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Resumo: A visão de que grande parte dos problemas que se manifestam no espaço urbano é 
causada pelo seu crescimento caótico e sem planejamento está presente em diversos estudos 
que tratam da organização territorial das cidades. Esse pensamento encontra sustentação no 
fato de o planejamento urbano constituir, quase sempre, um discurso, não legitimando a ação 
concreta do Estado. No caso brasileiro, desde os planos de melhoramentos e embelezamento do 
final do século XIX até os ideais do planejamento estratégico da atualidade, houve mais discurso 
do que prática. As mudanças na nomenclatura, nas formas, nos conteúdos e nas metodologias 
denotam a dificuldade na implementação do planejamento ou mesmo de algumas de suas 
ações, como o plano diretor. Com base nessas premissas, o presente artigo tem como objetivo 
refletir sobre as diferentes abordagens teóricas do planejamento urbano brasileiro ao longo da 
sua história. É importante ressaltar que se trata de um objeto que é dinâmico e se altera ao longo 
do tempo. Em termos metodológicos, partimos das reflexões teóricas gerais para o estudo de 
caso concreto. Inicialmente recorremos aos conceitos, princípios, modelos, teorias e métodos 
relativos ao planejamento para, na sequência, analisarmos a evolução do planejamento na 
cidade de Montes Claros, dando maior ênfase ao plano diretor. A escolha desse espaço se 
justifica pela relevância que as cidades médias têm adquirido recentemente, notadamente pelo 
papel que desempenham no desenvolvimento regional e local. Os desafios impostos pelas novas 
formas de organização produtiva/territorial, pela necessidade de inclusão social e pelas novas 
formas de governança urbana exigem a aplicação dos instrumentos de planejamento urbano 
num processo mais colaborativo. Todavia, verificamos que em Montes Claros os processos de 
planejamento tradicionais ainda dominam as práticas e as ideias de promoção da cidade, 
prevalecendo a reprodução das relações de poder, com inexpressiva participação da população 
na tomada de decisões, sendo as inovações ainda muito tênues.  

Palavras-chave: Planejamento urbano. Cidade média. Plano Diretor. 
 
 
 
Considerações iniciais 
 
Tendo em vista a complexidade do espaço urbano na contemporaneidade, buscamos nesse 

artigo refletir sobre o processo de planejamento urbano, suas tendências e formas de 

aplicabilidade. A principal questão que permeia nosso estudo é como o discurso produzido em 

torno dessa temática,  se manifesta sobre o espaço. Desse modo, entendemos que é pertinente 
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realizarmos uma alusão às abordagens teóricas do planejamento,  dentro de um contexto 

histórico, para em seguida tratarmos do estudo de caso, tendo a cidade de Montes Claros como 

referência. 

 

Cabe destacar que restringimos a nossa análise ao caso brasileiro, mas  sem deixar de lado 

aspectos do planejamento vivenciado em outros países. Assim, realizando um recorte sobre as 

diversas possibilidades de pensar o planejamento urbano, bem como delineando os objetos 

possíveis de serem estudados, procuramos elucidar a produção e reprodução do planejamento 

na cidade de Montes Claros. 

 

Reflexões teóricas sobre algumas tendências do planejamento urbano 

 

Ao discutir a produção do espaço urbano, vários autores têm defendido que na sociedade 

capitalista a cidade não é organizada em função dos interesses de seus moradores, mas 

atendendo aos interesses de vários agentes, como os proprietários dos meios de produção, os 

órgãos públicos, os proprietários do solo, os promotores imobiliários e as empresas de 

construção.  Capel (1983)  nos lembra que a cidade capitalista é o lócus privilegiado da ação 

desses agentes, responsáveis, através de suas ações, pela produção e reprodução do espaço 

urbano. Fruto da ação de uma multiplicidade de agentes, a cidade se apresenta materialmente e 

socialmente desigual. Tal desigualdade se expressa na cidade através do acesso da população 

à moradia, aos serviços básicos, como os infraestruturais, de saúde, educação e lazer. A 

existência de inúmeros problemas urbanos, notadamente após a intensificação do processo de 

urbanização, tem encontrado na falácia da “falta de planejamento urbano” uma das suas 

justificativas. Mas o que é o planejamento urbano? Seria ele a solução para todos os problemas 

urbanos? O que existe de ideologias diversas nos  discursos sobre o planejamento urbano?  

 

O planejamento urbano tal qual conhecemos hoje tem nos seus primórdios a idéia de construir, 

ampliar, ordenar, embelezar e sanear. De acordo com Birkholz (1983, p. 7), o planejamento era 

considerado como o “ramo do conhecimento humano cuja finalidade era ordenar, embelezar e 

sanear as cidades.” No final do século XIX  e início do século XX predominou a preocupação 

com o ordenamento, cujo escopo exclusivo era a regularização viária, com a aplicação de 

modelos. Outra preocupação dos engenheiros, urbanistas e sanitaristas dessa época era com o 
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embelezamento das cidades. Com Camilo Sitte, a finalidade precípua do planejamento era a 

visão artística, a estética da cidade. A terceira e não menos importante preocupação era a de 

saneamento, pois com a grande concentração populacional nas cidades surgia a necessidade da 

higienização, distribuição de água potável, coleta e destinação de esgotos e lixo urbano. 

 

A lógica do planejamento se resumiria em verificar como uma sequência de atividades levaria ao 

equacionamento de problemas, desenvolvimento de soluções alternativas e avaliação das 

soluções e escolha da melhor. Nas palavras de Erenberg (2007, p. 57) o planejamento  

 
é a forma de evitar, minimizar e solucionar problemas atuais e futuros através 
da projeção do gerenciamento ao longo de dado período de tempo dos 
recursos e estratégias já disponíveis e a obter. É, portanto, dinâmico, na 
medida em que as situações a solucionar não são, elas mesmas, estáticas. 
Planejamento é tarefa que se materializa na elaboração de planos.  

 

Essa definição é importante, pois esclarece que o planejamento é um processo, um conjunto de 

metas e procedimentos a serem adotados para mitigar problemas atuais e evitar os futuros e o 

plano é uma das suas etapas. Portanto, não são termos imbuídos do mesmo significado. Na 

Carta dos Andes, de 1958, consta que o  

 
planejamento é um processo de ordenamento e previsão para conseguir, 
mediante fixação de objetivos e por meio de uma ação racional, a utilização 
ótima dos recursos de uma dada sociedade em uma época determinada. O 
planejamento é, portanto, um processo de pensamento, um método de 
trabalho e um meio para propiciar o melhor uso da inteligência e das 
capacidades potenciais do homem para benefício próprio e comum. 

 

Em linhas gerais, os tipos de planejamento mais comuns são: a) o planejamento utópico – 

despreocupação com os procedimentos de transformação, ou seja, procura equacionar a 

situação tal como ela é; b) planejamento compreensivo ou integrado – parte do princípio de que 

o verdadeiro planejamento pressupõe a inclusão de todas as variáveis relevantes: transportes, 

habitação, emprego, serviços, etc.; c) planejamento incrementalista – parte dos problemas, seu 

equacionamento e a imediata ação para resolvê-los; d) planejamento exploratório - propõe uma 

dinâmica estruturada em dois eixos, um global e outro ligado ao equacionamento dos problemas 

e as consequências das soluções e intervenções; e) planejamento transativo – preocupação com 

uma lógica mais empírica e mais dialética, com a integração da população ao processo e; f) 

planejamento interativo – tenta unir eficiência à ação política. 
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As escolhas pelo modelo de planejamento variaram no tempo e no espaço. Porém, 

independentemente do tipo, o planejamento constitui-se no principal instrumento do município 

para executar a política de desenvolvimento urbano, buscando  o bem-estar de seus habitantes. 

Não podemos deixar de comentar que o planejamento é uma atividade política por excelência, o 

que implica dizer que contém questões ideológicas. Para Souza (2006), planejamento envolve 

relações de poder, conflitos e interesses de grupos, classes, instituições, empresas, entre outros. 

 

O planejamento urbano no Brasil 

 

Para refletir sobre o planejamento urbano no Brasil utilizamos como referência o artigo  de Flávio 

Villaça intitulado “Uma Contribuição para a História do Planejamento Urbano no Brasil”,  

publicado em 1999,  que traz uma síntese da evolução desse processo no país. O autor constata 

que são recentes as iniciativas de planejamento, que datam de pouco mais de um século. 

Villaça (1999a) aborda a difícil tarefa de se fazer a histórica do planejamento urbano no Brasil, 

notadamente porque o discurso e a prática muitas vezes se confundem. Além disso, há uma 

dificuldade na definição do termo, sendo muitas vezes confundido com zoneamento, planos 

setoriais, planos diretores, projeto de cidades novas, entre outros.  

O referido autor divide a história do planejamento urbano no Brasil em três fases distintas. Na 

primeira delas, de 1875 a 1930, ocorre o predomínio do planejamento renascentista que nos 

chega através da França. Enfatiza a beleza monumental.  Villaça (1999a, p. 193) afirma que “foi 

sob a égide dos planos de embelezamento que nasceu o planejamento urbano (lato sensu) 

brasileiro”. Trata-se de um modelo altamente ideológico, refletindo a ação concreta do Estado. 

Um dos exemplos citados é o plano da cidade do Rio de Janeiro, de 1875, que procurava criar 

melhoramentos. Há um declínio desse tipo de plano na década de 1930, surgindo uma 

preocupação maior com a eficiência e não tanto com a beleza, destacando as obras de 

infraestrutura de transporte e saneamento. 

Numa segunda fase, de 1930 a 1990, verificamos a ideologia do plano enquanto técnica de base 

científica para a solução dos problemas urbanos. Foi um período de grandes e bem 

intencionados planos, cuja maioria não saiu do papel, sendo que o discurso dominante 
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procurava ocultar a origem dos problemas, atribuindo ao planejamento à função de solucioná-

los. 

Na terceira e última fase, de 1990  em diante, os teóricos do planejamento tecem severas 

críticas ao período anterior, defendem a participação popular na formulação e acompanhamento 

dos planos diretores, a função social da propriedade urbana e da cidade, conforme preconizado 

no Estatuto das Cidades. Há, além da busca por justiça social, a recusa do diagnóstico técnico 

como mecanismo de descrever e solucionar os problemas urbanos. 

O autor ressalta, em vários momentos de seu texto, o fato de que  só é possível compreender a 

produção e reprodução do planejamento urbano no Brasil, nos últimos 50 anos, cristalizado no 

plano diretor e relacionado com as ideologias das classes dominantes. Acrescenta que “sendo 

apenas discurso o planejamento é uma fachada ideológica, não legitimando a ação concreta do 

Estado, ao contrário, procurando ocultá-la. O que há por trás da fachada é o poder, a 

dominação. (VILAÇA, 1999a, p. 191). 

Muitas vezes o que prevaleceu, ao se falar em planejamento urbano, foi meramente a 

elaboração de planos diretores, tanto que na Constituição de 1988, especificamente no artigo 

182§1º, consta que o Plano Diretor é um conjunto de leis e instrumento básico de planejamento 

de uma cidade, dispondo sobre sua política de desenvolvimento, ordenamento territorial e 

expansão urbana. Isto posto, o plano diretor sempre teve lugar de destaque na política urbana 

do país. 

 

Percebemos que no decorrer do desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a cidade, 

sobretudo a partir de 1988, houve o desencadeamento de um processo de descentralização das 

ações do poder público, concentrando no nível municipal a atuação mais expressiva e direta aos 

espaços urbanos brasileiros.  

 

A mudança em relação ao planejamento urbano tem na  Lei Federal n.º 10.257/2001 – Estatuto 

da Cidade seu o marco. A referida lei regulamenta o capítulo da política urbana disposto na 

Constituição Federal. Consta no Estatuto da Cidade o direito às cidades sustentáveis, entendido 

como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
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transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Nesse entendimento, exige-se dos 

municípios a elaboração ou adequação de seus planos diretores.  

 

O Estatuto da Cidade oferece aos municípios um conjunto de instrumentos que, na prática, 

buscam materializar o direito à cidade, à terra urbana, a fim de atender ao seu principal objetivo 

que é priorizar a função social da cidade. Dentre seus propósitos podemos elencar: promover a 

gestão democrática das cidades, oferecer mecanismos para a regulamentação fundiária, 

combater a especulação imobiliária, assegurar a sustentabilidade a sustentabilidade ambiental 

social e econômica doas núcleos urbanos. Possui vários instrumentos urbanísticos, tributários e 

jurídicos objetivando garantir maior à gestão urbana, a saber: gestão democrática; plano diretor; 

parcelamento; edificação ou utilização compulsórios; Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

progressivo no tempo; desapropriação com pagamentos da dívida pública; usucapião especial; 

concessão especial para fins de moradia; direito de superfície; direito de preempção; outorga 

onerosa do direito de construir e de alteração de uso; operações urbanas consorciadas; 

transferência do direito de construir; estudo de impacto de vizinhança e; consórcio imobiliário. 

 

Entre  os instrumentos instituídos pelo Estatuto da cidade o plano diretor continua merecendo 

posição de destaque os Planos Diretores, elemento de regulação do uso do solo e da efetivação 

da função social da cidade e da propriedade (TÖWS, et.al. 2008).   

Feitas essas considerações interessa-nos compreender como, no decorrer de sua história, a 

cidade de Montes Claros tem implementado atividades de planejamento urbano, assunto que 

passamos a tratar a seguir. 

 

A cidade de Montes Claros e as experiências no planejamento urbano 

 

O município de Montes Claros possui uma população de 361.915 habitantes (IBGE/2010), com 

95% de sua população residindo na área urbana. O referido município localiza-se na 

mesorregião Norte de Minas (mapa 1), área conhecida pela seca periódica e por baixos 

indicadores socioeconômicos. Em diversos estudos realizados, como os de Pereira (2007)  e 

França (2009) Montes Claros é entendida como uma cidade média, ou intermediária, se 

destacando como principal pólo regional, polarizando extensa área do território mineiro. No 
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âmbito comercial nota-se um gradativo crescimento tanto no comércio logístico, como nos bens 

de produção e na prestação de serviços. Esta cidade norte mineira tem atraído consumidores, 

notadamente no setor de serviços de saúde, educacional, comercial e de lazer. 

Figura1: Mapa da Localização do Município de Montes Claros 

 

Como dito anteriormente, Montes Claros é um município de população predominantemente 

urbana, característica que vem sendo ratificada nas últimas décadas, com o aumento do seu 

grau de urbanização. A figura 2 apresenta o crescimento da população urbana de Montes Claros 

conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  nos anos de 1960, 

1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
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Figura 2 – Evolução populacional de Montes Claros  
Fonte: IBGE, 2010 
 

 

Montes Claros possui uma forte atração de migrantes, uma característica comum das cidades 

médias brasileiras, que de acordo com os dados dos últimos censos têm apresentado um 

crescimento populacional acima da média nacional (MARICATO, 2001).  Nesse sentido, pensar 

o crescimento da cidade, que ocorreu de forma rápida e intensa, aliado ao processo de 

planejamento torna-se um desafio, considerando que para uma gestão efetiva da cidade é 

necessário um planejamento que atenda a realidade local. 

 

A cidade de Montes Claros cuja origem está ligada a fazenda de criação de gado, teve um 

crescimento territorial espontâneo. Em fins do século XVIII e início do XIX, o máximo que se 

verificava eram ordens da câmara municipal de manter a limpeza das ruas, evitar o abate de 

reses nas ruas, manter os animais presos, entre outros (CORREIO DO NORTE, 1884).  À 

medida que aumentava a população e atividades urbanas ocorria a ampliação da área física da 

cidade, sem o adequado acompanhamento do poder público municipal. Assim, áreas 

inadequadas à habitação foram sendo ocupadas ao longo do tempo.  Conforme demonstrado na 

figura 2, até a década de 1970 a população era eminentemente rural, quadro que é invertido a 

partir de então. Muitos foram os fatores que induziram este crescimento, desde as mudanças na 

legislação trabalhista rural, as políticas públicas que apoiaram ao reflorestamento, o processo de 

industrialização concentrado em Montes Claros e as precárias condições de vida no campo. 
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Em meados da década de 1950, o poder público municipal já manifestava  certa preocupação 

com o desordenado crescimento urbano que caracterizava a cidade. A alternativa encontrada 

pela administração municipal foi providenciar a elaboração do primeiro Plano Diretor e de 

Urbanização da cidade, através da Lei 247 de 11 de março de 1955. Esse plano tinha como 

objetivo principal estabelecer as diretrizes norteadoras do crescimento urbano. Dada às 

dificuldades da época, o plano só foi aprovado em 1970.  

 

Cabe ressaltar que a iniciativa da administração pública de Montes Claros, ao propor a 

elaboração do plano diretor como solução para a problemática urbana, não pode ser dissociada 

da realidade do Brasil, pois já se percebia, nessa época, uma concepção de planejamento 

enquanto racionalidade técnica, numa visão centralizadora. No entender de Villaça (1999a), essa 

fase foi uma transição dos planos de embelezamento que predominaram no país até a década 

de 1930, para o planejamento enquanto discurso, destituído de seu caráter político. Além disso, 

a crença na ideia de que os problemas urbanos eram decorrentes da falta de planejamento das 

cidades já fazia, nessa época, parte dos discursos de urbanistas brasileiros. 

 

Na década de 1960, Montes Claros foi incluída na área de atuação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), seguindo a orientação da política de planejamento 

estatal que tinha por objetivo reduzir as disparidades regionais, através da dinamização 

econômica de determinados núcleos urbanos que exerceriam funções de polarização do 

desenvolvimento. 

 

Fruto dessa política desenvolvimentista, o processo de industrialização no município impulsionou 

também a expansão urbana, conforme destacado por Carvalho (1983, p.3)  

 

cidade sem nenhuma tradição industrial, Montes Claros se viu escolhida 
para sede de uma área industrial, na qual convivem indústrias de vários 
tipos, o que veio a provocar profundas alterações na estrutura econômica, 
social e urbana da cidade.  

 

Com a urbanização e a expansão territorial desordenada, o poder público, mais uma vez, busca 

no planejamento uma solução. Na tentativa de propor diretrizes para nortear o crescimento 

urbano foi elaborado, em 1975, o Plano de Desenvolvimento Local Integrado (PDLI) através do 
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qual foram implementados a lei de uso e ocupação do solo, o código de obras e o código de 

posturas, que exerceram importante papel na estruturação da malha urbana. Permeia o texto 

desse plano uma concepção de planejamento que tinha por objetivo promover o 

desenvolvimento integrado da cidade, com uma visão idealizadora da cidade do futuro. 

 

Também no final dessa década Montes Claros foi incluída no Programa Cidades de Porte Médio, 

parte integrante da política pública definida pelo II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). 

Os recursos do PCPM foram investidos na melhoria da estrutura econômica e social da cidade 

envolvendo desde ações de ampliação da rede de saneamento básico, pavimentação de ruas, 

construção de equipamentos sociais como postos de saúde e praças de lazer, bem como, 

construção de núcleos habitacionais, remoção de favelas e legalização da posse da terra em 

áreas de invasão. Tais ações tiveram como foco principal a zona norte, nas proximidades do 

Distrito Industrial, região onde o crescimento populacional foi mais intenso no período.  

 

Os anos de 1980 foram marcados por uma nova fase de expansão da cidade, sobretudo na zona 

sul, com o surgimento de novos bairros, a construção de conjuntos habitacionais, a revitalização 

de favelas e novos loteamentos, sem, contudo, obedecer a um planejamento global e efetivo. As 

ações do poder público continuavam pontuais e setorializadas. 

 

Villaça (1999), ao estudar o planejamento urbano no Brasil, afirma que há uma enorme confusão 

acerca do conceito de plano diretor. Para esse autor uma definição mais tradicional considera-o 

como  

um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, 
econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, 
apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das 
redes de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, 
para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, 
médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal.(VILLAÇA, 1999a, 
p.238)  

 

Ainda que simples discurso, o plano diretor sempre esteve presente na história do planejamento 

urbano brasileiro, como destacamos anteriormente. 

 
No caso da cidade de Montes Claros, a intensidade do processo de urbanização sobrecarregou 

a estrutura urbana existente e as tentativas de planejamento urbano ficaram na retórica de 
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meros discursos e, quando muito, foram desenvolvidos planos de intervenção urbanística setorial 

para resolver ou amenizar problemas já vivenciados pela população. O município tem hoje um 

caráter preponderantemente urbano e passa assim a reproduzir em outra escala, os problemas 

das metrópoles. Algumas das questões urbanas identificadas em meados dos anos 1960 

continuam em pauta.  

 

O atual Plano Diretor,  aprovado em 27 de agosto de 2001, é definido no seu preâmbulo, como 

 

o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano - sob o aspecto 
físico, social, econômico e administrativo, objetivando o desenvolvimento 
sustentado do Município, tendo em vista as aspirações da coletividade - e de 
orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa privada. 

 

Um dos problemas do plano diretor de Montes Claros é a sua abrangência. O plano pode ser 

classificado como geral e legisla sobre planejamento urbano, saúde, meio ambiente, educação, 

serviços urbanos, turismo, cultura, lazer, dentre outros. Estabelece princípios gerais a serem 

detalhados e aprofundados em legislação complementar. Associados ao novo plano diretor, uma 

nova legislação de uso e ocupação do solo e um novo código de obras e postura também foram 

aprovados, mas ainda falta a regulamentação de outros códigos municipais. 

A concepção expressa nesse plano permite classificá-lo como um instrumento da política urbana 

geral, uma vez que inclui normas para o adensamento, expansão territorial, definição de zonas 

de uso do solo e redes de infraestrutura. Não incorpora as propostas do Estatuto da Cidade, 

sendo possível vislumbrar certa tendência tecnocrático-funcionalista no seu texto final. 

 

A análise da sua amplitude territorial permite afirmar que o plano se encontra circunscrito ao 

município, apesar de dar maior ênfase aos aspectos da zona urbana. A sua amplitude temporal é 

indeterminada. 

 

O diagnóstico foi feito no final dos anos de 1980 e o plano foi elaborado por uma equipe técnica 

amparada em assessoria da Fundação João Pinheiro, seguindo, inclusive, o preceito 

constitucional de participação da sociedade. Na introdução do documento síntese que serviu de 

base para as discussões que antecederam a sua aprovação consta que  

 
ao contrário das demais experiências em planejamento implantadas em 
Montes Claros, em 1970 com Plano Diretor, em 1975 com o Plano de 
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Desenvolvimento Local Integrado e em 1980 com o Projeto Especial 
Cidades de Porte Médio, todos eles formulados sem a participação da 
comunidade, a elaboração desse Plano, que foi desenvolvido pela SEPLAN 
por técnicos que vivenciam o cotidiano da aplicação da legislação 
urbanística, baseou-se na intensa participação popular. Consultando a 
sociedade organizada através de suas representações, possibilitou-se a 
identificação das legítimas aspirações de todos os segmentos sociais da 
comunidade. (Prefeitura Municipal de Montes Claros, sd:07) 

 

 Na elaboração do documento preliminar, houve a participação representativa dos setores 

organizados da sociedade; órgãos públicos, sociedade civil e representações populares, mas 

isso não é suficiente para caracterizá-lo como um plano democrático, construído num processo 

no qual a participação efetiva da diversidade social esteve assegurada.  

 

Isso significa que a produção real da cidade não obedece à lógica do plano diretor, considerando 

que a cidade é dinâmica e a legislação é, quase sempre, rígida e estática. No caso de Montes 

Claros, o atual plano diretor não tem sido implementado de forma eficiente e nem atende a todos 

os pressupostos do Estatuto da Cidade. 

 

Considerações finais 

 

Avaliando-se os planos urbanos que foram elaborados para a cidade de Montes Claros pode-se 

concluir que não é por falta de planos ou pela má qualidade dos mesmos que a cidade apresenta 

problemas graves. Na verdade, o que falta é a prática do planejamento enquanto processo, para 

não haver um distanciamento entre o plano e a realidade vivenciada pela cidade. Nesse sentido, 

não basta ter mecanismos legais para orientar o crescimento urbano, é necessário garantir a sua 

aplicabilidade e a sua eficiência. Além disso, não é possível planejar uma cidade sem levar em 

conta o quadro econômico da região na qual ela está inserida. 

 

O plano diretor em vigor não responde às questões conflitantes do contexto socioespacial da 

cidade. Além disso, com as mudanças contidas no Estatuto da Cidade percebe-se a 

necessidade de rever o plano diretor. Na busca de alternativas para o futuro deve ser viabilizada 

a construção de uma política urbana calcada em novas práticas de gestão, que articule 

diferentes setores da administração pública e da sociedade civil. Necessário se faz ainda, a 
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revisão dos instrumentos e práticas de planejamento, numa concepção que busque a resposta 

para os problemas urbanos junto às forças sociais existente no próprio espaço urbano. 
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