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PLANOS DIRETORES NO DEBATE DA
DICOTOMIA URBANO-RURAL: UMA PROPOSTA

METODOLÓGICA DE LEITURA TÉCNICA TERRITORIAL

INTRODUÇÃO
Aprovada após doze anos de tramitação, a Lei Federal 
10.257/01, conhecida como Estatuto da Cidade, estabelece um 
conjunto expressivo de instrumentos e práticas voltados à 
gestão de cidades mais democráticas, includentes e 
sustentáveis. Em seus artigos 39º e 40º, o Estatuto da Cidade 
introduz o Plano Diretor, uma lei de competência municipal 
definida como o instrumento básico para orientar o 
desenvolvimento e o ordenamento da expansão urbana. 
Formulado a partir da leitura técnica do território e das 
questões advindas dela (SANTORO e PINHEIRO, 2004), o Plano 
Diretor compõe um conjunto de propostas para o 
desenvolvimento socioeconômico e a organização espacial a 
curto, médio e longo prazos (VILLAÇA, 1999). Embora o 
Estatuto estabeleça a obrigatoriedade do Plano Diretor em 
englobar todo o território municipal, Lage (2017) aponta a 
ausência de propostas efetivas e práticas integradas de plane-

jamento territorial do plano, assim como os programas de 
políticas públicas territoriais e de gestão ambiental têm sido, 
majoritariamente, de responsabilidade estadual ou federal 
(SILVA & PERES, 2009), distanciando-os da instância municipal. 

Nesse mesmo raciocínio, a publicação “Os Planos Diretores 
Municipais Pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e 
perspectivas” (SANTOS JÚNIOR & MONTADON, 2011) reúne 
resultados da avaliação de 526 Planos Diretores e identifica a 
centralidade desses planos em questões urbanas, enquanto a 
leitura territorial continua a ser um grande desafio (SANTOS 
JÚNIOR & MONTADON, 2011). Segundo o relatório, prevalece o 
descolamento dos propósitos do plano com o território 
municipal e a negligência aos conflitos de uso e ocupação do 
solo e às relações socioambientais para além do perímetro 
urbano. Nesse sentido, a abordagem territorial dos planos 
diretores e sua elaboração exige uma visão mais abrangente e 
integrada (LAGE, 2017) e que supere o nítido viés urbano do 
enfoque adotado no Estatuto da Cidade (MALUF, 2004).

Ademais, a bibliografia internacional encontrada também 
evidencia que, tradicionalmente, os estudos urbanos 
determinaram a contraposição entre o urbano e os espaços 
presumidamente não urbanos (BRENNER, 2013), concebendo o 
urbano como um espaço consolidado e específico. Ainda sobre 
essa dicotomia, em um estudo anterior, o autor revela "the 
urban/rural opposition is thus conceived as a constant, 
unchanging feature of global settlement space, one that applies 
universally across social formations and time periods" 
(BRENNER e SCHMID, 2012, p.16). Outrossim, Brenner (2013) 
elucida que as abordagens convencionais apoiam-se em 
tradições urbano-cêntricas e predominantemente 
demográficas, cenário também observado na avaliação dos 
Planos Diretores (SANTOS JÚNIOR & MONTADON, 2011) e nas 
reflexões sobre o próprio Estatuto da Cidade (BRASIL, 2005), 
nos quais se prioriza a área densamente ocupada em detri-

mento ao restante do território. Assim, embora os espaços 
tradicionalmente delimitados como urbano e rural sejam uma 
unidade indissolúvel (ABRAMOVAY, 2003), poucos são os 
Planos Diretores que abarcam essa realidade em sua leitura do 
território. Sobre essa disparidade, Laje (2017) enfatiza "é 
preciso romper com polaridades como urbano-rural, 
cidade-campo, ambiente construído-ambiente natural no 
desenvolvimento das políticas públicas" (p.164). Consoante 
com Roy (2009), "It is time to blast open theoretical 
geographies, to produce a new set of concepts in the crucible 
of a new repertoire of cities" (p. 820) e com a busca por uma 
abordagem rejuvenescida dos estudos urbanos críticos 
(BRENNER,  2012), a pesquisa propõe um método de leitura 
técnica territorial, para, através dele, atingir seu objetivo 
principal: a compreensão do território para além da área 
densamente ocupada. 
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A LEITURA TÉCNICA DO PLANO DIRETOR
A leitura técnica corresponde a uma das primeiras etapas do 
processo de elaboração do Plano Diretor, podendo ser 
entendida como "um processo de caracterização e discussão  
dos principais problemas, conflitos e potencialidades" 
(KLINTOWITZ, 2021, p. 38). A Figura 1 ilustra um esquema 
simplificado das etapas de elaboração do Plano Diretor, 
destacando a etapa da leitura técnica:

Figura 1 – Esquema simplificado das etapas do processo de elaboração de um Plano 
Diretor. Fonte: autores (2022)



XXX Congresso de Iniciação Científica da Unicamp - 2022

METODOLOGIA

Quadro 1. Proposta simplificada da leitura técnica do Plano Diretor (BRASIL, 2004).
Fonte: autores (2022).

Quadro 2. Proposta simplificada da leitura técnica do Plano Diretor (KLINTOWITZ, 2021). 

Fonte: autores (2022).

A proposta do Plano Diretor Participativo (BRASIL, 2004) 
mostrou-se mais generalista ao tratar dos conteúdos de cada 
temática, optando por aprofundar-se em diferentes realidades e 
contextos, dentre eles, "Plano Diretor e Zonas Rurais", "Plano 
Diretor para Pequenos Municípios", entre outros. Por outro 
lado, o Guia para Elaboração e Revisão de Planos Diretores 
(KLINTOWITZ, 2021) apresenta uma proposta mais detalhada 
quanto aos conteúdos de cada temática, mas mais generalista 
quanto às diferentes realidades municipais. Entretanto, a 
dicotomia urbano-rural se destaca em ambas as metodologias. 
Enquanto o Plano Diretor Participativo (BRASIL, 2004) propõe a 
discussão voltada exclusivamente às Zonas Rurais, o Guia de 
Planos Diretores (KLINTOWITZ, 2021) organiza dentro de cada 
subtema da leitura técnica questões para a "área urbana" ou 
para a "área rural".  Nos dois casos, houve pouca discussão 
sobre o território como um todo, ainda assim, ambos foram 
fundamentais para a reflexão deste trabalho.

RESULTADOS

O CONTEXTO NA ESCALA NACIONAL
Na escala nacional, buscou-se compreender o quanto os 
municípios com aglomerações urbanas diminutas em um vasto 
território representam na realidade dos municípios brasileiros. 
Para isso, calculou-se o percentual que as áreas densamente 
ocupadas - contempladas pela maioria dos Planos Diretores - 
representam na área total de seus respectivos territórios. 
Através do Software QGIS, foi possível verificar que dos 5570 
municípios brasileiros, 5054 deles (90,74%) apresentam áreas de 
ocupação densa correspondendo a somente 5%, ou menos, de 
todo o seu território. Ou seja, a leitura convencional da grande 
maioria dos Planos Diretores não contempla 95% do território 
dos mais de 90% dos municípios brasileiros. Pouco menos da 
metade dos municípios, mais precisamente 2465 municípios 
(44,25%), possuem manchas de ocupação densa que 
representam até 0,5% de seu território, como pode ser 
observado na Figura 3. O estudo de caso abordado por esta pes-

Dentre os guias metodológicos encontrados, foram 
selecionados o método proposto pelo Plano Diretor 
Participativo (BRASIL, 2004) e o Guia para Elaboração e Revisão 
de Planos Diretores desenvolvido recentemente pelo Instituto 
Polis (KLINTOWITZ, 2021). Embora as metodologias não sejam 
voltadas à leitura técnica territorial, elas abarcam etapas 
fundamentais para a compreensão do território e foram a base 
da proposta deste trabalho. A síntese das leituras 
apresentadas pelos guias foi organizada nos quadros ao lado:

Figura 2– Etapas do desenvolvimento da pesquisa.
 Fonte: autores (2022)

Para atingir o objetivo estabelecido, a metodologia da pesquisa 
foi organizada em cinco etapas, como ilustra a Figura 2:
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A PROPOSTA DE LEITURA TÉCNICA TERRITORIAL
A luz das metodologias de leitura técnica analisadas, iniciou-se 
a etapa da compreensão dos municípios com vastas áreas 
territoriais se comparadas às áreas densamente ocupadas. 
Dentre as especificidades, destaca-se a inserção regional. O 
elevado grau de dependência do município frente aos 
municípios de referência central exige um esforço maior na 
compreensão das ligações entre eles, desde o grau de 
dependência, até a natureza dessa relação. Embora parte da 
literatura priorize, nesta temática, o levantamento da 
circulação de pessoas, de mercadorias, de bens e serviços 
(BRASIL, 2005), também foi apontada a questão ambiental para 
além dos limites municipais (SANTORO & PINHEIRO, 2004), 
sendo necessário identificar ecossistemas e bacias 
hidrográficas existentes e avaliar o planejamento que extrapola 
a escala local, como a gestão das águas, os planos e 
zoneamentos ambientais. 

A abordagem urbano-cêntrica e predominantemente 
demográfica negligencia a ocupação dispersa e descentralizada 
para além do perímetro urbano e nega a existência de outras 
formas de ocupação no território. Essa ocupação dispersa 
demanda uma investigação territorial, como, por exemplo, os 
padrões de ocupação - morfologias predominantes - as 
atividades realizadas, como elas se relacionam com a legislação 
vigente - ocupações irregulares - e os conflitos existentes e 
aponta também a necessidade de se repensar sobre a leitura 
da infraestrutura desses municípios. Ademais, deve-se verificar 
a capacidade e a demanda do atendimento e da distribuição 
espacial, atual e prevista, das redes de infraestruturas de 
saneamento básico, desde o abastecimento de água, coleta de 
esgoto, coleta de resíduos, drenagem, até a iluminação pública, 
analisando a cobertura desse sistema em todo o município. À 
vista da abordagem territorial adotada pela pesquisa, sugere-se 
compreender, para além do perímetro urbano, como a 
população se distribui no território e quais são suas principais

características (população residente, perfil de renda, gênero, 
raça, faixas etárias). Ademais, a composição de séries históricas 
permitem aferir as tendências locais, apontando, por exemplo, 
as regiões mais ou menos dinâmicas do território e a evolução 
das áreas plantadas e suas respectivas culturas (OLIVEIRA, 
2005). 

A sistematização da análise foi estruturada em temáticas e 
organizadas na Figura 4 e Figura 5, compondo a proposta de 
leitura técnica territorial do trabalho. À vista da dificuldade de 
realizar a leitura de municípios com vastas áreas territoriais, a 
proposta também contribui com possíveis caminhos para a 
obtenção dos dados. Ainda que existam inúmeras plataformas 
e informações disponíveis, encontrá-las e filtrá-las são desafios 
da leitura técnica, contexto que motivou a recomendação de 
fontes de busca associadas às temáticas como mais uma 
contribuição da proposta.

O ESTUDO DE CASO: MUNICÍPIO DE GONÇALVES (MG)
Para além de suas características de município com diminuta 
área de ocupação densa e vasta área territorial, sua escolha 
como estudo de caso surgiu da oportunidade de contribuir com 
a leitura técnica de seu Plano Diretor em fase de elaboração. 
Assim, a pesquisa propõe uma pequena discussão acerca da 
inserção regional, uma das temáticas consideradas relevantes 
para o contexto em que se insere o município de Gonçalves. 
Cabe mencionar, neste sentido, que a elaboração da leitura 
deste plano ainda está em curso, razão pela qual buscamos nos 
fixar nesta primeira temática.

O município de Gonçalves está inserido na Bacia Hidrográfica 
do Rio Grande, na Unidade de Planejamento e Gestão dos 
Recursos Hídricos (UPGRH) do Rio Sapucaí, sendo um dos 
municípios à montante da bacia e que apresenta um relevante 
conjunto de nascentes, ou seja, parte sensível das condições de

Figura 3 – Mapa do percentual que as áreas densamente ocupadas representam na 
área total de seus respectivos territórios municipais. Fonte: autores (2022)

quisa, Gonçalves, no sul de Minas Gerais e na divisa com o 
Estado de São Paulo, está no grupo de municípios cuja área 
densamente ocupada representa até 0,5% da área territorial 
do município, mais precisamente, 0,29% (ver Figura 6). 
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manutenção da bacia, principalmente nas porções médias e 
baixas. Gonçalves também se insere em uma Unidade de 
Conservação Ambiental, a Área de Proteção Ambiental Fernão 
Dias que engloba todo o território, além de outros sete 
municípios. Evidencia-se, assim, o relevante papel do território 
nas questões ambientais, tanto no contexto do seu próprio 
município, quanto na escala regional. 

Um outro recorte necessário para a leitura territorial se refere 
aos aspectos sociais e econômicos regionais. Na divisão das 
regiões geográficas de Minas Gerais, Gonçalves está inserido na 
Região Geográfica Intermediária de Pouso Alegre que abrange 
cinco Regiões Geográficas Imediatas, a saber, Poços de Caldas, 
Pouso Alegre, Itajubá, São Lourenço e Caxambu. Destas, 
Gonçalves se insere na Região Geográfica Imediata de Itajubá 
que agrega, além da sede Itajubá, outros doze municípios. 
Entretanto, a leitura indicou que o município não está limitado 
apenas à inserção na Região Imediata de Itajubá, mas em uma 
rede urbana mais expandida e complexa, exatamente pela 
situação periférica em que se encontra, alcançando até as 
regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, como pode 
ser observado na Figura 6.

Na análise desta rede de relações, é possível perceber uma 
lógica vinculada às especialidades exercidas por determinadas 
localidades e que, de certa forma, acompanham as hierarquias 
regionais, que vão da grande metrópole nacional, São Paulo, 
até os centros locais. É evidente, neste sentido, que o consumo 
do cotidiano fique restrito às localidades mais próximas, 
aumentando o raio de alcance conforme a complexidade do 
serviço, como os serviços relacionados à saúde chegam, 
principalmente, ao Arranjo Populacional de Itajubá. Essa 
dinâmica insere o município de Gonçalves em uma rede de 
serviços ampla, o que revela uma rede de serviços ampla o que

A PROPOSTA DE LEITURA TÉCNICA TERRITORIAL

Figura 4 – Proposta de leitura técnica territorial.
Fonte: autores (2022)

Figura 5 – Proposta de leitura técnica territorial.
Fonte: autores (2022)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar o território em sua totalidade e sob o 
questionamento da dicotomia urbano-rural, a contribuição 
metodológica que se propõe demanda novos questionamentos 
e reflexões a respeito do estudo do território. Para além de 
ultrapassar as áreas densamente ocupadas, os resultados 
indicam a necessidade de aprofundar a análise da inserção 
regional do município, observando, principalmente, o papel do 
território na sua inserção natural / ambiental, bem como na 
rede de relações em que ele se insere no âmbito regional. 
Nessa perspectiva, a compreensão dos municípios, 
principalmente os de diminuta área adensada e vastas áreas 
territoriais, exigem a leitura para além da área núcleo de 
ocupação densa, abarcando todo o território, e para além da 
sua lógica local, compreendendo sua rede de relações regionais 
e a pluralidade das ligações que as compõe. Portanto, para 
além do método de leitura técnica e de sua efetividade no 
estudo de caso proposto, o trabalho contribui com a proposta 
de um outro olhar ao território e ao planejamento territorial 
dos municípios brasileiros.
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Depreende-se, então, que a inserção do município está 
fortemente vinculada aos aspectos naturais e ambientais, bem 
como à rede de relações que inclui desde centros locais e 
hierarquias regionais, até regiões metropolitanas, destacando a 
pluralidade dessas ligações. Todo o restante da leitura se 
insere, portanto, nesta lógica regional, recolocando a 
compreensão do município para além da sua lógica local e sua 
vinculação territorial que explica a dinâmica socioespacial. 

Figura 6 – Mapa síntese da leitura de inserção regional do Município de Gonçalves.
Fonte: autores (2022)

revela uma posição de destaque na hierarquia da rede de 
cidades e mantém, portanto, sua condição de município 
vinculado ao turismo da paisagem e à produção agrícola. 

XXX Congresso de Iniciação Científica da Unicamp - 2022


