades e 
preparar as cidades para o presente e o futuro, o Plano 
Diretor é um importante instrumento de planejamento e 
gestão urbana. 

O Plano Diretor deve definir o uso e ocupação do solo, 
indicando o que pode e o que não pode ser construído. 
Ao pensarmos nessas ocupações, algumas premissas têm 
sido destacadas como estratégias importantes para novas 
cidades:

• usos múltiplos, ou seja, ter um uso do solo que 
permite a coexistência de diferentes atividades 
próximas das áreas residenciais, evitando-se gran-
des deslocamentos urbanos;

• múltiplas centralidades, ou seja, que os diferen-
tes usos e atividades estejam distribuídos em vá-
rios lugares da cidade, permitindo a descentraliza-
ção dos serviços e seu fácil acesso à população, se 
possível, percorríveis a pé, a chamada cidade de 15 
minutos;

• oferta de unidades habitacionais coerentes e 
adequadas com a demanda da população, bem 
como ocupação dos vazios urbanos. Mas, é impor-
tante que este adensamento considere a oferta de 
serviços e infraestruturas urbanas adequadas, tais 
como: redes de abastecimento de água, coleta de 
esgotamento sanitário, coleta seletiva de resíduos 
e que se articule com todo sistema de mobilidade 
urbana.

Mas nem todo adensamento é desejável. Há áreas que 
devemos preservar, pois elas são vitais para um ambiente 
urbano saudável. 

As áreas de preservação permanente são exemplos de 
áreas que não devem ser ocupadas com construções. Elas 
são vitais para os cursos d’água e para a biodiversidade.
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Ilustração 27 – Ocupação às margens do rio

Na sua cidade ou no seu bairro, há ocupação 
às margens dos cursos d’água? Quais as 

consequências disso? 

Podemos ainda pensar nos deslocamentos que o uso 
do solo urbano gera em emissões de gases tóxicos ao meio 
ambiente e para nós, cidadãos e cidadãs, e que impactam 
nossa saúde e, sim, colaboram com o aquecimento glo-
bal. Se eu preciso usar o carro para ir comprar pão, por-
que em meu bairro não tem nenhuma padaria próxima a 
mim, isso é decorrente das determinações do Plano Dire-
tor. Se eu moro numa região muito populosa e todos os 
dias tenho problemas com o trânsito congestionado, isso 
também advém do Plano Diretor.

Ele impacta nossas vidas diretamente e, se olharmos 
mais a fundo e pensarmos nos impactos que tudo isso 
causa ao meio ambiente, impacta na vida das próximas 
gerações.

Outro aspecto a ser considerado no uso e ocupação do 
solo é sua dimensão ambiental. A implantação de par-
ques, áreas verdes e vegetação urbana cumprem múltiplas 
funções na cidade.

As árvores são verdadeiras fábricas de umidade. São 
também responsáveis pela captação de CO2 e partículas 
em suspensão no ar, o que reduz a poluição. Elas trazem 
uma melhoria imensa ao microclima urbano. 

Soma-se a isso a necessidade de se garantir a proteção 
e a recuperação de nascentes, bem como a preservação e 
o cuidado com os cursos d’água. Estamos falando de cida-
des ambientalmente sustentáveis e que sejam capazes de 
se adaptar às mudanças climáticas globais.
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Muitas cidades no mundo já fazem isso. Elas estão 
abrindo suas ruas para os parques e para os rios. As casas 
estão sendo construídas com componentes ambientais 
[telhados verdes, aquecimento solar, áreas de infiltração, 
tintas com baixa transmitância térmica etc.]. Os bairros 
estão sendo arborizados, a pavimentação é diferenciada 
[permeável e com baixa emissão de calor], além da adoção 
de infraestruturas e soluções verdes.

Goiânia: qual adensamento urbano 
queremos?

Goiânia encontra-se com diferentes problemas so-
cioambientais. Parte deles está relacionada ao modelo de 
crescimento e expansão urbana. O espraiamento da cida-
de, a ausência de controle do uso do solo, a verticalização 
concentrada em alguns bairros, o aterramento dos cursos 
d’água, a baixa oferta habitacional para quem precisa, en-
tre outros contribuem para a permanência das desigual-
dades sociais e para a ocorrência dos problemas urbanos 
ambientais.

Desde sua criação até o presente (2021), Goiânia já per-
deu parte significativa de sua cobertura vegetal. A cida-
de, com seus mais de 640 bairros, em 2010, registrava 
1.297.553 pessoas na área urbana. Dentre os bairros de 
Goiânia, Setor Oeste, Setor Bueno e Setor Alto da Glória 
são conhecidos pela alta verticalização, adensamento ur-
bano e impermeabilização do solo. Tais características im-
plicam na necessidade de melhor cuidado com esses bair-
ros e as áreas limítrofes, já que são áreas potenciais para a 
ocorrência de problemas urbanos ambientais, como ala-
gamentos, inundações e a formação de ilhas de calor. Em 
contrapartida, alguns bairros da periferia se caracterizam 
por baixa densidade, muitas vezes provocadas pela exis-
tência de vazios urbanos e ausência de infraestruturas 
adequadas para a qualidade de vida da população.

Paralelamente ao crescimento da cidade, viu-se a con-
corrência entre o transporte e a crescente frota de veículos 
motorizados individuais. Em 2018, mesmo sendo a 11ª 
cidade do país mais populosa, Goiânia era a 6ª em maior 
número de veículos individuais e 4ª no ranking de mo-
tos7. Esse crescimento tem gerado o aumento dos pontos 
de retenção e o comprometimento da mobilidade urbana.

A gestão e o planejamento urbano seguem à margem 
da participação da população. Realidade essa recorrente 
no contexto brasileiro.

7  Informação disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/transito/noticia/
goiania-tem-6053-mil-carros-e-possui-a-6-maior-frota-do-pais-aponta-es-
tudo.ghtml acesso em 16/12/2021

https://g1.globo.com/go/goias/transito/noticia/goiania-tem-6053-mil-carros-e-possui-a-6-maior-frota-do-pais-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/transito/noticia/goiania-tem-6053-mil-carros-e-possui-a-6-maior-frota-do-pais-aponta-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/transito/noticia/goiania-tem-6053-mil-carros-e-possui-a-6-maior-frota-do-pais-aponta-estudo.ghtml
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Ilustração 28 - Refletindo sobre o Plano Diretor

O que você pode contar sobre o adensamento 
urbano do seu bairro? Quantas casas há numa 
quadra e quantas quadras há no bairro? Qual 
o número de lotes vazios? Esse adensamento 

permite que atividades econômicas sejam 
viáveis no seu setor? Há infraestrutura 

urbana adequada (saneamento, comunicação, 
pavimentação, rede elétrica etc)? Esse 

adensamento urbano compromete o meio 
ambiente no seu bairro? Reflita sobre isto 
e converse com os demais. Faça chegar sua 
opinião na discussão do Plano Diretor e do 

Plano de Bairros da sua cidade.
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6. O papel da 
prefeitura e da 
câmara municipal na 
aprovação e gestão 
do plano diretor

Karla Emmanuela Ribeiro Hora 
karla_hora@ufg.br

Erika Cristine Kneib 
erikakneib@ufg.br

Gerson de Souza Arrais Neto 
gerneto1@gmail.com

Laís Forti Thomaz 
Laisthomaz@ufg.br

Maria Fernanda de Figueiredo Monteiro 
mariamonteiro@discente.ufg.br 

Já vimos, até aqui, que o Plano Diretor é uma lei munici-
pal que “tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes” (Constituição Federal, 1988, Art. 182). 

Ele é resultado de um acordo realizado entre os vários 
grupos da cidade. O objetivo final é orientar o desenvol-
vimento da cidade e o ordenamento do território urba-
no segundo as prioridades coletivamente pactuadas. Um 
bom acordo só é justo e estável se todos os lados forem 
ouvidos e entenderem a razão de cada regra determinada, 
seus motivos e suas consequências. Além do mais, ele é 
fundamental para que depois, todos(as) cumpram as re-
gras do jogo. Mas como este acordo é realizado?

O Plano Diretor é uma lei. Nesse caso, a sua proposta 
deve ser apresentada e votada na Câmara Municipal e de-
pois sancionada pelo Prefeito.

Normalmente, a proposta inicial é feita por técnicos da 
prefeitura ou por uma equipe contratada pela prefeitura 
que, após elaborada, é enviada para a Câmara Municipal, 
na forma de Projeto de Lei (PL). Ali há uma avaliação e 
discussão do Projeto de Lei pelos vereadores. Eles se or-
ganizam em Comissões e grupos de trabalho para apre-
ciação de todos os pontos do PL. E, claro, devem garantir 
a participação popular nesse processo. A participação po-
pular não é um mero detalhe, mas é uma exigência le-
gal instituída pela lei federal 10.257/2001, o Estatuto da 
Cidade. Isso torna o Plano Diretor uma lei diferente de 
todas as outras.

Mas como isso se dá? E, depois do Plano Diretor apro-
vado e sancionado, o que acontece?

Vamos conversar um pouco sobre isso.

mailto:karla_hora@ufg.br
mailto:karla_hora@ufg.br
mailto:erikakneib@ufg.br
mailto:erikakneib@ufg.br
mailto:gerneto1@gmail.com
mailto:Laisthomaz@ufg.br
mailto:Laisthomaz@ufg.br
mailto:mariamonteiro@discente.ufg.br
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A Política e o Plano Nacional de 
Desenvolvimento Urbano (PNDU) 

No Brasil, a política de desenvolvimento das cidades 
está pactuada no Plano Nacional de Desenvolvimento Ur-
bano (PNDU). O PNDU foi elaborado e aprimorado pelas 
Conferências das Cidades. Tivemos cinco Conferências 
Nacionais das Cidades entre 2003 e 2013. Uma sexta es-
tava prevista para o ano de 20198, mas foi cancelada pela 
mudança institucional feita pelo governo federal, que ex-
tinguiu boa parte das instâncias públicas para o setor e 
limitou os espaços de discussão e participação social na 
construção e monitoramento de política pública. Sem es-
ses espaços, a participação social fica comprometida.

 O Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano havia 
instituído o Conselho das Cidades (ConCidades), um cole-
giado amplo com 60% de participação da sociedade e 40% 
de participação do poder público. Os municípios e esta-
dos da federação são orientados a constituir também seus 
conselhos das cidades. As resoluções das conferências e do 
ConCidades orientam os municípios para a formulação do 
Plano Diretor e para o seu acompanhamento e gestão. 

8 Informação disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/D9076.htm acesso em 16/12/2021

A gestão dos planos diretores é feita pela prefeitura e 
debatida junto aos Conselhos da cidade em nível local. 
Estes costumam ser chamados de Conselho Municipal de 
Urbana (Compur) ou Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (CONDUR), ou Conselho da Cidade ou 
outro nome similar. Os conselhos municipais são orien-
tados a obedecer a paridade estipulada pelo ConCidades 
Nacional de 60% de representantes dos vários segmentos 
da sociedade. Outra orientação é de que sejam eleitos em 
conferências municipais, com ampla participação popu-
lar. São conselhos permanentes e instâncias consultivas, 
deliberativas e fiscalizadoras. Seus objetivos são integrar 
e articular as políticas específicas e setoriais na área de de-
senvolvimento urbano; mediar os interesses locais; con-
solidar a gestão democrática; servir de ponte de diálogo 
entre a prefeitura e a população; e coordenar o processo 
participativo de elaboração e execução do Plano Diretor 
(BRASIL, 2006).

As Câmaras Municipais mantêm seu papel de prota-
gonista na aprovação da Lei referente ao planejamento 
urbano e no monitoramento do poder executivo. Elas 
também possuem representação nos Conselhos das Cida-
des e devem atuar para acompanhar de perto tudo o que 
acontece na execução do planejamento urbano. A Câmara 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9076.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9076.htm
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deve garantir que todas as etapas de formulação da lei se-
jam transparentes e que os documentos estejam disponí-
veis para consulta pública.

Apesar de parecer um sistema complexo de elaboração 
das ações de planejamento urbano, ele permite transpa-
rência e controle social, desde que os documentos e as 
informações sejam disponibilizados em portais públicos 
[sites] para que todos e todas na cidade possam conhecer 
o que está sendo discutido e proposto e que o Conselho 
Municipal seja ouvido e tenha representação social dos 
mais diversos segmentos da cidade.

Para que o Plano Diretor possa ser um documento que 
guie o crescimento e desenvolvimento das nossas cidades 
sob uma perspectiva de justiça socioespacial as etapas de 
elaboração - discussão - tramitação - aprovação - monito-
ramento devem ser tornadas públicas, com metodologia 
definida previamente e rigorosamente seguida.

Além disso, é fundamental que, ao dar publicidade 
ao plano, se use uma linguagem acessível para toda a 
população.

Você conhece o Plano Diretor da sua Cidade?
Você já acompanhou as decisões do Conselho 

Municipal de Política Urbana? Você sabe como 
a Câmara Municipal pode contribuir para 

garantir transparência e participação social?

Como funcionam os procedimentos de 
elaboração e aprovação de uma Lei ou 
Política Pública?

O termo “políticas públicas” está relacionado ao dire-
cionamento de investimentos e recursos, a decisões, di-
retrizes de ação e programas elaborados para assegurar 
direitos constitucionais, solucionar problemas públicos e 
atender demandas de setores da sociedade, podendo ser 
políticas governamentais ou de Estado. 

O processo de idealização, planejamento e execução de 
uma política pode ser entendido através do ciclo de políti-
cas públicas que podem compreender as seguintes etapas:
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• Identificação do Problema;
• Formação de Agenda;
• Formulação de alternativas;
• Tomada de decisão;
• Implementação;
• Avaliação.

O primeiro passo é buscar a identificação de um pro-
blema público a ser resolvido, isto é, algo que seja tido 
como de necessidade de se tomar uma decisão política a 
partir das observações prévias sobre a questão. 

Com o problema definido, dizemos que esse tema pas-
sa a compor a agenda do processo de tomada de decisão. 
Nesse sentido, é importante verificar que podem ser mui-
tos os temas (derivados de muitos problemas) e que, por-
tanto, o processo de tomada de decisão pode ter também 
a influência de diversos atores na identificação da prio-
ridade que esses temas devem ter na agenda do decisor. 
Obviamente, eventos externos também podem colaborar 
para que um determinado tema suba de prioridade.

No caso do Plano Diretor, como há uma constante 
necessidade de atualização, esse item passa a compor a 

agenda tanto da prefeitura quanto da Câmara Municipal, 
quando chega o momento de formulação do novo Plano. 
Nesse sentido, são feitas as discussões internas entre os 
especialistas municipais, devendo ser garantida ampla 
participação social para a formulação do novo plano.

Na etapa da formulação, quanto mais participativo e 
transparente for o processo, mais legítima frente à socie-
dade a nova política se fará. Podem ser elencadas alterna-
tivas prévias, para que se busquem soluções ao problema 
público identificado. 

Para Heidemann (2014, p. 34), “a organização não tem 
sentido se for vista e tratada de forma dissociada da so-
ciedade à qual deve servir”. É imprescindível a realiza-
ção de reuniões e audiências públicas com a presença de 
técnicos, da sociedade civil, dos gestores e representan-
tes do governo que devem estar dispostos a ouvir, e não 
apenas cumprir uma obrigação legislativa. As audiências 
públicas podem ser essencialmente positivas, inclusive, 
na listagem destas alternativas. Dentre estas, os decisores 
devem escolher as que melhor podem combater e elimi-
nar o problema, diante de seu orçamento e condições de 
implementação. 
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A próxima etapa é a implementação de políticas para 
alcançar o propósito definido no primeiro momento, par-
tindo do princípio de que a ação e o esforço estratégicos 
são necessários para a existência das políticas públicas.  

Durante a execução dessa política, é necessário que 
haja o seu   monitoramento, com a coleta de informações 
e análise do que foi realizado. Já a avaliação desses dados 
pode vir na forma de uma prestação de contas sobre o que 
foi realizado, garantindo mais uma vez a transparência 
desse processo. Nesse sentido, verifica-se o impacto das 
ações nas partes envolvidas de forma a aumentar a quali-
dade e eficiência daquilo que é oferecido. Com base nessa 
avaliação, os programas podem ser aperfeiçoados, garan-
tir assim novas políticas que possam realmente ajudar a 
sanar o problema ou mesmo extintos, caso o mesmo te-
nha sido resolvido.

As políticas públicas, em sua implementação, exigem 
o emprego de recursos variados e, por isso, devem trami-
tar dentro das Câmaras Municipais, Assembleias Legisla-
tivas Estaduais ou até mesmo no Congresso Nacional, a 
depender da abrangência da proposta. 

Para que uma lei seja criada, é preciso que exista uma 
iniciativa de algum membro de instituições dos três po-
deres ou dos cidadãos — através da iniciativa popular. O 
projeto deve ser escrito seguindo as normas regimentais 
da Casa Legislativa em que será protocolado e apresenta-
do para apreciação posterior dos parlamentares.

Os projetos, depois de protocolados, devem passar 
pelas comissões temáticas, compostas por técnicos dos 
parlamentares que analisam as propostas, fazendo seus 
pareceres. Dentro das comissões, um legislador é escolhi-
do para fazer a relatoria do projeto, emitindo parecer que 
pode ser pela aprovação total, parcial ou veto do proje-
to em questão. A depender do tema, podem ser criadas 
subcomissões e comissões especiais. O Plano Diretor, por 
exemplo, é apreciado pela Comissão Mista, pela Comis-
são de Constituição, Justiça e Redação e pela Comissão de 
Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano da Câma-
ra Municipal de Goiânia. 

Quando aprovados no âmbito das comissões, os proje-
tos de lei passam para discussão no plenário, dentro dos 
prazos dispostos no regimento interno da Casa Legislati-
va em questão. Nesse momento, os parlamentares podem 
expressar suas opiniões sobre as propostas dentro das 
sessões ordinárias e extraordinárias. No caso do Plano Di-
retor, como há exigência de participação popular em to-
das as etapas de seu processo de construção, inclusive no 
legislativo, é essencial que se façam audiências públicas 
para debater os detalhes do projeto. As votações aconte-
cem após o encerramento dos debates, se houver quórum 
suficiente. Caso aprovado pela maioria, o projeto segue 
para sanção ou veto do Chefe do Executivo. Esse processo 
pode ser visualizado na Figura 1.
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Fluxograma 1 – Fluxograma do Processo Legislativo da Câmara Municipal 

Elaboração de 
um projeto de Lei 

(contendo o 
projeto e 

justificativa

Apresentação em plenário 
(leitura e protocolado)

Diretoria Legislativa 
(registro no sistema)

Divisão de documentação 
(instrução do projeto, 
verificação se há lei ou 
projeto que aborda o 

mesmo assunto)

Diretoria Legislativa (para 
devidas providencias e 

verificação)

Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação – CCIR 

(retorno a comissão para a 
definição de um relator, 
responsável por emitir o 

relatório, o relatório é 
votado na CCIR)

Plenário da Câmara 
(primeira votação em 

plenário)

Comissão Temática
(de acordo com o assunto 

do projeto de lei o 
presidente da câmara 

designa um novo relator 
para o projeto. O relatório 

e votado na comissão 
temática)

Plenário da Câmara
(segunda votação em 

plenário)

Autógrafo de Lei
(o presidente da casa faz 

o autógrafo de Lei e 
encaminha o projeto 

para o prefeito, o qual 
pode vetar ou sancionar 

o projeto) 

Promulgação e 
Divulgação 

(fim da tramitação do 
processo, uma vez 

sancionando deve ser 
promulgado 
e divulgado)

Fonte: Guia de Simulação Politizar Gyn, 2019. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1291/o/Guia_de_
Simulac%CC%A7a%CC%83o_-_Politizar_Goia%CC%82nia_%28V.0.1%29.pdf> adaptado pelos autores, 2021.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1291/o/Guia_de_Simulac%CC%A7a%CC%83o_-_Politizar_Goia%CC%82nia_%28V.0.1%29.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1291/o/Guia_de_Simulac%CC%A7a%CC%83o_-_Politizar_Goia%CC%82nia_%28V.0.1%29.pdf
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Dessa forma, ressaltamos que participação da socie-
dade civil na formulação das políticas públicas tanto em 
suas diversas dimensões como no monitoramento e con-
trole do processo, também é assegurada e incentivada na 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988, Art. 193). É 
fundamental incluir os afetados e beneficiários através de 
debates públicos norteados pelos princípios da transpa-
rência e legitimação, principalmente no caso da aprovação 
de leis que tenham grande impacto no município, como é 
o caso do Plano Diretor, conforme veremos a seguir.

Desafios para a participação social

O processo de elaboração ou revisão do Plano Diretor é 
uma atividade que demanda conhecimento técnico. Mas 
é, também, um ato político. Por isso, a ampla participa-
ção popular torna-se fundamental para que os interesses 
coletivos se sobreponham aos interesses pessoais ou cor-
porativos.

Ilustração 29 – Participação popular no Plano Diretor 
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Isso exige a realização de audiências públicas e a super-
visão de técnicos (as) que se responsabilizam pelos disposi-
tivos adotados no projeto de lei. Porém apenas a realização 
de audiências públicas não garante uma participação popu-
lar qualificada. Faz-se necessário que a proposta do Plano 
Diretor seja “traduzida” para o público em geral, explicada 
em vídeos, panfletos, cartilhas, programas de rádio etc. 

Isso se deve ao fato de que, muitos dos conceitos ali 
colocados não são usuais para a população em geral. Você 
já ouviu falar de Coeficiente Básico Não Oneroso? Função 
Social da Cidade? Índice de Controle de Captação de Água 
Pluvial?

A Lei Complementar n º 171 de 29 de maio de 2007 
(GOIÂNIA, 2007), que dispõe sobre o Plano Diretor de 
Goiânia, define estes elementos como:

Art. 2º, inciso V - Função social 
da cidade – como o uso racional e 
adequado da propriedade urbana, dos 
recursos naturais e preservação do meio 
ambiente.
Art. 103. inciso II - Coeficiente de 
Aproveitamento Básico não oneroso, 
pelo qual se define o total de construção 
admitido por superfície de terreno, 
isento da aplicação da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir;
Art. 128.Fica estabelecido o Índice de 
Controle de Captação de Água Pluvial, 
por meio de estruturas de infiltração e de 
recarga do lençol freático, a ser calculado 
em relação a área impermeabilizada 
do terreno, nos termos dos seguintes 
critérios técnicos:  (Redação conferida 
pelo art. 1º da Lei Complementar nº 
246, de 29 de abril de 2013.)
Nota: ver art. 17 do Decreto nº 1.085, de 
05 de maio de 2008 - regulamento.
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Além de conhecer o significado dos termos, é necessá-
rio saber o motivo pelo qual foram colocados na Lei. 

Portanto, a participação popular efetiva deve garantir que 
as pessoas possam, primeiramente, conhecer e compreender 
o conteúdo do que está colocado no projeto de lei9.

Um segundo aspecto é a metodologia do processo par-
ticipativo. Ele deve oportunizar a possibilidade de partici-
pação das pessoas. Muitas pessoas trabalham em diversas 
atividades remuneradas (e não remuneradas) que não per-
mitem seu afastamento no horário de trabalho. Logo, se as 
audiências públicas forem realizadas no horário comercial, 
excluirá essa possibilidade para grande parte da população. 

O processo de participação social deve considerar didá-
ticas, metodologias e horários diferentes para que as pes-
soas possam, de fato, participar. Ademais, faz-se neces-
sário sensibilizá-las sobre a importância do Plano Diretor 
para o seu bairro e para a cidade como um todo.

Quando a proposta de Lei é enviada para o legislativo, 
se inicia uma nova fase.  É ali que tende a se concentrar a 
pressão social dos grupos mais organizados. É nas Câma-

9 O projeto Cidade para Todes elaborou alguns vídeos didáticos explicando o 
que é o Plano Diretor e alguns dos seus conceitos. Você pode conhecer um 
pouco disso no site: www.projetoecidade.fav.br (VERIFICAR O LINK DE 
ONDE FICARÃO DISPONÍVEIS OS VÍDEOS DO PROJETO)

ras Municipais que muitas vezes vemos os grupos econo-
micamente mais fortes apresentando dispositivos subs-
titutivos ou adendos ao projeto de lei visando a atender 
seus interesses particulares. Esse debate tende a desafiar 
a capacidade técnica dos (as) vereadores (as) na aprovação 
de tais instrumentos.

Nesse caso, a ampliação da discussão com todos os ato-
res da cidade torna-se fundamental. Todos os segmentos 
populares, institucionais, organizações de classe, setores 
econômicos etc. devem ser ouvidos e participar do debate.

Para dar um exemplo sobre o significado disso, a alte-
ração de um simples número nos critérios de densidade 
muda muita coisa na cidade. Na proposta do Plano Dire-
tor, uma alteração no coeficiente de aproveitamento das 
áreas adensáveis muda quase tudo nos índices de ocupa-
ção construtiva da cidade. Isto altera a densidade cons-
trutiva! Já falamos sobre isso nesta publicação. 

Assim, onde havia um controle de densidade para di-
minuir o impacto sobre a infraestrutura da cidade uma 
pequena alteração pode, por exemplo, permitir a cons-
trução de prédios de 45 andares. E não é raro que os (as) 
vereadores (as) insiram alterações desse tipo, por vezes 
em votações que varam a madrugada.

http://www.projetoecidade.fav.br
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Outro exemplo é a proteção das margens dos cursos 
d´água, as chamadas áreas de preservação permanentes 
(APPs). Em Goiânia, a Lei 171/2007 fala de proteção de 
APP de 100m para o Rio Meia Ponte e os Ribeirões Ani-
cuns e João Leite e 50m para os demais córregos. A APP é 
uma área, como o próprio nome diz, que protege o curso 
d’água. Se pensarmos no contexto de crise hídrica e ener-
gética, e também nos eventos de chuva intensa com ala-
gamentos e inundações, vemos como esta área de prote-
ção é fundamental para nossa própria qualidade de vida. 
Entretanto, de tempos em tempos, alguém quer mudar 
os limites de proteção das APPs de curso d’água. A legis-
lação federal do Código Florestal já reduziu esses limites 
para 30 metros nos córregos e 50 metros nas nascentes 
e há uma pressão dos loteadores para que essa redução 
seja feita também nos Planos Diretores. O Plano Diretor 
predomina em relação à lei federal em seus aspectos mais 
restritivos e não predomina caso seja mais permissivo. 
Este é um tema vital. O comprometimento dos cursos 
d’água podem comprometer nossa própria vida. Portan-
to, toda vez que esse tema vem à tona, faz-se necessário 
um alerta geral para a sociedade. 

Outro exemplo é a definição do perímetro urbano e 
da área de expansão urbana. A cidade precisa crescer, é 

verdade! E esse crescimento tem que ocorrer de forma 
responsável e deve ser priorizada a ocupação de vazios 
urbanos que estejam servindo a especulação imobiliária 
dentro do perímetro. Logo, precisamos saber qual o ta-
manho da nova área demandada pela cidade. Ela abran-
gerá qual população? Esse diagnóstico é o ponto de par-
tida para definição da área de expansão. Para isso, temos 
que calcular a projeção de crescimento populacional. Com 
base no incremento futuro previsto de pessoas é que po-
demos projetar a nova demanda habitacional. Depois é 
necessário dar os próximos passos: existem vazios urba-
nos que merecem ser estimulados à ocupação? Existem 
lotes, prédios e casas abandonados que constituem vazios 
urbanos e que deveriam ser reinseridos no mercado imo-
biliário como uma nova oferta de habitação?  

Nas nossas cidades, é muito comum identificar essas 
duas situações. Portanto, não seria mais salutar recuperar 
essas áreas para o desenvolvimento urbano do que am-
pliar a área urbana desnecessariamente, comprometendo 
as áreas rurais e cobertura vegetal do município? As áreas 
rurais cumprem um papel importante nas cidades. Ali, 
pode ser estimulada a produção de alimentos sustentá-
veis para abastecer a população urbana. Áreas de interes-
se paisagístico e turístico e os cinturões verdes também 
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estão ali, bem como grande parte das nascentes dos cur-
sos d’água que abastecem as cidades. Portanto, não pode-
mos descuidar disso.

Enfim, esses são temas polêmicos. Além do debate 
técnico sobre qual região é possível crescer a cidade, há o 
debate político, sobre os interesses daqueles que serão di-
retamente beneficiados com esta expansão. O importante 
é que a cidade toda ganhe com um ambiente saudável. Se 
praticarmos a regra de que uns ganham e outros perdem, 
no final, a cidade toda perderá. 

Mas há vários outros temas de tamanha importância 
no Plano Diretor. Para isso, não basta o projeto ser de-
batido na Câmara Municipal, deve-se fomentar a par-
ticipação social efetiva. Caso essa participação não seja 
respeitada, há risco de judicialização do processo por des-
respeitar a Lei Federal 10.257/2001, o Estatuto da Cidade. 
É o que está acontecendo em muitas cidades do Brasil, 
como em Goiânia, por exemplo.

Você sabe o que está em jogo na 
proposta do Plano Diretor da  

sua cidade?
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7. Como usar este 
material 

Adriana Mara Vaz de Oliveira 
amvoliveira@ufg.br

Lívia Maria Pereira da Silva Moreira
liviamaria@ufg.br  

Karla Emmanuela Ribeiro Hora 
karla_hora@ufg.br

Após a leitura do material proposto, caro(a) leitor, po-
demos dizer que compreendemos melhor o que é um pla-
no diretor e os instrumentos que interferem nas nossas 
cidades? 

Talvez nem tudo tenha sido apreendido num primeiro 
momento. Mas nosso esforço foi de abrir a possibilidade 
desta apreensão aprofundada sobre o planejamento urba-
no das cidades, com foco em Goiânia. 

Para seguir nesse caminho, podemos sugerir algu-
mas atividades para serem desenvolvidas por você, na 
sua escola, nos coletivos sociais, nas associações de mo-
radores(as). São atividades simples que ajudam a fazer 
a discussão do conteúdo proposto nesta publicação com 
a realidade vivida no seu lugar de moradia e estudo. Se-
guem algumas dicas:

1 – Como usar este material? Os textos aqui apresen-
tados podem ser debatidos individualmente. Cada texto 
apresenta algumas perguntas chaves que podem ser re-
fletidas pelos participantes do debate. Esse debate pode 
ocorrer na sala de aula, numa reunião da associação de 
moradores, nos grupos sociais e outros lugares.

mailto:amvoliveira@ufg.br
mailto:liviamaria@ufg.br
mailto:karla_hora@ufg.br
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2 – Que outras atividades podemos fazer de forma 
complementar ao estudo dessa publicação? Ao usar esta 
publicação, podemos fazer a reflexão sobre o bairro e a 
cidade em que você mora. É possível fazer uma caminha-
da por ela e identificar como estão os bairros, em termos 
de infraestrutura ou é possível fazer um painel (desenho 
coletivo), como se fosse um mapa da cidade ou do bair-
ro, indicando os elementos positivos e os elementos que a 
comunidade gostaria que fosse melhorado. Essas são ape-
nas algumas das ideias.

3 – Há outros materiais de apoio para o que foi anun-
ciado nesta publicação? No âmbito do projeto Cidade 
para Todes, promoveu-se 5 lives, que resultaram nesta 
publicação. Para essas lives, foram elaborados cinco ví-
deos educativos sobre os temas das lives com duração de 
3 a 5 minutos, também disponibilizados em plataforma 
online pública. Você pode buscar mais informações sobre 
elas no site www.projetoecidade.fav.br 

É possível fazer muito mais! A criatividade e a vonta-
de de mudança podem estimular novas formas de par-
ticipação e intervenção nos bairros e cidades. Fazer isto 
coletivamente, de forma compartilhada e solidária é um 
desafio gratificante. 

Assim, essas discussões não se encerram aqui. Conti-
nuaremos falando da nossa cidade. A voz de cada pessoa e 
de cada coletivo social precisa ser ouvida. Afinal, vivemos 
aqui e queremos o melhor para todes.

A cidade que queremos é justa, inclusiva, coletiva, par-
ticipativa e de todes. Vamos juntos (juntas e juntes) tor-
nar esta ideia real!

http://www.projetoecidade.fav.br
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SINOPSE DO LIVRO Este livro, CIDADE PARA TODES: Debate sobre o pla-
nejamento urbano e Goiânia, é fruto de um projeto de 
extensão de mesmo nome, cadastrado na Universidade 
Federal de Goiás. O livro tem por objetivo estabelecer um 
debate sobre a cidade que queremos, onde todas, todos e 
todes possam usufruir, com qualidade, de seus parques, 
praças e demais espaços públicos, de um bom transporte 
público, em que possam ter segurança, emprego, renda e 
moradia de forma justa. Uma cidade para todas, todos e 
todes! Por isso, convidamos você a apreender conosco so-
bre a cidade a partir desse diálogo. Vamos juntes?!
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