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RESUMO 

O processo de urbanização no Brasil tem se intensificado nas últimas 

décadas. Segundo o IBGE (2010), nos anos 60, o Brasil ainda era um país 

agrícola, com uma taxa de urbanização de apenas 44,7%. e no ano de 2010, 

alcançamos a taxa de urbanização de 84,3%. Já em Minas Gerais, esses 

percentuais estão em 39,8% em 1960 e em 85,29% em 2010, superando a 

taxa de urbanização do Brasil em quase 1% no último ano. A crescente 

urbanização no país nos leva, desde meados do século XVIII, à busca pela 

melhor forma de planejar e gerir o espaço urbano, e em Minas Gerais isso 

não é diferente. Para tal, muitas foram as tentativas de implantação e/ou 

importação de modelos de gestão, e o que se vê nas cidades brasileiras hoje 

é a sobreposição de todos estes movimentos e a constante busca por novas 

metodologias que auxiliem na tarefa de administrar e planejar o espaço 

urbano. Com tal crescente processo de urbanização, este artigo tem como 

objetivo realizar uma análise critica sobre como fizemos e faremos o 

planejamento urbano no Brasil. A principio, já se pode dizer que este é feito 

de forma desconecta, sem trocas entre as instituições responsáveis e as 

informações sobre o território (dados alfanuméricos e cartográficos). Ainda 

se faz planejamento no Brasil sem diálogo entre os agentes e sem 

informações atualizadas sobre o espaço geográfico. Desta forma, 

independente de como se fizer o planejamento e a gestão do nosso 

território, é preciso mais do que nunca, dar as condições para que o acesso 

ás informações atualizadas e compatíveis com o objetivo, seja um direito a 

todos que trabalham e são responsáveis por garantir uma melhor qualidade 

de vida para os demais cidadãos. 

PALAVRAS CHAVES:  Planejamento urbano,  Geoprocessamento, acesso á 

informação, atualizar bases cartográficas 



 

1. O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO NO BRASIL  

O processo de urbanização no Brasil tem se intensificado nas últimas 

décadas. Segundo o IBGE (2010), nos anos 60, o Brasil ainda era um país 

agrícola, com uma taxa de urbanização de apenas 44,7%. Em 1980, 67,6% 

do total da população já vivia em cidades. Entre 1991 e 1996, houve um 

acréscimo de 12,1 milhões de habitantes urbanos, o que se reflete na 

elevada taxa de urbanização (78,4%) e no ano de 2010, alcançamos a taxa 

de 84,3% da população residente em áreas urbanas. Já em Minas Gerais, 

esses percentuais estão em 39,8% em 1960 e em 85,29% em 2010, 

superando a taxa de urbanização do Brasil em quase 1%. 

Com tal crescente processo de urbanização, este artigo tem como objetivo 

realizar uma análise critica sobre como fizemos o planejamento urbano e de 

alguns dos atuais desafios para o mesmo em nosso país. 

1.1 O PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL – ATÉ ENTÃO, UM 

PROCESSO APOIADO EM UM PENSAMENTO LINEAR E 

DESCONECTO 

A crescente urbanização no país nos leva, desde meados do século XVIII, á 

busca pela melhor forma de planejar e gerir o espaço urbano e em Minas 

Gerais isso não é diferente. Para tal, muitas foram as tentativas de 

implantação e/ou a importação de modelos de gestão, tais como o 

“Urbanismo Estético – Viário”, com a ampliação dos espaços abertos 

centrais, cuja origem se deu na França, com a reforma de Paris, e que 

trouxe para as cidades brasileiras a influencia dos traçados retos, 

mostrando-nos, segundo Lefebvre (1999:104), “a ordem da régua, do 

alinhamento, da perspectiva geométrica” nos traçados urbanos. Para essa 

corrente, o planejamento urbano era sinônimo de geometrização do território 

através das vias, ou seja, de uma organização geométrica do espaço 

urbano. Não se tinha aqui a tentativa de correlacionar ou identificar as 

funções e papéis desempenhados  pelos agentes produtores do espaço, 



mas apenas organizá-los no território, tomando como referencia, as vias 

(ruas, estradas, avenidas). 

 Outro modelo importado foi o “Urbanismo Técnico-Setorial” caracterizada 

pelo viés “higienista/sanitarista” e pelo caráter 

“Progressista/Positivista/Racionalista” no qual, muitas das ações do Estado 

estavam baseadas na “destruição criativa”, o qual influenciou o Brasil e foi 

aplicado no Rio de Janeiro, com a reforma de Pereira Passos em 1903, ou 

ainda em Minas Gerais, esta forma de se pensar o planejamento urbano 

influenciou a construção da capital mineira. Observa-se que o urbanista da 

escola racionalista-progressista está 

bem mais preocupado em representar uma visão arquitetural 
da cidade grande contemporânea do que em fazer a análise 
aprofundada de seu complexo organismo. (OSTROWSKY, 
1968)  

Outro modelo de gestão importado foi o denominado na literatura como 

“Urbanismo Globalizante Utópico: Pró - Industrial e Pró –Urbano”, que surgiu 

na Europa em meados do século XX, aonde seus moldes foram transcritos 

no “planejar” de cidades como Brasília (Brasil) e Chandigarh (Índia). Neste 

momento, observa-se no Brasil a aplicação de formas de se pensar e fazer o 

Planejamento urbano ainda muito influenciadas pela matemática, ou seja, 

pelo planejamento geométrico. No Brasil, tem-se o ápice deste quando da 

construção de Brasilia, cidade a qual tem a forma de um avião. Neste 

modelo, ainda não há interação entre os agentes sociais, econômicos e 

ambientais. A cidade é espaço voltado par ao Homem-padrão e o meio 

ambiente é visto apenas como paisagismo.  

Para este, o caráter universal e purista atribuído à forma e a 

aceitação de um homem-tipo universal permite uma 

padronização do urbanismo em todo o mundo. Assim, um 

mesmo plano poderia servir para uma cidade latino-americana, 

européia ou africana, por partirem do pressuposto de que as 

necessidades básicas dos homens são as mesmas, e se 

regem pelos princípios fundamentais de estética e eficácia 

(Monte-Mór, 2007:74) 

As relações entre ecossistemas, homem e economia não são considerados, 

muito menos os impactos advindos de suas interações com e no meio. 



Até 1964, o planejamento do espaço urbano continuaria sendo 

encarado pelo governo federal como "artigo de luxo", reservado 

aos grandes projetos políticos, onde o caráter nobre do 

empreendimento exigia um toque artístico e uma 

funcionalidade técnica compatíveis com a grandeza da obra 

(Monte-Mór, 2007:81) 

Nas décadas de 1960 e 1970 surgem os chamados “Planos locais” 

baseados em uma metodologia “compreensiva”. Segundo Costa (2008), em 

termos metodológicos, a idéia era, portanto, a da compreensividade na 

abordagem das questões urbanas.  

Neste contexto, as cidades deixavam de ser encaradas apenas 

como problemas de técnica de engenharia e de 

embelezamento arquitetônico. Sociólogos, economistas, 

cientistas políticos, enfim, os cientistas sociais, descobriam a 

cidade como foro de estudo da sociedade capitalista industrial 

que se consolidava no país (Monte-Mór, 2007:82) 

Entretanto, Costa (2008) ressalta que tais planos eram elaborados por firmas 

privadas ou por consultores independentes, e que as análises para o 

planejamento urbano resultavam na maioria das vezes em bons diagnósticos 

dentro de cada setor ou disciplina, mas não se constituíam em análises 

realmente integradoras, como seria de se esperar como resultado da 

metodologia compreensiva e planejamento. Logo, neste período, a 

integração entre os diferentes agentes produtores do espaço também não 

ocorreu de forma sistêmica, mas individualizada. 

A década de 1980 foi caracterizada como um período de crise econômica, 

política e de capacidade financeira do Estado (Costa, 2008). Com o início do 

processo de redemocratização do país, no ano de 1979, o Welfare State 

chega ao Brasil, dando abertura para a maior participação do setor privado 

no processo de planejamento e gestão das nossas cidades.  

Já com a Constituição de 1988, o planejamento regional perde ênfase, a 

qual será retomada com o Estatuto das Cidades, em 2003 (Campos Filho, 

1989; Choay, 1992; Monte-Mór, 2008; Moura, 2009; Carvalho, 2010). 

Entretanto, é na Constituição de 1988 que o Plano Diretor aparece como 

instrumento básico de gestão e planejamento urbano municipal. E é no 



Estatuto das Cidades que se estabelece a necessidade da construção desse 

plano de forma participativa (Brasil, 1988; Brasil,2003). 

Segundo Costa (2008), os conceitos de Planejamento urbano e Plano 

Diretor, no contexto político brasileiro onde valoriza-se a participação popular 

na construção desses processos, “ainda não estão bem definidos” o que 

resulta em uma grande variedade de interpretações do que viria a ser o 

processo e o instrumento de gestão participativa. Desta forma, nota-se que 

em todas as correntes que influenciaram o planejamento urbano no Brasil, 

observa-se que em nenhuma delas encontra-se, de forma eficaz, uma 

correlação entre agentes sociais, econômicos e ambientais e que frente a 

tantas possibilidades e atuações diferenciadas no espaço urbano ao longo 

do tempo, o que se vê nas cidades brasileiras hoje é a sobreposição de 

todos estes movimentos, o que faz com que as características de cada 

corrente convivem e interajam com as demais, tornando o ambiente ainda 

mais complexo e desconecto. 

1.2 GRANDES PROJETOS DE MAPEAMENTO: RADAMBRASIL E 

GEOMINAS 

O primeiro grande projeto de mapeamento que cobriu todo o território 

nacional foi o Projeto RADAMBRASIL, que teve inicio no ano de 1970, com o 

objetivo de atualizar e/ou criar, sistematizar os dados sobre os recursos 

naturais do Brasil. Foi um grande projeto de reconhecimento do território 

Brasileiro, versando sobre geologia, solos, aptidão agrícola, fitoecologia, 

geomorfologia, uso potencial da terra e subsídios ao planejamento, além de 

285 cartas planimétricas e as imagens de radar com faixas estereoscópicas 

e que ainda hoje é usado, apesar da escala 1:1.000.000. (RADAMBRASIL, 

1970) 

É graças a este megaprojeto que o Brasil hoje “dispõe de total cobertura 

radargráfica que, conjugado com outros sensores remotos, pode contribuir 

ainda mais, com valiosas informações no campo dos recursos naturais” 

(Leão, 2004).  



Este projeto, elaborado durante o período da Ditadura Militar Brasileira, é, 

ainda hoje, a principal referência para estudos de planejamento que se tem 

no Brasil, haja visto que depois deste estudo, nenhum outro foi realizado, 

nem mesmo para atualização dos dados. Desta forma, ainda hoje, no Brasil, 

alguns estados tem como única fonte de dados oficiais, um levantamento 

realizado há 40 anos, totalmente desatualizados e em uma escala que 

prejudica e muito a tomada de decisões. 

Dos 38 Volumes elaborados, 34 Volumes (de 1 a 34) foram publicados em 

meio convencional (papel), no período compreendido entre os anos de 1973 

e 1987. Estes mesmos 34 volumes foram relançados em meio digital, no 

final do ano de 2003, através de CD-Rom, sendo 1 CD para cada um dos 

Volumes. Atualmente todos estão disponíveis no website do IBGE. De 

acordo com informações disponibilizadas no website do RADAMBRASIL, 

ainda restam 4 Volumes não publicados, até o momento: 

 Volume 35  -  Folha SG.22 Curitiba e parte da Folha SG.21 Asunción 

e Folha SG.23 Iguape;  

 Volume 36  -  Folha SC.23 Rio São Francisco;  

 Volume 37  -  Folha SF.22 Paranapanema;  

 Volume 38  -  Folha SE.23 Belo Horizonte. 

A previsão era de que o Volume 35 seria disponibilizado no ano de 2005, 

também em CD-Rom, entretanto, tal volume ainda não foi disponibilizado no 

sítio eletrônico do IBGE. Quanto aos outros três volumes não havia, até 

2005, qualquer previsão sobre a sua disponibilização, e em 2012, parece 

que nada mudou, entretanto, a documentação original (mapas e relatórios) 

destes quatro Volumes não publicados encontra-se no acervo da Diretoria 

de Geociências do IBGE 

Algumas outras áreas foram favorecidas com um mapeamento mais 

detalhado, como é o caso de Minas Gerais, que teve seu território mapeado 

em escala 1:100.00 até a latitude de 19° Sul, e á partir daí, na escala de 

1:50.000. Isso de deu principalmente pelo interesse em se mapear com 

detalhe o Quadrilátero ferrífero. 



De acordo com Vegi, L; ET AL (2011), o site GeoMINAS foi uma iniciativa 

publicada em 1995, a partir da articulação de um grupo de instituições 

sediadas no estado de Minas Gerais sendo pioneiro na disponibilização de 

dados geoespaciais em âmbito estadual. Seus dados foram amplamente 

utilizados por usuários de todo o Brasil durante seus 15 anos de existência, 

entretanto devido a falta de apoio político, este site não recebeu atualizações 

e em abril de 2011 foi retirado do ar. Assim, no primeiro semestre de 2011, 

como projeto da linha de pesquisa em Bancos de Dados Espaciais, do 

Programa de Pós-Graduação em Computação da Universidade Federal de 

Viçosa, foi realizado um trabalho colaborativo que teve como objetivo criar 

uma nova IDE para o GeoMINAS, resgatando os seus dados originais e 

documentando-os com base no Perfil MGB. A expectativa é que em breve, 

os dados estejam novamente disponíveis para consulta. 

Apesar de ser uma base cartográfica em um nível de detalhamento muito 

melhor do que o RadamBrasil, o Geominas não era uma base perfeita, pois 

apresentava muitos problemas topológicos, além de também ser 

desatualizada e não cobrir todo o território nacional. 

O fato é que atualmente, o Brasil não apresenta, de forma contínua, um 

mapeamento que atenda ás necessidades dos planejadores. O 

RADAMBRASIL é um acervo que atendia o que se esperava de 

planejamento na década de 1970, ou seja, o planejamento das 

macrorregiões brasileiras, (Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul), o 

que não atende as necessidades de planejamento atuais. Após esse 

período, partiu-se para o mapeamento em escala municipal, onde o 

Geominas atende esse pré-requisito, embora com problemas topológicos. 

Entretanto, não são todos os estados brasileiros que possuíram ou possuem 

um projeto de mapeamento como esse. Atualmente em Minas Gerais, 

busca-se uma maneira diferente de fazer o mapeamento, seria através de 

dados intra-urbanos (escala mais detalhada que a nível municipal), para se 

ter como planejar metropolitanamente. Entretanto, na Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, a realidade municipal de acesso á informações 

detalhadas sobre seu próprio município é totalmente diferenciada: 

Apresenta-se Belo Horizonte como um oásis na área de cartografia, com 



dados de mapeamento a laser da capital mineira, a municípios como 

Sabará, limítrofe a Belo Horizonte, mas que só possuem os dados oficiais 

disponibilizados pelo IBGE ou Geominas. Desta forma, para se fazer esse 

mapeamento regional, a nível intra-urbano, antes será preciso equalizar o 

nível das informações dos diferentes municípios.  

2. Um novo olhar para se pensar e fazer o Planejamento do 

ambiente urbano 

A necessidade de se obter um novo olhar para se pensar e fazer o 

Planejamento do ambiente urbano advém das atuais circunstâncias de 

intensificação dos chamados “Problemas urbanos” em que se encontram as 

cidades, a saber, questões relacionadas a mobilidade, acessibilidade, 

moradia, educação, saúde, acesso á infra-estrutura urbana, serviços, 

segurança, lazer, enfim, condições estas e outras que não têm sido 

atendidas de forma satisfatória nos grandes centros urbanos por não serem 

pensadas como variáveis integrantes de um mesmo sistema, mas por até 

agora, serem pensadas isoladamente uma das outras ao se buscar uma 

solução para esse ou aquele “problema urbano”. Desta forma, faz-se 

necessário compreender como estes “problemas urbanos” interagem entre 

si, no tempo e no espaço, como influenciam o sistema como um todo, e não 

isoladamente, para então sermos capazes de Planejarmos o espaço, e não 

apenas geri-lo. 

Santos (1996) nos alerta para o fato de que “o conhecimento do objeto de 

análise, no caso da geografia, é fundamental para que ao se propor novas 

técnicas e processos metodológicos, estes sejam vistos como “meios”, cuja 

finalidade é a compreensão da realidade espacial”, e esta não pode ser feita 

ao se estudar o planejamento urbano desconsiderando a variável temporal. 

Desta forma, ao se estudar o espaço urbano e regional, a variável tempo é 

imprescindível para que o fenômeno possa ser compreendido em sua 

totalidade, auxiliando os gestores na compreensão deste processo e assim 

atuar no planejamento, prevenindo os problemas e não remediando-os. 



2.1 NOVAS POSSIBILIDADES DE PLANEJAMENTO  

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) tem se mostrado uma ferramenta 

eficiente no apoio á tomada de decisão junto aos gestores, cidadão e setor 

privado. Entretanto, a forma como é apresentado na atualidade mostra-se 

um sistema estático, incapaz de avaliar eficientemente a variável temporal, 

como afirma Câmara, et al (2003): 

“Em que pesem os avanços nas geotecnologias voltadas 

para a manipulação e a representação de fenômenos 

dinâmicos, seu corrente estágio tecnológico ainda 

enfatiza a representação do fenômeno espacial no 

computador de forma estática” 

Segundo Carvalho (2010), a análise geográfica para subsidiar o trabalho do 

urbanista deve integrar os eventos sócio-espaciais, econômicos, ambientais 

e culturais que interagem e compõem a cidade, refletindo o seu complexo 

dinamismo e processo evolutivo. É necessário aqui ainda acrescentar a 

variável Tempo, para que a análise seja completa e para que se possa 

perceber padrões de comportamento espacial na cidade que passam 

despercebidos em uma análise estática. 

Segundo Almeida, Monteiro & Câmara (2007:278), os modelos de dinâmica 

espacial representam um desafio imediato para a próxima geração do SIG, 

os quais precisarão se adequar á essa nova possibilidade de análise, já que 

a grande maioria deles não incorporam módulos de análise dinâmica. 

Tipicamente, GIS são desenvolvidos a partir de suposições pré-

estabelecidas quanto a homogeneidade, uniformidade e universalidade das 

propriedades de seus principais componentes, que incluem o espaço e as 

relações espaciais, o tempo e o modelo matemático que descreve o 

fenômeno. Entretanto, para modelar processos dinâmicos em GIS com o 

nível necessário de realismo, Couclelis (1997) afirma que estas suposições 

rígidas têm que ser flexibilizadas de tal forma que o sistema seja capaz de 

representar: 

 O espaço como uma entidade não homogênea tanto nas suas propriedades 

quanto na sua estrutura; 



 As vizinhanças como relações não estacionárias; 

 As regras de transição como regras não universais; 

 A variação do tempo como um processo regular ou irregular; 

 O sistema como um ambiente aberto a influências externas. 

Os estudos com modelos dinâmicos da paisagem voltados para o 

planejamento urbano e regional não é algo recente, haja visto que modelos 

pioneiros foram testados já no final da década de 1950, com Herbert e 

Stevens (modelo de Penn-Jersey). Em geral, o objetivo dos modelos 

dinâmicos em GIS é realizar a simulação numérica de processos 

dependentes do tempo. Na definição de Burrough.P (1998), “um modelo 

espacial dinâmico é uma representação matemática de um processo do 

mundo real em que uma localização na superfície terrestre muda em 

resposta a variações nas forças dirigidas”. 

Segundo Pedrosa e Câmara (2004), para implementar sistemas espaciais 

dinâmicos com as características mencionadas acima, alguns princípios 

básicos relativos aos principais elementos destes sistemas devem ser 

considerados. Entre estes elementos destacam-se a questão da 

representação do espaço e do tempo, o modelo dinâmico a ser utilizado para 

a representação do fenômeno espacial e a abordagem computacional para 

implementar estes princípios de forma integrada e consistente. Desta forma, 

um modelo dinâmico deve ser capaz de responder perguntas clássicas como 

“Porque”, “Quando” e “Onde” para que possa descrever quantitativamente 

um fenômeno e prever sua evolução, integrando suas escalas temporal e 

espacial. 

O uso de modelos dinâmicos da paisagem constitui-se como uma das 

melhores técnicas atualmente disponíveis para responder as necessidades e 

interesses das investigações acerca de dinâmicas de uso do solo urbano e 

regional (Almeida, Monteiro & Câmara, 2007:278). Estes estudos auxiliam 

ainda no planejamento regional e local, uma vez que permitem a construção 

de cenários futuros, levando o gestor à projeção de sua ação e identificação 

dos impactos que a mesma causará antes da sua implementação.  



Cabe ressaltar que os modelos urbanos devem ser concebidos, 

manipulados, aplicados e interpretados de forma sábia e crítica, de modo 

que os modeladores, planejadores, tomadores de decisões da esfera pública 

e privada e cidadãos de maneira geral possam extrair o melhor de seus 

resultados e sensatamente reconhecer seus limites (Almeida, Monteiro & 

Câmara, 2007:279). 

2.1.1 Alguns modelos de representação espacial 

Um modelo é constituído de pelo menos três elementos: variáveis, 

relacionamentos e processos (Câmara & Pedrosa, 2004:10). Dependendo 

do objetivo do trabalho, a ênfase pode ser dada a um desses elementos no 

modelo. 

Os modelos dinâmicos da paisagem podem ser classificados como 

empíricos ou de sistemas. Segundo Câmara & Pedrosa (2004), os modelos 

empíricos, em sua dimensão procedural, possuem três componentes 

chaves: uma configuração inicial, uma função de mudança e uma 

configuração de saída.  

“A configuração inicial de um modelo dinâmico pode ser 

obtida através de dados históricos do fenômeno em 

estudo, chamados de séries temporais. Neste caso, 

equações diferenciais (totais ou parciais) que incluem 

pelo menos um termo derivado no tempo podem ser 

utilizadas para representar o modelo e o processo é 

classificado como determinístico. Quando variáveis 

aleatórias são utilizadas para explicar um sistema o 

processo é classificado como estocástico-probabilístico” 

Câmara & Pedrosa (2004:10) 

Modelos empíricos são caracterizados pela simplicidade dos modelos 

matemáticos empregados e pelo número reduzido de variáveis envolvidas. 

Como exemplos podemos citar as Cadeias de Markov, modelos logísticos de 

difusão e modelos de regressão. 

Já os “Modelos de Sistemas”, segundo Câmara e Pedrosa (2004), procuram 

descrever o sistema como um todo, isto é, tentam representar as interações 

entre todos os seus componentes. Uma característica chave destes modelos 



é a eficiência com que abordam a dimensão espacial, implementando 

conceitos como as relações de vizinhança e suportando o uso combinado de 

múltiplas escalas. Como exemplos de modelos de sistemas podemos citar 

os modelos de simulação de ecossistemas e os modelos de simulação 

dinâmica espacial. 

Outro modelo dinâmico de análise espacial é o chamado “Autômatos 

Celulares”. Neste modelo, parte-se de um estado inicial aleatório, aonde com 

o passar do tempo (T1 → T2), novas células nascem e algumas morrem. O 

que determina o estado de uma célula é sua vizinhança que, neste caso, é 

definida por quatro células adjacentes. Este sistema deu grande 

popularidade aos conceitos de autômatos celulares, que foram inicialmente 

apresentados por John Von Newmann (Roy, 1996). Nos últimos anos, os 

conceitos de autômatos celulares tem sido utilizados para modelar 

fenômenos físicos e urbanos (Batty 1999, Burrough, 1998; Roy, 1996; 

Engelen, 1995; Câmara, 1996). 

Nesta abordagem o espaço é representado por um mosaico de células, 

geralmente de tamanhos e formatos idênticos (regular tesselations). A 

aplicação deste modelo juntamente com os SIGs tornou-se altamente viável 

com o uso dos arquivos raster. Sobre cada célula de um autômato celular, 

ou pixel de uma imagem de satélite, são aplicadas regras de transição que 

determinarão a mudança de quando e porque o estado de uma célula/pixel 

se altera. Tais alterações podem ser qualitativas ou quantitativas (Pedrosa e 

Câmara, 2004).  

Nesta perspectiva, pode-se dizer que sua aplicação é eficiente em 

processos em que a ordem global emerge de ações locais e 

descentralizadas (Batty 2000). Segundo Almeida, Monteiro & Câmara 

(2007:278), os Autômatos Celulares são também considerados modelos 

flexíveis, porque lidam com os mais diversos processos dinâmicos do mundo 

real, e podem ser vinculados a um amplo espectro de teorias do campo de 

complexidade: caos, emergência, fractais, criticalidade auto-organizável, 

entre outros fatores, e do campo de Inteligência Artificial, como, por 



exemplo, sistemas especialistas, redes neurais artificiais e aprendizagem 

evolucionária. 

CONCLUSÃO: 

Desde a sua descoberta, o Brasil foi ocupado e essa ocupação nunca foi 

planejada corretamente. A forma como se tem feito o planejamento e a 

gestão do território nacional mostrou-se ineficaz até o momento, haja visto 

que não há uma só cidade que possa servir de exemplo de planejamento no 

nosso país em todos os aspectos (infra-estrutura, segurança, educação, 

serviços, moradia, etc) e ao mesmo tempo. E nem poderia, já que cada lugar 

tem suas especificidades e portanto, o planejar não pode ser entendido 

como um modelo a ser seguido e implantado em todos os lugares, como já 

feito em momentos anteriores.  

O fato é que, ainda cometemos os mesmos erros ao se fazer o planejamento 

urbano: buscamos por experiências externas que deram certo em alguns 

aspectos e tentamos implantá-las em um local com potencialidades e 

problemas completamente diferentes da de origem. Buscamos por um 

roteiro a ser seguido quando na verdade, o que temos que fazer é olhar para 

a nossa cidade e identificar as correlações existentes no seu território, em 

como os agentes atuam no espaço e em como solucionar os problemas. 

Mas isso é mais difícil, e demanda tempo de pesquisa, recursos financeiros 

e equipe capacitada, entretanto, tudo isso é escasso nas nossas cidades. O 

Brasil precisa investir mais e melhor no setor de planejamento, precisamos 

mudar. 

O Estatuto das cidades nos dá a direção de como fazer, mas não nos diz 

como fazer e isso está certo, pois cada lugar tem suas especificidades. O 

problema é que a maioria dos gestores não sabem como trabalhar com essa 

ferramenta, pois não foram treinados ou capacitados a perceberem as 

conexões entre variáveis que para eles estão totalmente desconectas. As 

pessoas foram treinadas a pensarem os problemas separadamente, a não 

perceberem as relações de causa-consequencia que interconecta os demais 

problemas urbanos e enquanto isso não for alterado, o planejamento urbano 



que temos nunca será o planejamento urbano que almejamos, assim como 

nossas cidades. 

Cabe ressaltar que seja qual for o pensamento que guie o modelo de gestão 

e o modelo computacional aplicado ao planejamento urbano, este deve ser 

entendido como uma representação da realidade, e que portanto, a 

qualidade dos resultados apresentados também está relacionado com a 

forma como se entende o que é o planejamento urbano (teoria) e a 

qualidade das ferramentas disponíveis, sejam elas bases cartográficas e 

suas respectivas escalas e qualidades topológicas, equipe multidisciplinar, 

infra-estrutura computacional, etc. 

Desta forma, identifica-se aqui alguns dos grandes desafios para o 

planejamento urbano no Brasil: a necessidade de facilitar o intercambio de 

informações entre os agentes responsáveis pelo planejamento do território e, 

conseqüentemente a criação de um banco de dados geográfico 

disponibilizando tais informações; A constante atualização das informações 

assim como se prezar pela qualidade das mesmas (sejam alfanuméricas ou 

cartográficas), a capacitação dos envolvidos em todas as esferas do 

planejamento (federal, estadual e municipal, assim como instituições de 

ensino e pesquisa) para que haja diálogo e troca de experiências/ 

informações, e é preciso mais do que nunca, dar as condições para que o 

acesso ás informações atualizadas e compatíveis com o objetivo, seja um 

direito a todos que trabalham e são responsáveis por garantir uma melhor 

qualidade de vida para os demais cidadãos. 
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