
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS/MG – UNIMONTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PPGDS 

 

 

 

 

 

DEBORAH MARQUES PEREIRA CLEMENTE 

 

 

 

 

 

 

DIREITO DA CIDADE E O DIREITO À CIDADE: UMA ANÁLISE DE MONTES 

CLAROS/MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTES CLAROS 

2013



i 

 

DEBORAH MARQUES PEREIRA CLEMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITO DA CIDADE E O DIREITO À CIDADE: UMA ANÁLISE DE MONTES 

CLAROS/MG 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Social – PPGDS da 

Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES, como requisito parcial para 

obtenção do Título de Mestre em 

Desenvolvimento Social. Área de 

concentração: Poder, Processo 

Socioeconômico e Ordenamento Territorial. 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Anete Marília Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTES CLAROS 

2013 



ii 

 

DEBORAH MARQUES PEREIRA CLEMENTE 

 

 

 

DIREITO DA CIDADE E O DIREITO À CIDADE: UMA ANÁLISE DE MONTES 

CLAROS/MG 

  

  

  

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Social – PPGDS da 

Universidade Estadual de Montes Claros – 

UNIMONTES, como requisito parcial para 

obtenção do Título de Mestre em 

Desenvolvimento Social. Área de 

concentração: Poder, Processo 

Socioeconômico e Ordenamento Territorial. 

  

 

 

Aprovada em: ___/___/______.  

  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________ 

Profª. Drª. Anete Marília Pereira (Orientadora) 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES  

___________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Esdras Leite 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES  

___________________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Luiz Araújo Sobrinho 

Universidade de Brasília - UNB 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C626d 

 

Clemente, Deborah Marques Pereira. 

       Direito da cidade e o direito à cidade [manuscrito] : uma análise de Montes 

Claros/MG / Deborah Marques Pereira Clemente. – 2013. 

      186 f. : il. 

 

      Bibliografia: f. 174-186. 

      Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Montes Claros - 

Unimontes, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social/PPGDS, 

2013. 

       

      Orientadora: Profa. Dra. Anete Marília Pereira. 

       

             

     1. Direito urbanístico – Montes Claros (MG). 2. Segregação - Cidade. 3. 

Zoneamento. I. Pereira, Anete Marília. II. Universidade Estadual de Montes 

Claros. III. Título. IV. Título: Uma análise de Montes Claros/MG. 

 

Catalogação Biblioteca Central Professor Antônio Jorge 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico ao meu pai João Pereira dos Santos (in 

memorian), que mesmo ausente se faz presente 

em todos os momentos da minha vida. 



v 

 

AGRADECIMENTOS 

Contida na parte inicial, porém escrita no último momento, os agradecimentos representam 

para mim uma tarefa árdua, pois não caberia em tão poucas linhas, contudo prazerosa, devido 

às diversas experiências vividas no decorrer desses últimos anos. 

Antes de tudo devo agradecer a Deus por ter devolvido meu fôlego de vida e por ter colocado 

verdadeiros “anjos” em meu caminho, para me fortalecer, suprir e reerguer na vida e nessa 

pesquisa. 

Dentre esses “anjos” começo com o Carlos Magno Santos Clemente que sempre confiou em 

mim, mesmo quando eu desacreditava, e com paciência, amor e dedicação participou de todas 

as angústias e alegrias contidas dentro e fora dessa pesquisa. Agradeço também a toda sua 

família, sobretudo, a Fatinha, Carlos Guilherme, Anete, Fabiane, Alexander, Cinha, Geraldo, 

Cristina, Denilson, Isadora e Clarinha que se tornaram minha família por adoção e estima. 

Outros “anjos” familiares, porém consanguíneos, a minha irmã Sarah Marques, Edmilton 

Neres e voinha Norminda Margarida, que mesmo distantes, não me deixaram sozinha e 

desesperançosa, pelo contrário, cuidaram e acreditaram em mim, desde sempre. 

Preciso agradecer as equipes médicas da Santa Casa de Belo Horizonte, principalmente a 

Neurologia, Reumatologia e Angiologia pelo carinho, atento, e dedicação que tiveram e ainda 

possuem comigo. Destaco aqui, a médica Luiza Uchôa e Jorge Marques, as enfermeiras 

Selma, Juliana, Marina e Dani. Agradeço também a solidariedade das pacientes lúpicas, que 

de colegas, viraram amigas queridas, especialmente a Gisele, Tatá, Marina, Lucivânia e 

Tainara (in memorian). 

Aos meus queridos Anete Marília Pereira e Marcos Esdras Leite, que mais que 

incentivadores, foram leitores, escritores, revisores e, sobretudo, guias amigos. A dedicação, 

serenidade, exigibilidade e respeito que vocês tiveram, ultrapassaram as páginas dessa 

pesquisa e alcançaram a minha admiração acadêmica e humana. Muito obrigada por tudo!!! 

Ao professor Fernando Luiz Araújo Sobrinho pela colaboração no trabalho, através de 

sugestões valiosas que se tornaram importantes para a construção do texto. 



vi 

 

A todos os componentes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social que me 

acolheram da melhor forma possível, com atenção, carinho e respeito. A todos os professores 

do mestrado, em especial a Luciene Rodrigues, Maria da Luz Alves Ferreira, Gilmar Ribeiro 

dos Santos, Ana Paula Glinfskoi Thé, Antônio Dimas Cardoso e Carlos Renato Theóphilo. As 

funcionárias da secretaria, Sarah, Vanessa e Fernanda. 

A todos os meus colegas de mestrado, importantes para a construção do conhecimento e o 

alcance desse objetivo. 

Meus agradecimentos à CAPES fomentadora de minha bolsa, pela oportunidade de realizar 

um mestrado com dedicação exclusiva... 

Ao Laboratório de Geoprocessamento da UNIMONTES que despertou e ensinou o caminho 

para pesquisa científica, destaco o Gabrielzim, Jefão e Manel.  

Aos meus queridos (a) amigos (a) e suas famílias pelo apoio, em especial, Flávia, Marjorie, 

Késia Regina, Elca, Werley, Flávio, Malena e Gêra, Paulo Henrique, Edinalda, Marli, 

Valquíria, Dionísio e Lúcia, Denison, Samuel e Carina, Rose e Gisele, Reginaldo e 

Veneranda, Cleidinha e Samuel, Alexandre, Darli, Wal (copiadora).  

Enfim, obrigada a todos aqueles que direta e indiretamente torceram e oraram por mim, sendo 

verdadeiros “anjos” em mais um passo da minha vida... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Metodologia da pesquisa....................................................................................... 21 

Figura 02 – Construção dos Indicadores Sociais para Montes Claros..................................... 23 

Figura 03 – Figura 03 – Imagem Quick Bird de Montes Claros (2005).................................. 25 

Figura 04 – Processo de agregação de valor no Indicador Social............................................ 33 

Figura 05 – O Planejamento urbano lato sensu........................................................................ 53 

Figura 06 – Modelo de Zoneamento Funcionalista Tradicional.............................................. 93 

Figura 07 – Modelo Hipotético de Zoneamento de Uso do Solo (não-funcionalista)............. 94 

Figura 08 – Modelo de Zoneamento de prioridades................................................................. 95 

Figura 09 – Modelo Hipotético de Zoneamento de Densidade................................................ 96 

Figura 10 – Localização da cidade de Montes Claros no norte de Minas Gerais.................... 98 

Figura 11- Divisão dos principais loteamentos de Montes Claros........................................... 107 

Figura 12 - Subgrupo dos indicadores econômicos referentes às características dos 

domicílios................................................................................................................................. 

 

111 

Figura 13 – São Geraldo, sul de Montes Claros..................................................................................... 112 

Figura 14 – Clarice Ataíde, norte de Montes Claros............................................................................. 112 

Figura 15 – São Luís, centro-oeste de Montes Claros ......................................................................... 112 

Figura 16 – Ibituruna, oeste de Montes Claros....................................................................................... 112 

Figura 17 – Mapa do subgrupo dos indicadores dos domicílios com acesso aos meios de 

consumo coletivos de saneamento básico................................................................................................ 

 

118 

Figura 18 – São Geraldo, sul de Montes Claros..................................................................................... 119 

Figura 19 – Village do Lago, norte de Montes Claros......................................................................... 119 

Figura 20 – Ibituruna, oeste de Montes Claros....................................................................................... 119 

Figura 21 – Centro de Montes Claros........................................................................................................ 119 

Figura 22 – Subgrupo dos indicadores econômicos referentes à renda mensal dos chefes de 

família dos domicílios permanentes........................................................................................................... 

 

124 

Figura 23 – Clarice Ataíde, norte de Montes Claros............................................................................. 125 

Figura 24 – Vila Atlântida, noroeste de Montes Claros....................................................................... 125 

Figura 25 – Maracanã, sul de Montes Claros.......................................................................................... 125 

Figura 26 – Major Prates, sul de Montes Claros.................................................................................... 125 

Figura 27 – Barcelona, centro-oeste de Montes Claros........................................................................   126 

Figura 28 –Todos Santos, centro-oeste de Montes Claros.................................................................. 126 



viii 

 

Figura 29 – São Luís, centro-oeste de Montes Claros.......................................................................... 126 

Figura 30 – Ibituruna, oeste de Montes Claros....................................................................................... 126 

Figura 31 – Mapa do subgrupo dos indicadores sociais referentes ao grau de escolaridade 

das pessoas responsáveis alfabetizadas.................................................................................... 

 

130 

Figura 32 – Perímetros urbanos de Montes Claros (MG): lei 3.031/02, lei 4.243/10 e lei 

4.573/12.................................................................................................................................... 

 

145 

Figura 33 – Zoneamento Urbano da Cidade de Montes Claros (MG)..................................... 147 

Figura 34 – Edificações de Montes Claros e o Zoneamento Urbano....................................... 152 

Figura 35 – Densidade de edificações por unidade de área de Zoneamento Urbano de 

Montes Claros........................................................................................................................... 

 

154 

Figura 36 – Localização dos aglomerados subnormais e o Zoneamento Urbano de Montes 

Claros........................................................................................................................................ 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – Subgrupo e variáveis para análise de Indicadores Sociais.................................. 24 

Quadro 02 – Evolução do planejamento urbano no Brasil....................................................... 54 

Quadro 03 – Organização do texto da lei n. 2.921/01.............................................................. 138 

Quadro 04 – Funções sociais da Cidade................................................................................... 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 01 – Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores 

sociais de Habitação................................................................................................................. 

 

27 

Tabela 02 – Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores dos 

domicílios com acesso aos meios de consumo coletivos e saneamento básico....................... 

 

28 

Tabela 03 – Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores de 

renda mensal dos chefes de família.......................................................................................... 

 

29 

Tabela 04 – Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores do 

grau de escolaridade, pessoas responsáveis e pessoas residentes em domicílios 

particulares............................................................................................................................... 

 

 

30 

Tabela 05 – Municípios Limítrofes e distância até Montes Claros.......................................... 99 

Tabela 06 – Frota do município de Montes Claros.................................................................. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 01 – Evolução da População do Brasil (1950-2010).................................................. 67 

Gráfico 02 – Evolução dos Planos Diretores no Brasil de 2001 a 2009.................................. 79 

Gráfico 03 – Instrumentos do Estatuto da Cidade nos planos diretores a partir das análises 

dos relatórios municipais e estaduais....................................................................................... 

 

81 

Gráfico 04 – Evolução populacional de Montes Claros (1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 

2010)........................................................................................................................................ 

 

100 

Gráfico 05 – Municípios mais populosos de Minas Gerais (2010) ........................................ 100 

Gráfico 06 – Evolução do IDEB nos anos iniciais de Montes Claros (2005-2021)................ 102 

Gráfico 07 – Evolução do IDEB nos anos finais de Montes Claros (2005-2021)................... 103 

Gráfico 08 – Domicílios particulares improvisados por setores.............................................. 108 

Gráfico 09 – Domicílios particulares permanentes sem banheiro ou sanitário por setores..... 109 

Gráfico 10 – Domicílios particulares com mais de 02 moradores por setores........................ 110 

Gráfico 11 – Abastecimento de água da rede geral canalizada em pelo menos um cômodo 

por setores............................................................................................................................. ... 

 

115 

Gráfico 12 – Domicílios particulares permanentes com destino do lixo coletado por 

setores...................................................................................................................................... 

 

115 

Gráfico 13 – Domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário com 

esgotamento sanitário ligado a rede geral de esgoto ou pluvial por setores............................ 

 

116 

Gráfico 14 – Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes sem 

rendimento nominal mensal por setores. ................................................................................ 

 

121 

Gráfico 15 – Domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal até 

dois salários mínimos por setores. .......................................................................................... 

 

122 

Gráfico 16 – Domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal maior 

que 15 salários mínimos por setores. ...................................................................................... 

 

122 

Gráfico 17 – Pessoas responsáveis alfabetizados por setores.................................................. 127 

Gráfico 18 – Pessoas alfabetizados com 5 ou mais anos de idade por setores........................ 128 

Gráfico 19 – Pessoas alfabetizados com dez ou mais anos de idade em domicílios 

particulares por setores............................................................................................................ 

 

129 

 

 

 

 

 



xii 

 

RESUMO 

 

 

A cidade é foco de múltiplas análises, entre as quais, aquelas que tratam das desigualdades de 

apropriação e de usos do espaço. Compreender a cidade, segregação e o direito é um grande 

desafio, pois tem como correspondência simultânea as relações sociais e o espaço social. Na 

contemporaneidade, as normas jurídicas consubstanciam o Direito Urbanístico, 

principalmente após a Carta Constitucional de 1988 e a conquista histórica e social do 

Estatuto da Cidade em 10 de julho de 2001.  Este ramo jurídico é dotado de autonomia e 

busca garantir a função social da cidade harmonizando os conflitos sociais, econômicos e 

espaciais. Entretanto, o Direito possui íntima conexão com o modo de produção capitalista, 

podendo ressaltar ainda mais a forma segregacionista das cidades. Sendo assim, o presente 

estudo tem como objetivo compreender a segregação sócio-espacial, a partir da análise das 

regras urbanísticas, sobretudo o Plano Diretor instituído pela lei n. 2.921 de 27 de Agosto de 

2001 e o Zoneamento Urbano proposto pela lei n. 3.031 de 06 de julho de 2002, da cidade de 

Montes Claros, a maior do norte de Minas Gerais. A metodologia da pesquisa pautou-se na 

construção do referencial teórico; descrição das principais normas urbanísticas vigentes e 

escolha e espacialização de indicadores sociais de Montes Claros com o auxílio de recursos 

geotecnológicos. Esta pesquisa tem caráter exploratório e procura evidenciar na discussão do 

Direito Urbanístico frente à segregação sócio-espacial em Montes Claros. Como resultados, 

verificou-se que o espectro legal deve viabilizar o exercício da função social da cidade, 

estabelecendo diretrizes reais das cidades com a ação conjunta da gestão e população, 

priorizando a adoção de condutas urbanísticas e legais mais harmoniosas no âmbito sócio-

espacial. 

 

Palavras-chave: Segregação - Direito Urbanístico – Zoneamento – Montes Claros 
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ABSTRACT 

 

 

The city is the focus of multiple analyzes, including those that address the inequalities of 

ownership and uses of space. Understand the city, segregation and right are a major challenge, 

because it has, as simultaneous correspondence, the social relations and the social space. In 

contemporary times, the legal rules embody the Urban Law, especially after the 1988 

Constitution and the historical and social achievement of City Statute on July 10, 2001. This 

area of law is endowed with autonomy and seeks to ensure the social function of the city, 

harmonizing social, economic and spatial conflicts. However, the Law has a close connection 

with the capitalist mode of production, which may further emphasize the segregationist shape 

of cities. Thus, this study aims to understand the socio-spatial segregation, from the analysis 

of planning rules, especially the Master Plan established by law 2,921 of August 27, 2001 and 

by the Urban Zoning proposed by law 3,031 of July 6, 2002, in Montes Claros, the largest city 

in northern Minas Gerais. The research methodology was based on the construction of 

theoretical framework, description of main urban norms in force and choice and spatialization 

of social indicators of Montes Claros, with the aid of geotechnological resources. This 

research has an exploratory feature and seeks to highlight the discussion of Urban Law across 

the socio-spatial segregation in Montes Claros. As results, it was found that legal spectrum 

should facilitate the exercise of city’s social function, establishing real guidelines of cities 

with the joint action of management and population, prioritizing the adoption of urban and 

legal conducts more harmonious in the socio-spatial scope.  

 

Keywords: Segregation – Urban Law – Zoning – Montes Claros 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa possui como análise inicial a cidade de Montes Claros e a segregação 

sócio-espacial, perfazendo um retrospecto teórico e histórico. Para tanto, são apontadas as 

principais nuances da segregação sócio-espacial, admitindo que ela apresente pelo menos dois 

aspectos, sendo o primeiro atrelado as disparidades estruturais na distribuição da riqueza 

socialmente gerada e do poder; e no segundo a segregação emana das desigualdades e 

retroalimenta desigualdades, ao condicionar a perpetuação de preconceitos e a existência de 

intolerância e conflitos (SOUZA, 2009). 

Assim, buscando harmonizar e organizar o ambiente urbano surge regras que incorporam o 

Direito Urbanístico. Este novo ramo do direito é dotado de princípios e regras próprias que 

dão ensejo a sua autonomia perante os demais ramos do direito. Conforme Fernandes (2008, 

p. 59) o objetivo primordial do Direito Urbanístico é “promover o controle jurídico do 

desenvolvimento urbano, isto é, dos vários processos de uso, ocupação, parcelamento e gestão 

do solo nas cidades”. 

Diante disso, a norma máxima brasileira concedeu um capítulo específico, denominado “Da 

Política Urbana” para dispor sobre o desenvolvimento urbano a ser executado pelo poder 

público municipal. Este capítulo compreende os arts. 182 e 183 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, que ensejou a regulamentação das diretrizes gerais da política urbana 

com a Lei 10.251de 2001, conhecida como o Estatuto da Cidade. 

O Estatuto da Cidade é considerado a lei geral do ambiente urbano, pois prevê diretrizes 

gerais para a ordenação da área urbana com observância à proteção ambiental, social e 

supremacia dos interesses públicos sobre os particulares. Logo, o Estatuto é uma conquista 

histórica e social, possuindo conteúdos basilares que priorizam o bem-estar dos citadinos. 

Para ratificar a política urbana no âmbito municipal foi assegurada a formação dos Planos 

Diretores com o objetivo de buscar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. 

Os Planos Diretores são peças importantes para retratar a realidade local, as políticas de ação 

e os instrumentos a serem utilizados pelo Poder Público em prol da coletividade.  

Dentre os vários aparatos urbanísticos, a presente pesquisa destaca o Zoneamento Urbano, 

que é um instrumento de planejamento por excelência (SOUZA, 2009). A Carta de Atenas 

determina que o Zoneamento Urbano é uma operação feita sobre um plano de cidade, que tem 
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como finalidade a atribuição de cada função e a cada indivíduo seu justo lugar. Assim, zonear 

tem em sua essência a discriminação necessária entre as diversas atividades humanas, 

exigindo locais específicos para cada atividade (LE CORBUSIER, 1993). O instrumento 

urbanístico Zoneamento delimita a divisão do território em zonas, em função de suas 

características ou potencialidades. 

A elaboração e aplicação de uso do espectro legal urbanístico devem priorizar o acesso à 

cidade por todos os citadinos. Entretanto, deve-se considerar que as normas urbanísticas 

possuem íntima conexão com o modo de produção capitalista, podendo ressaltar ainda mais a 

forma segregacionista das cidades, ao invés de dirimi-las. Esta situação é veemente contrária 

ao exercício da função social da cidade, chegando a ferir o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana. Assim, o direito à cidade não se refere a mais um direito a ser 

institucionalizado no arcabouço jurídico do Estado, mas, sobretudo, ao direito de 

experimentar e usufruir da centralidade urbana no ritmo do valor de uso em oposição ao valor 

de troca, o que exige necessariamente o rompimento com a lógica capitalista de produção do 

espaço (LEFEBVRE, 2008). 

A partir da apreciação urbanística e os aspectos segregacionistas o presente estudo analisa a 

cidade de Montes Claros com base no espectro legal urbanístico, dos indicadores sociais de 

habitação; de acesso à infraestrutura de saneamento básico; nuances da renda e indicadores de 

educação. 

É válido destacar que a cidade de Montes Claros é tida como referência por ter um caráter 

indiscutivelmente importante no norte de Minas. Esta característica reflete significativamente 

na habitação, renda, educação, infraestrutura e aspecto populacional, sendo a principal cidade 

da região e a mais complexa no quesito urbanístico. 

Diante disso, a presente dissertação de mestrado tem como objetivo principal compreender a 

segregação sócio-espacial na cidade de Montes Claros, a partir das regras urbanísticas, 

sobretudo o Plano Diretor e o Zoneamento Urbano. Especificamente, objetiva discorrer sobre 

a segregação sócio-espacial; descrever as principais normas urbanísticas vigentes; selecionar, 

adaptar e espacializar os indicadores sociais de habitação, de acesso de saneamento básico, de 

renda e de educação oriundo do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); comparar as áreas segregadas com a zonificação da cidade e; refletir sobre o Direito à 

Cidade. 
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Para atingir os objetivos propostos foram adotadas etapas previamente estabelecidas e 

cronologicamente seguidas. Dada a importância destas etapas, elas foram descritas em um 

tópico próprio, denominado “Procedimentos Metodológicos” explicitadas no capítulo 01. 

Diante dos objetivos e da metodologia adotada, a presente pesquisa foi estruturada em quatro 

capítulos acrescida  das considerações finais. O primeiro capítulo contempla a metodologia e 

as ferramentas utilizadas na realização da pesquisa. São apresentados os procedimentos que 

permitiram desenvolver a seleção e adaptação de indicadores sociais de habitação, renda, 

acesso à infraestrutura de saneamento básico e de educação; identificação das áreas 

segregadas através do uso de recursos geotecnológicos; correlação do espectro legal com as 

áreas segregadas, ou seja, os métodos que permitiram a concretização da pesquisa. 

O segundo capítulo versa sobre os aspectos teóricos que envolvem a cidade, segregação e 

direito, discorrendo sobre a multiplicidade de olhares sobre a cidade, pontuando sobre as 

desigualdades sócio-espaciais e abordando o Direito Urbanístico contemporâneo. Diante 

disto, o primeiro capítulo foi subdivido em cinco partes: a) Da cidade à segregação – que 

apresenta uma visão incipiente e múltipla sobre as cidades e seus meios de apropriações; b) 

Segregação “sócio-espacial”, “socioespacial” ou "espacial": priorizando uma grafia – aponta a 

distinção basilar dos três termos e prioriza o termo “sócio-espacial” no presente estudo; c) 

Direito Urbanístico – rememora a gênese do planejamento urbano no Brasil, conceitua o 

Direito Urbanístico, expõe a consubstanciação do Estatuto da Cidade como conquista 

histórica e social; d) Plano Diretor – propõe uma discussão acerca da elaboração do Plano 

como instrumento básico para a política urbana; e) Zoneamento Urbano – apresenta uma 

abordagem histórica conceitual e discorre sobre a utilização do Zoneamento como 

instrumento de planejamento de (in)(ex)clusão. 

No capítulo três é analisado o espaço urbano de Montes Claros, desde os aspectos gerais até o 

constructo dos indicadores sociais – habitação, acesso à infraestrutura de saneamento básico e 

renda – até a espacialização dos mesmos. Para tanto, os indicadores sociais de habitação 

comportam variáveis de: domicílios particulares improvisados; domicílios particulares 

permanentes sem banheiro ou sanitário; domicílios particulares com mais de dois moradores. 

Os Indicadores Sociais de acesso à infraestrutura de saneamento básico abarcam: domicílios 

particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral canalizada em pelo menos 

um cômodo; domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário com esgotamento 

sanitário ligado a rede geral de esgoto ou pluvial; domicílios particulares permanentes com 
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destino do lixo coletado. Já a análise dos Indicadores Sociais de renda teve como referência: 

pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal 

mensal; pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento 

nominal mensal até dois salários mínimos; pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes com rendimento nominal mensal mais de 15 salários mínimos. E finalizando a 

apreciação dos Indicadores Sociais para Montes Claros, foi analisada a Educação através das 

variáveis de grupo de pessoas: responsáveis alfabetizados; responsáveis alfabetizados com 10 

ou mais anos de idade em domicílios particulares; e pessoas alfabetizadas com cinco ou mais 

anos de idade. 

No quarto capítulo são discutidos os principais Planos Diretores e Programas de Montes 

Claros. Posteriormente, foram analisados os Plano Diretor, instituído pela lei nº 2.921 de 27 

de Agosto de 2001 e o Zoneamento Urbano, organizado pela Lei nº 3.031, de 06 de Julho de 

2002. Nesta parte da pesquisa tornou-se premente analisar a configuração espacial de Montes 

Claros, através de sua área edificada, a densidade e a segregação sócio-espacial. A partir das 

análises indagou-se sobre a função social exercida na cidade, correlacionando-a com o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Por fim, são feitas considerações em caráter de conclusão para evidenciar a correlação entre 

fato e a norma na cidade de Montes Claros sendo retomados os principais pontos previamente 

expostos na pesquisa para tecer reflexões sobre a segregação sócio-espacial em Montes 

Claros.  

Carece ressaltar que dada a complexidade dos diversos aspectos sociais, políticos, espaciais e 

econômicos que envolvem a temática abordada, esta pesquisa não se esgota nesta dissertação, 

esperando ser uma contribuição científica para este longo debate que cada vez mais se acirra 

na cidade de Montes Claros. 
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CAPÍTULO 1 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1.1  A metodologia da pesquisa  

A presente pesquisa adotou procedimentos e etapas específicas que foram cruciais para a 

confiabilidade e veracidade dos resultados a serem apresentados. A figura 01 demonstra o 

caminho seguido: 

Figura 01 – Metodologia da pesquisa 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 
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Deve-se mencionar que este estudo possui o caráter exploratório, pois conforme Gil (2008, p. 

27) a pesquisa exploratória tem como “principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis”. A partir disto, esta pesquisa propicia uma visão geral ou aproximada 

de um determinado fato, através da consideração dos mais variados aspectos inerentes aos 

fatos estudados, contribuindo para a elucidação do problema.  

Sendo assim, a priori o estudo definiu o problema e a área de estudo a ser analisada. Gil 

(2008, p. 34) ressalta que “um problema é testável cientificamente quando envolve variáveis 

que podem ser observadas ou manipuladas”. Seguidamente, foram delimitados os objetivos 

específicos e gerais para selecionar o referencial teórico a ser usado. 

Assim, a problemática que permeia esta pesquisa é a segregação sócio-espacial e sua 

compatibilidade com o Direito Urbanístico (Plano Diretor e Zoneamento). A área de análise é 

a cidade de Montes Claros, localizada no norte de Minas Gerais e considerada uma cidade 

média. 

Posteriormente foi construído o referencial teórico com levantamento das principais obras, 

artigos, entrevistas e estudos que discutem sobre o espaço urbano, segregação sócio-espacial e 

as normas urbanísticas. Não obstante, foram analisadas pesquisas semelhantes já realizadas 

em outras localidades, como: Borges (2007) analisando a gênese, evolução e aplicação do 

Zoneamento na cidade do Rio de Janeiro; Genovez (2002) realizando a análise espacial 

intraurbana no estudo da dinâmica de exclusão/inclusão social em São José dos Campos (SP); 

Nunes (2007) com o estudo da produção do espaço urbano e exclusão social em Marília (SP); 

Vieira (2005) avaliando o uso dos indicadores sociais de desigualdade intraurbana; entre 

outros. Vale ressaltar que apesar dos estudos das obras configurarem como fase inicial da 

pesquisa, elas acompanharam todas as etapas da pesquisa. 

Juntamente com os aspectos teóricos foram analisados dados econômicos, sociais e espaciais. 

No caso do Brasil os Indicadores Sociais foram idealizados por Jannuzzi (2009). Para esta 

pesquisa a base central dos dados é do Censo de 2010, organizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE.  

O Censo Demográfico é a mais complexa operação estatística realizada por um país, pois 

apresenta as características da população e dos domicílios do Território Nacional. Assim, 
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ouso do Censo de 2010 foi de suma importância para a pesquisa, porquanto trouxe 

credibilidade, razoável precisão geográfica e detalhamento dos dados apresentados.  

Portanto, os dados oriundos do Censo 2010 possibilitaram a construção de um Sistema de 

Indicadores Sociais que permitiram classificar a área urbana em campos com melhores 

indicadores, intermediários melhor, intermediários pior e os piores indicadores. A figura 02 

mostra o constructo dos Indicadores Sociais que demonstram a segregação sócio-espacial na 

cidade de Montes Claros: 

Figura 02 – Construção dos Indicadores Sociais para Montes Claros 

 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Assim, a temática social de interesse para a construção do Sistema de Indicadores é a análise 

da segregação sócio-espacial na cidade de Montes Claros, tendo como dimensões de análise 

os indicadores que explicitam a habitação, infraestrutura de saneamento básico, renda e a 

escolaridade. 

Deve-se destacar que na presente pesquisa os Indicadores Sociais utilizados foram 

classificados como objetivos, descritivos, simples. Com isto, os Indicadores objetivos tratam 

de “ocorrências concretas ou entes empíricos da realidade social, construídos a partir das 

estatísticas públicas disponíveis” (JANNUZZI, 2009, p. 21). Os Indicadores descritivos 

expõem uma realidade empírica da área de estudo, já os classificados como simples utilizam 
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uma estatística social peculiar referida a uma dimensão social previamente selecionada 

(JANNUZZI, 2009). 

Nessa pesquisa os Indicadores Sociais da cidade de Montes Claros foram divididos em quatro 

subgrupos: a) habitacional; b) acesso aos meios de infraestrutura de saneamento básico; c) 

renda mensal dos chefes de família dos domicílios permanentes; e d) educacional. O quadro 

01 demonstra os subgrupos e as variáveis utilizadas para representar a segregação sócio-

espacial no ambiente urbano de Montes Claros. 

Quadro 01 – Subgrupo e variáveis para análise de Indicadores Sociais 

Subgrupos Variáveis 

Subgrupo dos Indicadores habitacionais 
referentes às características dos domicílios 

 

Domicílios particulares improvisados 
Domicílios particulares permanentes sem 

banheiro ou sanitário 

Domicílios particulares com mais de 02 

moradores 

Subgrupo dos indicadores dos domicílios com 
acesso aos meios de consumo coletivos e 

saneamento básico 

- Domicílios particulares permanentes com 
abastecimento de água da rede geral 

canalizada em pelo menos um cômodo 

Domicílios particulares permanentes com 

banheiro ou sanitário com esgotamento 
sanitário ligado a rede geral de esgoto ou 

pluvial 

- Domicílios particulares permanentes com 
destino do lixo coletado 

 

 

Subgrupo dos Indicadores Sociais referentes à 
renda mensal dos chefes de família dos 

domicílios permanentes  

 

- Pessoas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes sem rendimento 
nominal mensal; 

- Pessoas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes com rendimento 
nominal mensal até 2 salários mínimos; 

- Pessoas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes com rendimento 

nominal mensal mais de 15 salários mínimos 
 

Subgrupo dos indicadores sociais referentes 

ao grau de escolaridade, pessoas responsáveis 

e pessoas residentes em domicílios 
particulares improvisados 

Pessoas responsáveis alfabetizados 

Responsáveis alfabetizados com 10 ou mais 

anos de idade em domicílios particulares 
Pessoas alfabetizadas com 5 ou mais anos de 

idade 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

No próximo passo metodológico ocorreu a espacialização dos Indicadores Sociais 

representativos da realidade empírica em análise. Para tanto, o uso das Geotecnologias se 

mostrou eficiente, já que a técnica dinamizou a obtenção e sistematização de dados espaciais. 
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Nesta fase da pesquisa destacaram-se os estudos de Rosa e Brito (1996); Sano, Assad e Orioli 

(1998); Câmara e Medeiros (1998) e Novo (2008) na estruturação da metodologia.  

Foi utilizada a imagem de alta resolução Quick Bird do ano de 2005, que tem uma resolução 

espacial de 0.61 m permitindo distinguir de maneira eficiente as representações inseridas no 

espaço urbano de Montes Claros, como apresentado na figura 03.  

Figura 03 – Imagem Quick Bird de Montes Claros (2005) 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Assim, com apoio dos recursos disponibilizados pelo Laboratório de Geoprocessamento da 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES fez-se uso da Cartografia Digital, 

através do sistema CAD, para a realização da vetorização de toda área construída do 

perímetro urbano de Montes Claros. Ao final da vetorização foi totalizado 89.190 mil 

polígonos com uma área de 8206743,29 m². Com os dados foi possível a realização do cálculo 

de densidade de edificações, ao qual apreciou a magnitude das áreas construídas por unidade 

de área, sendo considerados os vizinhos mais próximos de cada célula.  

Em ambiente SIG foi constituído o banco de dados dos Indicadores Sociais a serem 

mapeados. Através do Censo 2010 foram selecionadas as representações vetoriais de 361 

setores censitários da área urbana de Montes Claros e em seguida foi realizada a junção das 

variáveis em formato de tabela nas representações geográficas em formato shapefile. A 
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organização das variáveis em ambiente SIG teve como referência os códigos dos setores 

utilizando a ferramenta join.  

Conforme os estudos desenvolvidos por Jannuzzi (2009) e Vieira (2005) foram destacados em 

mapas de graduação em cores os melhores indicadores, intermediários melhor, intermediários 

pior e os piores indicadores presentes na área urbana de Montes Claros. Todo o procedimento 

operacional foi realizado no software ArcGis 10. 

Assim, para cada variável dos subgrupos foi admitida quatro categorias distintas, 

representando: 

I- Setores que apresentam os melhores indicadores sociais relativos a cada variável; 

II- Setores que apresentam indicadores sociais intermediários melhor de cada 

variável; 

III- Setores que demonstram indicadores sociais intermediários pior de cada variável; 

IV- Setores com indicadores sociais piores de cada variável. 

Vale destacar que os mapas apresentam as variáveis analisadas conforme suas respectivas 

categorias. Logo, não se trata de apresentar os percentuais de cada indicador social, mas a sua 

distribuição territorial de acordo com a intensidade relativa de sua ocorrência. 

A tabela 01 demonstra as faixas percentuais, a descrição dos indicadores sociais conforme a 

sua categoria e os domicílios por setor a serem apresentados nos mapas do subgrupo dos 

Indicadores habitacionais referentes às características dos domicílios. 
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Tabela 01 - Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores sociais de Habitação 

Subgrupo dos Indicadores habitacionais referentes às características dos domicílios 

Domicílios particulares improvisados 

Faixas de percentuais do 

mapa 

Descrição Domicílios por setores Percentual 

fórmula  

0% Melhores Indicadores 265 73,40720222 

0% - 0,71% Intermediários melhor 63 17,45152355 

0,71% - 1,43% Intermediários pior 24 6,648199446 

1,43% - 2,87% Piores indicadores 9 2,493074792 

Total  361 100 

Domicílios particulares permanentes sem banheiro ou sanitário 

Faixas de percentuais do 

mapa  Descrição 
Domicílios por setores Percentual 

fórmula 

0% - 0,32%  Melhores Indicadores 295 81,71745152 

0,32% - 1,30%  Intermediários melhor 51 14,12742382 

1,30% - 2,60%  Intermediários pior 10 2,770083102 

2,60% - 4,56%  Piores indicadores 5 1,385041551 

Total  361 100 

Domicílios particulares com mais de 02 moradores 

Faixas de percentuais do 

mapa  

Descrição 
Domicílios por setores Percentual 

fórmula 

0% - 0,18% Melhores Indicadores 69 19,11357341 

0,18% - 0,29% Intermediários melhor 148 40,99722992 

0,29% - 0,41% Intermediários pior 112 31,02493075 

0,41% - 0,74% Piores indicadores 32 8,864265928 

Total  361 100 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Referente aos dados do saneamento a tabela 02 destaca as faixas percentuais, a descrição dos 

indicadores sociais conforme a sua categoria e os domicílios por setor a serem espacializados 

nos mapas do subgrupo dos Indicadores Sociais que retratam os meios de consumo coletivos 

de saneamento básico. 
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Tabela 02– Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores dos domicílios com acesso 

aos meios de consumo coletivos e saneamento básico. 

Subgrupo dos indicadores dos domicílios com acesso aos meios de consumo coletivos e 

saneamento básico 

Abastecimento de água da rede geral canalizada em pelo menos um cômodo 

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,20% Piores indicadores 73 20,22160665 

0,20% - 0,29% Intermediários pior 148 40,99722992 

0,29% - 0,39% Intermediários melhor 103 28,53185596 

0,39% - 0,63% Melhores Indicadores 37 10,24930748 

Total  361 100 

Com destino do lixo coletado 

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,19% Piores indicadores 69 19,11357341 

0,19% - 0,29% Intermediários pior 157 43,49030471 

0,29% - 0,40% Intermediários melhor 105 29,08587258 

0,40% - 0,65% Melhores Indicadores 30 8,310249307 

Total  361 100 

Com esgotamento e sanitário ligado à rede geral de esgoto ou pluvial 

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,21% Piores indicadores 92 25,48476454 

0,21% - 0,30% Intermediários pior 137 37,9501385 

0,30% - 0,40% Intermediários melhor 106 29,36288089 

0,40% - 0,64% Melhores Indicadores 26 7,202216066 

Total  361 100 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

No que concerne à renda, a tabela 03 demonstra as faixas percentuais, a descrição dos 

indicadores sociais conforme a sua categoria e os domicílios por setor a serem apresentados 

nos mapas do Subgrupo dos Indicadores Sociais referentes à renda mensal dos chefes de 

família dos domicílios permanentes. 
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Tabela 03- Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores de renda mensal dos chefes 

de família. 

Subgrupo dos Indicadores Sociais referentes à renda mensal dos chefes de família dos domicílios 

permanentes 

Sem rendimento nominal mensal  

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,21% Melhores Indicadores 163 45,15235457 

0,21% - 0,41% Intermediários melhor 141 39,05817175 

0,41% - 0,76% Intermediários pior 47 13,01939058 

0,76% - 1,27% Piores indicadores 10 2,770083102 

Total  361 100 

Com rendimento nominal mensal de até 02 salários mínimos  

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,18% Melhores Indicadores 88 24,3767313 

0,18% - 0,31%  Intermediários melhor 152 42,10526316 

0,31% - 0,46% Intermediários pior 98 27,1468144 

0,46% - 0,82% Piores indicadores 23 6,371191136 

Total  361 100 

Com rendimento nominal mensal de mais de 15 salários mínimos  

Faixas de percentuais do mapa  
Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,42% Piores indicadores 311 86,14958449 

0,42% - 1,48% Intermediários pior 31 8,587257618 

1,48% - 3,29% Intermediários melhor 15 4,155124654 

0,46% - 0,82% Melhores Indicadores 4 1,108033241 

Total  361 100 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Por fim, mas não menos importante a tabela 04 explicita as faixas percentuais, a descrição dos 

indicadores sociais conforme a sua categoria e os domicílios por setor a serem apresentados 

nos mapas do Subgrupo dos indicadores sociais referentes ao grau de escolaridade, pessoas 

responsáveis e pessoas residentes em domicílios particulares improvisados. 
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Tabela 04– Faixas percentuais, a descrição e domicílios dos setores dos indicadores do grau de escolaridade, 

pessoas responsáveis e pessoas residentes em domicílios particulares. 

Subgrupo dos indicadores sociais referentes ao grau de escolaridade, pessoas responsáveis e 

pessoas residentes em domicílios particulares 

Pessoas Responsáveis alfabetizados 

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,18% Piores indicadores 54 14,95844875 

0,18% - 0,29% Intermediários pior 157 43,49030471 

0,29% - 0,39% Intermediários melhor 117 32,4099723 

0,39% - 0,66% Melhores Indicadores 33 9,141274238 

Total  361 100 

Responsáveis alfabetizados (as) com 10 ou mais anos de idade em domicílios particulares 

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,18% Piores indicadores 48 13,29639889 

0,18% - 0,28% Intermediários pior 156 43,2132964 

0,28% - 0,39% Intermediários melhor 124 34,34903047 

0,39% - 0,66% Melhores Indicadores 33 9,141274238 

Total  361 100 

Pessoas alfabetizadas com 05 ou mais anos de idade 

Faixas de percentuais do mapa  Descrição Domicílios por 

setores 

Percentual 

fórmula 

0% - 0,18% Piores indicadores 53 14,68144044 

0,18% - 0,28% Intermediários pior 142 39,33518006 

0,28% - 0,38% Intermediários melhor 128 35,45706371 

0,38% - 0,64% Melhores Indicadores 38 10,52631579 

Total  361 100 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Após a espacialização da categorização dos indicadores sociais para demonstração da 

habitação, renda, acesso ao saneamento básico e escolaridade, deu-se prosseguimento à 

análise urbanística de Montes Claros com o uso da base cartográfica disponibilizada pela 

Prefeitura Municipal de Montes Claros (PMMC). Desse modo, foi sistematizado em ambiente 

SIG um banco de dados contendo as distinções espaciais georreferenciadas e suas respectivas 

atribuições, bem como, o Setor Especial 1 - SE1, Setor Especial 2 - SE2, Setor Especial 3 - 

SE3, Setor Especial 4 - SE4, Zona Comercial 1 - ZC1, Zona Comercial 2 - ZC2, Zona 

Comercial 3 - ZC3, Zona Industrial – ZI, Zona Residencial 2 - ZR2 e Zona Residencial 3 - 

ZR3. Assim, com a densidade das edificações e a caracterização do Zoneamento urbano de 

Montes Claros foi possível realizar a sobreposição dos dois fenômenos para então analisar as 

peculiaridades inerentes à área de estudo. 
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Os usos dos Indicadores Sociais combinado com os recursos Geotecnológicos foram de suma 

importância para analisar a dimensão sócio-espacial da cidade de Montes Claros. Porém, 

pretendendo retratar ainda mais a segregação sócio-espacial foi elaborado um roteiro de 

visitas de campo, tendo como foco os lugares mais díspares identificados a partir da 

espacialização previamente realizada. Para tanto, foram visitados locais que demonstram as 

dessemelhanças habitacionais, de acesso à infraestrutura de saneamento básico, renda e 

atributos educacionais. 

A partir disto, foi analisado o espectro legal vigente na cidade de Montes Claros, 

especificamente o Plano Diretor e o Zoneamento. E através da construção do Sistema de 

Indicadores, da espacialização e da pesquisa in loco tendo como foco a segregação sócio-

espacial, foi avaliado como estas normatividades interferem na organização da cidade e se 

elas ratificam ou expelem as desigualdades. 

Os Indicadores Sociais 

O marco conceitual dos indicadores sociais começou a ser debatido em 1920 e 1930, mas só 

ganhou forma no meio científico na década de 1960.  Nos estudos de Milléo (2005) ele 

destaca que a Escola Utilitarista e de economia contribuíram veementemente para o despertar 

do Movimento dos Indicadores. De acordo com Carley (1985, p. 18-19): 

No início da década de 60, os economistas, usando indicadores e modelos 

econométricos, puderam orientar os governos para que tomassem várias medidas, 

como a redução de impostos, que pretendia resultar na deflação da economia, tal 

como medida pelo PNB, aproximadamente no nível previsto. [...] a utilidade e 
sucesso relativos desses indicadores na orientação da política econômica sugeriram a 

alguns cientistas que uma série análoga de indicadores “sociais”, ou contas sociais, 

poderia ser igualmente eficaz na condução da política social [...] Assim, o 

movimento de indicadores sociais recebeu a incumbência de elaborar indicadores 

complementares aos indicadores econômicos úteis e inevitáveis, em vez de tentar 

suplantá-los. 

Numa visão crítica da Economia e os indicadores sociais Milléo (2005, p. 24) assevera que a 

relação entre ambos é “algo mais que a colagem de faces na observação de um mesmo 

problema”. Com a evolução do liberalismo num viés utilitarista a Economia buscou um 

“arsenal teórico e metodológico, que a capacitara a ser uma personagem fortemente influente 

sobre os indicadores sociais” (MILLÉO, 2005, p. 24). 
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Contudo, deve-se destacar o papel da Sociologia, em especial a que foi praticada em Chicago 

entre os anos 1920 e 1950, como a ciência que propiciou a formação de determinado perfil de 

investigação científica: 

De acordo com Milléo (2005) é difícil delimitar a influência da Escola de Chicago para os 

indicadores sociais, pois cada um dos seus componentes possui ideias que nem sempre 

convergem. Porém, é inegável a relevância da Escola para o desenvolvimento dos indicadores 

sociais. 

O presente trabalho não objetiva adentrar nas especificidades da Escola de Chicago, nem 

muito menos descrever os detalhes dos pensamentos dos seus integrantes, mas ratificar que a 

Escola representou um expoente importante para a consubstanciação dos indicadores sociais. 

Há que salientar os estudos dos sociólogos Willian F. Ogburn e Louis Wirth que elevaram os 

estudos dos indicadores sociais. Milléo (2005) afirma que Ogburn se interessou por possíveis 

efeitos que o processo de modernização tecnológica vinha impondo à sociedade, em especial 

a norte-americana.  

Lema (1997) ao discorrer sobre as ideias de Ogbum e Louis Wirth relata: 

Embora de forma diferente, tanto Wirth quanto Ogburn tinham certa fascinação 

pelo poder. Wirth centrava sua atenção na influência da comunicação de massas, 

como meio potencial de promover ajustes entre interesses concorrentes através do 
incremento do entendimento mútuo e da transmissão de valores compartilhados. 

Ogburn interessava-se pela capacidade do governo e das agências públicas de 

incorporar o conhecimento das ciências sociais para promover os ajustes 

necessários à adaptação de instituições, práticas e valores. (LEMA, 1997, p. 88).  

 

A Escola de Chicago foi de suma importância para a idealização dos indicadores sociais, pois 

possuía estudiosos que se interessavam pela governança pautada nas ciências sociais e 

contribuíram veementemente para a formação destes dados.    

No Brasil, um dos grandes disseminadores desta metodologia foi Paulo Jannuzzi (2009) que 

relata que a partir de 1960 houve um esforço conceitual e metodológico de instituições 

multilaterais como Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a 
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Infância (UNICEF) e Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD) para desenvolver 

mecanismos que pudessem mensurar o bem-estar visando mudanças sociais. Assim, o uso de 

Indicadores Sociais é recente, porém vem ganhando abrangência e credibilidade no meio 

científico e nas condutas dos planejadores públicos.  

Posteriormente o uso de indicadores sociais se tornou expressivo nas pesquisas científicas e 

nas análises para adoção de políticas públicas. Para Jannuzzi (2009, p. 15) na pesquisa 

acadêmica, o Indicador Social é “uma medida em geral quantitativa dotada de significado 

social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 

abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de 

políticas)”. Assim, os Indicadores Sociais podem contribuir significativamente para os 

estudos de cunho teórico e ainda subsidiar atividades de planejamento público. 

Mais ainda, os indicadores sociais são o elo entre os modelos explicativos da teoria social e a 

evidência empírica dos fenômenos sociais. Logo, o indicador social é um instrumento 

operacional que compreende o monitoramento da realidade social, para fins de formulação e 

reformulação de políticas públicas (CARLEY, 1985). 

O que distingue os Indicadores Sociais dos demais dados estatísticos é o conteúdo específico 

e próprio, ou seja, “o valor contextural da informação disponível” (JANNUZZI, 2009, p. 16). 

A figura 04 representa o processo de agregação de valor informacional no Indicador Social: 

Figura 04 – Processo de agregação de valor no Indicador Social 

 

Fonte: JANNUZZI, Paulo. Indicadores Sociais no Brasil – conceitos, fontes de dados e aplicações, 2009. 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Diante do processo descrito, parte-se dos eventos representativos da realidade social para a 

elaboração de dados e chega-se à informação dentro de um contexto social, ou seja, o 

Indicador Social. Não obstante, para se trabalhar com os Indicadores Sociais é preciso: 1) 

definir a temática social; 2) obter os dados brutos a partir de estatísticas públicas ou outras 

fontes regulares; 3) determinar as dimensões dos conceitos a serem indicados; e 4) estabelecer 
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quais as combinações dos dados brutos na formulação de indicadores sociais. Como afirma 

Sabóia (2001, p. 45): 

A montagem de um sistema de indicadores sociais envolve uma série de decisões 

metodológicas. A primeira delas e a definição operacional do conceito abstrato ou a 

temática que se refere ao sistema em elaboração. A partir deste conceito teórico é 

necessário especificar as suas dimensões e formas de interpretação e abordagem 

desse sistema. Definindo essas dimensões de investigar, são obtidas estatísticas 

pertinentes e é possível construir os indicadores e compor um sistema, que traduz, 

em termos mais tangíveis, o conceito abstrato inicialmente selecionado. 

Assim, a presente pesquisa busca analisar a desigualdade sócio-espacial ratificada pelas 

normas urbanísticas, em especial o Zoneamento Urbano. Os dados brutos foram obtidos 

através do Censo de 2010, disponibilizado pelo IBGE. As dimensões delimitadas são as: 

habitacionais; saneamento básico; renda e; educação. As combinações dos dados permitem 

demonstrar quais são os melhores indicadores, intermediários melhor, intermediários pior e os 

piores indicadores.  

No entanto, a utilização de Indicadores Sociais não é isenta da presença de valores 

ideológicos. Conforme Morais e Lima (2001, p. 22): 

Apesar dos avanços ocorridos na produção e disseminação de indicadores, a 

qualidade e a representatividade dos dados ainda deixam muito a desejar, 

comprometendo a sua confiabilidade e comparabilidade. Há muitos obstáculos a 

superar, relativos a descontinuidades, atrasos e problemas de cobertura e 

desagregação dos dados derivados de pesquisas já existentes. Acrescentam-se às 

dificuldades metodológicas a falta de recursos e a pouca integração entre os órgãos 

produtores e usuários de informações.  

Diante do exposto, observa-se que os Indicadores Sociais são objetos de críticas no meio 

científico, seja pela presença ideológica ou ainda na condução da elaboração de políticas 

públicas. Porém, nos últimos anos alguns estudos já ratificaram a importância dos Indicadores 

para contribuir para trabalhos científicos e nas tomadas de decisões que visam à melhora nas 

condições de vida da população. 

Guimarães et al (2003, p. 21) reafirmam que: 

Ao considerarmos ou constituirmos indicadores sociais, pode-se revelar uma fonte 

rica de análise de uma situação desde que apresentem as características e 

propriedades adequadas. Neste sentido, os indicadores sociais contribuirão para uma 

avaliação diagnóstica confiável e nortearão ações e decisões políticas tanto para 

instituições públicas e privadas como para os movimentos sociais. 

Logo, é evidente a importância dos Indicadores Sociais para um diagnóstico da realidade 

social, sendo considerado um atributo fundamental para “justificar sua produção e legitimar 
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seu emprego no processo de análise, formulação e implementação de políticas públicas" 

(JANNUZZI, 2009, p. 26). 

Lobo e Santos (2002) alertam que na escolha de indicadores sociais deve-se considerar que 

para a sua produção pode haver imperfeições, ambiguidades e contradições inerentes à 

escolha metodológica utilizada. Deste modo, os indicadores são representações de 

determinados aspectos da realidade social, que incluem uma série de relações 

complementares, ou seja, simplificações que possibilitam discussões mais profundas. 

Apesar disso, não significa que a elaboração e o uso dos indicadores sociais sejam irrelevantes 

ou desnecessários. Afinal, o que se espera com utilização do Sistema de Indicadores Sociais é 

a confiabilidade, inteligibilidade e validade dos dados apresentados. Isto quer dizer que os 

Indicadores devem apresentar dados e meios transparentes, de origem veraz e reconhecida e 

com relevância social. 

É válido ressaltar que os Indicadores Sociais têm ganhado grande credibilidade no meio 

científico e político, porém a sua construção e uso devem ser criteriosos; os dados devem ter 

fonte confiável e creditícia; e necessitam ser definidos de acordo com as peculiaridades da 

temática e localidade. 

1.3 As Geotecnologias  

Nas últimas décadas os estudos foram se aprimorando e sofisticando no afã de responder aos 

novos questionamentos científicos. Deste modo, as Geotecnologias têm ganhado lugar de 

destaque, proporcionando maior dinâmica às análises geográficas.Fitiz (2008) relata que a 

tecnologia espacial teve sua base teórica no pragmatismo da chamada Geografia Quantitativa, 

ou Geografia Teorética, tendo como cenário a II Guerra Mundial.  

Na década de 1960 os estudos canadenses contribuíram para a evolução conceitual das 

Geotecnologias e em 1970 houve avanços significativos sobre o processamento de dados 

espaciais. Câmara et al (2001, p. 2) diz que nos anos de 1970 “foram desenvolvidos novos e 

mais acessíveis recursos de hardware, tornado viável o desenvolvimento de sistemas 

comerciais”. Assim, este período foi relevante para o avanço nos estudos das ferramentas de 

análises espaciais, a despeito dos equipamentos e da utilização dos mesmos ficar restrita a 

grandes empresários.  
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No final da década 1970 e meados de 1980 despontaram os primeiros trabalhos e conceitos 

sobre Sistema de Informação Geográfica (SIG) e Cartografia Digital com os projetos 

assistidos por computadores (CAD). Assim, a Geotecnologia é um termo abrangente usado 

para referir as tecnologias atreladas à coleta, armazenamento, tratamento, análise e 

apresentação de informações geográficas.  

Para tanto, nas Geotecnologias estão inclusos, também, a Cartografia Digital, Sensoriamento 

Remoto, Sistema de Posicionamento Global - GPS, Sistema de Informações Geográficas – 

SIG.De acordo com Rosa e Brito (1996, p. 7) essa técnica representa: 

O conjunto de tecnologias destinadas à coleta e tratamento de informações espaciais, 

assim como o desenvolvimento de novos sistemas e aplicações com diferentes níveis 

de sofisticações. Em linhas gerais o termo Geoprocessamento pode ser aplicado a 

profissionais que trabalham com processamento digital de imagens, cartografia 

digital (desenho assistido por computador) e sistema de informação geográfica.  

Todavia, a organização dos conceitos e as confusões se ratificaram entre os pesquisadores, 

principalmente quando se está à baila o Geoprocessamento. Leite e Rosa (2006, p. 184) 

declaram que comumente os termos Sistema de Informação Geográfica e Geoprocessamento 

são compreendidos como sinônimos. De acordo com Pereira e Silva (2001, p. 104), “a 

definição do que seja geoprocessamento é uma tarefa difícil”.  Além disso, é comum a 

confusão ou generalização dos conceitos envolvendo SIG e CAD. Assim, Câmara e Medeiros 

(1998, p. 07) definem os termos CAD e SIG como: 

Diferente dos sistemas CAD, uma das características básicas de um SIG é sua 

capacidade de tratar as relações espaciais entre os objetos geográficos. Denota-se 

por tipologia a estrutura de relacionamentos espaciais (vizinhança, proximidade, 

pertinência) que podem se estabelecer entre os objetos geográficos. Armazenar 

topologias de um mapa é uma das características básicas que fazem um SIG se 
distinguir de um sistema CAD. Em grande parte das aplicações de CAD, os 

desenhos não possuem atributos descritivos, mas apenas propriedades gráficas, tais 

como cor e espessura. 

No Brasil, na década de 1980, surgiram estudos preliminares envolvendo a tecnologia 

espacial. Um fato interessante neste momento foi à vinda do pesquisador e canadense Dr. 

Roger Tomlinson, no ano de 1982, um dos precursores da análise espacial, com a criação do 

primeiro software de manipulação de dados georreferenciados. Além disto, Dr. Tomlinso 

incentivou o surgimento de alguns grupos preocupados em desenvolver a técnica no país, em 

destaque o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (CÂMARA et al, 2001).  
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O Sensoriamento Remoto é outro instrumental corriqueiramente utilizado como fonte 

relevante para produção de bases cartográficas. Assim, a técnica é considerada como a 

maneira de adquirir informações sobre um objeto sem que haja o contato físico com o mesmo. 

Novo (2008, p. 27) detalha o conceito de Sensoriamento Remoto:  

A utilização conjunta de sensores, equipamentos para processamento de dados, 

equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de aeronaves, 

espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, fenômenos e 
processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir de registros e da 

análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substancias que o 

compõem em suas mais diversas manifestações. 

O elevado número de satélites contribui de modo expressivo para a popularização do 

Sensoriamento Remoto, principalmente pela gratuidade de obtenção de imagens. Geralmente, 

os produtos oriundos do setor privado remetem às imagens com maior grau de precisão e em 

alguns casos na escala espectral (Ikonos, Quick Bird, Geoye, World View), enquanto as 

imagens com escalas menos refinadas são disponibilizadas de graça (Moderate Resolution 

Imaging Spectro radiometer - MODIS, Resource Sat e o Landsat – 5).  

Diante da relação dos diversos conceitos envolvendo as tecnologias espaciais, muitos autores 

definem Geotecnologia como: 

A técnica que engloba o Geoprocessamento (GIS - Sistema de Informação 

Geográfica, Cartografia Digital, processamento digital de imagem), além do 

Sensoriamento Remoto, do Sistema de Posicionamento Global-GPS, da 

Aerofotogrametria, da Geodésica e da Topografia Clássica, dentre outros (LEITE e 

ROSA, 2006, p. 185). 

Assim, as Geotecnologias têm auxiliado variados ramos da ciência e tecnologia a dinamizar 

as análises do espaço geográfico. A capacidade em obter, cruzar e armazenar dados 

georreferenciados tem proporcionado a produção de diversas informações que auxiliam 

tomadas de decisões que podem trazer retornos interessantes para população, gestores 

públicos e privados. 

Diante do exposto, observa-se que as Geotecnologias não estão limitadas somente ao contexto 

geográfico, pelo contrário a interdisciplinaridade maximiza os seus efeitos. Logo, o uso das 

Geotecnologias para os estudos técnicos e científicos tem se tornado cada vez mais comum. 

O uso mais evidente para os estudos urbanos é a o recurso geotecnológico conhecido como 

SIG, pois contribui veementemente para a tomada de decisão do poder público municipal. 

Leite (2011, p. 69) explica que: 
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Através do processamento e cruzamento de dados, as informações podem, também, 

ser espacializadas, contribuindo eficientemente para o planejamento das ações do 

poder público na cidade. Além das vantagens técnicas, alguns softwares de SIG 

apresentam linguagem fácil e prática, tornando o processo de aprendizagem de 

operação dessa tecnologia mais rápido. 

Logo, as Geotecnologias podem contribuir para o planejamento urbano, orientando as 

condutas a serem adotadas pelo poder público municipal. Seguindo ainda o raciocínio de 

Leite (2011, p. 70): 

Estudar e planejar o espaço urbano requer bastante conhecimento em várias áreas, o 

que dificulta o sucesso dessa atividade; além dessa complexidade que envolve o 

espaço urbano, a visualização das diferenças socioeconômicas encontradas torna o 

planejamento falho. Sendo assim, conhecer a configuração espacial de uma cidade é 

requisito fundamental para o sucesso do planejamento. 

Compreender o espaço urbano e suas complexidades requer uma análise interdisciplinar, em 

que a configuração espacial é fundamental. Portanto, os usos das Geotecnologias só tendem a 

contribuir para a análise das urbes, auxiliando no planejamento urbano e nas tomadas de 

decisões para amenizar as desigualdades sócio-espaciais. 
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CIDADE, SEGREGAÇÃO E DIREITO 

3.1 Da cidade à segregação 

Antes de discorremos sobre a cidade e a segregação faz-se mister discorrer sobre a definição 

da cidade. Contudo, compreender o que é a cidade é, sobretudo complexo, pois o seu 

significado pode ser obtido por distintas formas.  

Logo, deve-se admitir que a cidade possui diversos conceitos e distintas formas de análises 

que irão depender da dimensão do estudo de cada trabalho. Nos dizeres de Braz (2006, p. 285) 

“a cidade não é apenas um aglomerado de construções ou de sistemas viários, ela deve ser 

vista em seu sentido humano e desenvolvida para atender à coletividade das pessoas que nela 

vivem”. 

Sobre os vários conceitos das cidades, ressaltam os ensinos de Rolnik (1995, p. 12) quando 

relata que o espaço urbano deixa “de se restringir a um conjunto denso e definido de 

edificações para significar, de maneira mais ampla, a predominância da cidade sobre o 

campo”. A preponderância da cidade não é mais descrita pela limitação de um espaço 

estático, mas sim pela dinamicidade e mutabilidade de suas formas e significâncias.  

Aproximadamente no ano 4.000 a.C. se formaram os primeiros agrupamentos humanos
31

, 

com características de cidade. O aumento da densidade populacional transformou as antigas 

aldeias em cidades e provocou alterações na esfera da organização social. Para Benevolo 

(1993), a cidade – local de estabelecimento aparelhado, diferenciado e ao mesmo tempo 

privilegiado, sede da autoridade – nasce da aldeia, mas não é apenas uma aldeia que cresceu.  

Mumford (1998, p. 19) relata que a aldeia “no meio de seus canteiros e campos, formava uma 

nova espécie de colônia; uma associação permanente de famílias e vizinhos, de aves e 

animais, de casas, silos e celeiros, tudo isso bem preso ao solo ancestral”, assim, esses novos 

hábitos e funções emprestaram sua contribuição à cidade, quando ela veio a surgir e “sem esse 

                                                
31Em relação à origem das cidades é válido ressaltar que não há consenso entre os autores sobre a data exata do 

seu surgimento. Porém, há uma tendência na associação entre o processo de sedentarização e a origem das 

cidades, principalmente nos escritos de Benevolo (1993); Mumford (1998); Sjoberg (1972). Já para Singer 

(1973, p. 12-13) a origem da cidade está ligada à origem da sociedade de classes, pois "a constituição da cidade 

é, ao mesmo tempo, uma inovação da técnica da dominação e na organização da produção”, isto porque, “neste 

processo, parte do mais-produto, que ainda continua vindo à luz como valor de uso, transforma-se na mão de 

uma nova classe dominante em valor de troca, em mercadoria. É com base nesta transformação que a cidade se 

insere na divisão social do trabalho, alterando-a pela base”. 
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componente de aldeia, até a maior comunidade urbana teria carecido de uma base essencial de 

permanência física e continuidade social” (MUMFORD, 1998, p. 20). 

Nesta perspectiva, há a transição da aldeia para a cidade
32

 com o aumento da área construída e 

da população. As cidades emergem agregando as ocupações que outrora eram dispersas. 

Protegidas por muralhas, as cidades eram limitadas fisicamente pelos muros e governadas por 

um poder soberano, que detinha o poder econômico, religioso e político. A cidade se 

configurava arquitetônica e esculturalmente conforme a divisão social em castas, usos e 

costumes, poder militar e econômico e religião. 

Destarte, Benevolo (1993) discorre que a aldeia é transformada em cidade no período que as 

indústrias e os serviços não são mais executados pelas pessoas que cultivam a terra, mas por 

outras que já não tem essa obrigação. Este novo processo faz com que a coletividade delineie 

a sua evolução, bastando a si mesma. 

A Carta de Atenas de 1933 declara que “os motivos que deram origem às cidades foram de 

natureza diversa. Por vezes era o valor defensivo. E o alto de um rochedo ou a curva de um 

rio viam nascer um burgo fortificado”. Os primeiros sítios habitados se desenvolveram, 

essencialmente, nos vales dos rios em virtude da fertilidade do solo, facilidades de irrigação e 

de transportes, destacam-se o Nilo (Egito), Tigre e Eufrates (Mesopotâmia), Hindus 

(Paquistão) e rios Amarelo e Yang-Tsé-Kiang (China). 

Rolnik (1995, p. 08) destaca que as cidades delimitam “uma nova relação homem/natureza: 

para fixar-se em um ponto para plantar é preciso garantir o domínio permanente de um 

território”. Assim, atrelada com essa relação homem/natureza, está também, a organização da 

vida social. 

A autora em comento, ainda ressalta que a cidade é compreendida como ímã, escrita, política 

e mercado. A cidade descrita como ímã reflete a ideia de um local de atração e concentração 

de pessoas, discorre que antes da cidade ser um local de trabalho e moradia ela é um ímã. Para 

tanto, a autora cita os primeiros embriões de cidade, os zigurates, "templos que apareceram 

nas planícies da Mesopotâmia em torno do terceiro milênio antes da era cristã" (ROLNIK, 

1995, p. 13). 
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Segundo Mumford (1998), a estrutura embrionária da cidade já existia na aldeia. Casa, oratório, poço, os 

começos da moralidade organizada, do governo e da justiça existiam nos Conselhos de Anciões da aldeia. Tais 

conselhos espontâneos expressavam o consenso humano. 
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Por outro lado, a cidade como escrita demonstra uma dimensão de memorizar, medir e gerir o 

trabalho coletivo, traduzido em textos, documentos e na própria arquitetura urbana. Neste 

sentido, torna-se importante destacar os estudos de Benevolo (1993) que demonstram a 

importância da visão arquitetônica, o desenho monumental como modos de identificação das 

cidades. 

Já a cidade política ou "civitas" implica na busca pela manutenção da vivência coletiva, 

assim, "da necessidade de organização da vida pública na cidade, emerge um poder urbano, 

autoridade político-administrativa encarregada de sua gestão" (ROLNIK, 1995, p. 19). A 

autora ainda afirma que a origem da cidade se confunde com a origem do binômio 

diferenciação social/centralização do poder. Deste modo, a dimensão política determina a 

organização e regulamentação do espaço.  

Além das características supracitadas, tem-se a cidade como mercado, demonstrada pela 

aglomeração num determinado espaço de uma expressiva população que cria o mercado.  O 

que se tem como evidência na cidade mercado é a divisão do trabalho entre cidade e campo e 

a especialização do trabalho no interior da cidade.  

Braudel (2005) discorre que as cidades são agentes centrais na admissão do mundo na lógica 

de mercado e, consequentemente, do capitalismo. Deste modo, as cidades são fruto primário 

da divisão de laboral, porém, estas divisões, quase sempre não são neutras e justas. Apesar de 

existir reciprocidade das perspectivas, existe sempre um jogo de forças, em que uma das 

partes possui o domínio e a capacidade de mando (BRAUDEL, 2005). 

Assim, observa-se a supremacia da cidade do capital, esta nova conjuntura faz com que haja a 

intensificação da mercantilização do espaço urbano. Diante disto, a organização da cidade 

marcada pela divisão da sociedade em classes sociais e a instauração de um novo tipo de 

poder interfere diretamente na condução da vida dos cidadãos (ROLNIK, 1995). 

Castells (1983) propõe estudar a cidade como um “espaço de consumo coletivo” no qual se 

desenvolvem as relações capitalistas de produção. A partir desta consideração se estaria diante 

de uma visão mais ampla da cidade. Conforme assevera Castells (1983, p. 21): 
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A concentração espacial dos trabalhadores em cidades e áreas metropolitanas de 

dimensão cada vez maior determina, por sua vez, a concentração e interdependência 

crescentes do conjunto de meios de consumo que lhes são necessários. E isso ocorre 

tanto no que se refere ao consumo individual (produtos distribuídos através do 

mercado de forma fracionada) como ao consumo coletivo (bens e serviços 

indivisíveis, que correspondem à maioria dos chamados serviços urbanos: educação, 

moradia, transportes, saúde, áreas verdes, centros culturais etc.). A crescente 

interdependência das unidades de produção e de gestão, tanto em seu aspecto 

econômico como em seu aspecto técnico, conduz à criação de um verdadeiro 

complexo econômico-social, que constitui a estrutura urbana dessas unidades de 

atividade e de residência que são as cidades. 

Assim, considerar a cidade como um “espaço de consumo coletivo” é reconhecer que o 

ambiente urbano é determinado pelas forças produtivas e pelas relações de produção. Logo, a 

terra urbana é vista como uma mercadoria, e como ensina Marx (1988, p. 165) "a mercadoria 

é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz 

necessidades humanas de qualquer espécie" e esta é a "célula germinativa do modo de 

produção capitalista". Logo, a mercadoria é uma unidade indissolúvel de valor de uso e de 

valor de troca que se estende a todas as relações sociais numa sociedade capitalista. 

O valor de uso estaria relacionado ao processo de consumo, ligado às necessidades para a 

existência e reprodução social, já o valor de troca denota uma relação quantitativa, a 

proporção pela qual se pode trocar valores de uso. Santos Junior (2011, p. 67) relata que o 

processo de produção de mercadorias engloba “a aplicação de trabalho socialmente necessário 

sobre algum objeto da natureza para criar objetos úteis para a reprodução social”. 

Salientam-se também as reflexões de Carlos (2004) sobre os apontamentos marxistas que 

dizem que o capital é um elemento de produção espacial. Com isto, a cidade é produzida em 

função do sistema capitalista. Logo, o espaço urbano denota as contradições da sociedade, em 

que os seres humanos se diferem pelo que possuem e por sua condição de proprietários de 

bens.  

A constituição da cidade é dotada por caracteres de dominação e organização da produção. 

Nas palavras de Singer (1980, p. 8) “a cidade é, via de regra, a sede do poder e, portanto da 

classe dominante". Logo, a cidade é um modo de organização espacial que permite à classe 

dominante maximizar a transformação do excedente. Neste cenário, destacam-se as relações 

sociais presentes nas cidades, o que vai de encontro com os estudos de Carlos (2004, p. 15) ao 

afirmar que "a cidade pode ser entendida, dialeticamente, enquanto produto, condição e meio 

para a reprodução das relações sociais, enquanto produtoras da vida humana, no sentido 

amplo da reprodução da sociedade. Aqui a cidade se reafirma enquanto espaço social”. 
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A cidade deve ser compreendida como fruto das relações sociais e isso denota uma 

complexidade cada vez mais latente. Diante disso, devem-se considerar as condutas sócio-

espaciais dos sujeitos que produzem as cidades. Carlos (2004, p. 18) certifica que: 

A vida cotidiana [...] se definiria como uma totalidade apreendida em seus 

momentos (trabalho, lazer e vida privada) e, nesse sentido guardaria relações 

profundas com todas as atividades do humano – em seus conflitos, em suas 

diferenças. [...]. Nesta direção, o sentido da cidade é aquele conferido pelo uso, isto 

é, os modos de apropriação do ser humano para a produção de sua vida (e no que 

isto implica).  

Salienta-se que os modos de apropriação e produção não são igualitários no contexto 

capitalista da cidade. Os economicamente favorecidos possuem mais acesso, apropriação e 

domínio ao espaço urbano
33

 em detrimento dos menos favorecidos. Corrêa (1997) descreve 

com propriedade quem são os produtores do espaço urbano: a) proprietários fundiários e dos 

meios de produção; b) promotores imobiliários; c) Estado e; d) grupos sociais excluídos.  

De acordo com o referido autor os proprietários fundiários e dos meios de produção possuem   

interesses conflitantes, pois os donos dos meios de produção necessitam de terrenos amplos e 

baratos, não estando interessados na especulação fundiária, enquanto os fundiários procuram 

na retenção de terras a maximização dos lucros ocasionados pela escassez de aferta e aumento 

do preço. 

Os promotores imobiliários são agentes reponsáveis pela incorporação, construção, 

financiamento e comercialização do imóvel. Corrêa (1997) diz que estas ações priorizam a 

satisfação das necessidades das classes mais favorecidas, com isto, reforça a segregação 

residencial e evidencia a cidade capitalista. 

O Estado atua na organização da cidade, principalmente na sua dinâmica, pois dispõe de um 

conjunto de instrumentos que podem empregar direta e indiretamente no espaço urbano. 

Entretanto, Corrêa (1997) alerta que a sua atuação tem sido complexa e variável tanto no 

tempo como no espaço. Desta forma o Estado, através de suas políticas urbanas, é condutor da 

organização das cidades, pleiteando pelos modos que julga convenientes para garantir a 

ordem urbana.  

                                                
33

No presente trabalho considerou-se cidade como sinônimo de espaço urbano, pois conforme Corrêa (1997, p. 

5) "o geógrafo considera a cidade, de um lado, como um ou vários núcleos localizados em um região ou país; 

[...] de outro, a cidade é considerada como espaço urbano, sendo analisada a partir de mapas de grande escala. 

Estas duas abordagens não são mutuamente excludentes. Nem do âmbito exclusivo dos geógrafos, apesar das 

diferenças de abordagem em relação aos demais estudiosos". 
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Já os grupos sociais excluídos
34

 são aqueles que não dispõem de recurso para obter habitação 

digna. Este é um dos fatores, que ao lado do desemprego, doenças, subnutrição, delineiam a 

situação social dos grupos excluídos. Corrêa (1997) alega que para este grupo resta como 

moradia os cortiços, sistemas de autoconstrução, conjuntos habitacionais fornecidos pelo 

agente estatal e as degradantes favelas. 

Desse modo, os sujeitos produtores da cidade são responsáveis pela fragmentação contida no 

mesmo espaço. Como assevera Corrêa (1997) a fragmentação é visível quando se verifica a 

diferença da capacidade que cada grupo social possui para pagar pelo local que ocupa. Esta 

característica conduz à segregação. Segundo Harvey (1980, p. 362): 

- A diferenciação residencial deve ser interpretada em termos de reprodução das 

relações sociais dentro da sociedade capitalista; 

- As áreas residenciais fornecem meios distintos para a interação social, a partir da 

qual os indivíduos derivam seus valores, expectativas, hábitos de consumo, 

capacidade de se fazer valer (market capacity) e estado de consciência; 

- Diferenciação residencial significa acesso diferenciado a recursos escassos 

necessários para se adquirir oportunidades para ascensão social. As oportunidades 

como educação, podem estar estruturadas de modo que um bairro de classe operária 

seja “reproduzido” em outro bairro na próxima geração. A diferenciação social 
produz comunidades distintas com valores próprios do grupo, valores estes 

profundamente ligados aos códigos moral, lingüístico, cognitivo, e que fazem parte 

do equipamento conceitual com o qual o indivíduo “enfrenta” o mundo. A 

estabilidade de um bairro e do seu sistema de valores leva à reprodução e 

permanência de grupos sociais dentro de estruturas residenciais. 

- Segregação, quer dizer, diferenciação residencial segundo grupos, significa 

diferencial de renda real - proximidade às facilidades da vida urbana como água, 

esgoto, áreas verdes, melhores serviços educacionais, e ausência de proximidade aos 

custos da cidade como crime, serviços educacionais inferiores, ausência de infra-

estrutura etc. Se já existe diferença de renda monetária, a localização residencial 

implica em diferença maior ainda no que diz respeito à renda real. 

 

Contudo, a segregação não se refere somente à dimensão residencial, pois ela é muito mais 

ampla, sendo percebida como a fragmentação não só dos espaços urbanos, mas como a 

fragmentação e a restrição dos diferentes usos que se pode fazer da cidade. Nas palavras de 

Corrêa (1997, p. 65-66): 

 

                                                
34 Nas últimas décadas muito se tem discutido sobre os excluídos e sua existência. Oliveira (1997, p. 60) expõe 

que “o conceito de excluídos tem uma razão teórica, mas, sobretudo, ética e política: é ele que nos interpela 

sobre a natureza da polis que estamos construindo”. O autor questiona a existência dos excluídos já que eles 

compõem um sistema, o capitalismo, sendo considerados parte deste.  Com isto, Oliveira (1997, p. 60) afirma 

que “analisar o problema dos excluídos sob o viés econômico nada nos diz sobre a necessidade – que não é 

econômica, mas ética e política – de sua inclusão”. 
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A segregação residencial pode ser vista como um meio de reprodução social, e neste 
sentido o social age como um elemento condicionador sobre a sociedade. Neste 

sentido, enquanto o lugar de trabalho, fábrica e escritórios, constitui-se no local de 

reprodução, as residências e os bairros, definidos como unidades territoriais e 

sociais, constituem-se no local de reprodução. Assim, a segregação residencial 

significa não apenas um meio de privilégio para a classe dominante, mas também 

um meio de controle e de reprodução social para o futuro. 

Desse modo, observa-se que a segregação residencial não se limita a casa e/ou moradia, ela 

estende ao aspecto sócio-espacial, político-administrativo e econômico, fazendo com que as 

relações estabeleçam um elo "no plano do morar e de tudo que essa expressão significa 

enquanto realização da vida humana". (CARLOS, 2004, p. 47). 

Sobre a fragmentação, Corrêa (1997, p. 11) afirma que “o espaço urbano capitalista – 

fragmentado, articulado, reflexo, condicionante social, cheio de símbolos e campo de lutas – é 

um produto social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por 

agentes que produzem e consomem o espaço”. Desta maneira o ambiente urbano é 

fragmentado, pois possui diferentes tipos de uso - áreas comerciais, industriais, residenciais 

ou de expansão urbana. Contudo, as diversas áreas encontram-se articuladas através dos 

chamados fluxos, ou seja, pela circulação de pessoas, de mercadorias, de investimentos ou de 

decisões. 

Nesse ambiente urbano, complexo e fragmentado, a segregação se mostra como um “processo 

segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais 

em diferentes regiões gerais ou conjuntos de bairros” (VILLAÇA, 2001, p. 142). Avançando 

no conceito, Castells (1983, p. 203) afirma que se entende por segregação a “tendência à 

organização do espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e com intensa 

disparidade social entre elas, sendo esta disparidade compreendida não só em termos de 

diferença, como também de hierarquia”. 

Souza (2003) aponta dois aspectos que permeiam a segregação, o primeiro refere-se à 

segregação atrelada as disparidades estruturais na distribuição da riqueza socialmente gerada e 

do poder. Já no segundo “a segregação deriva de desigualdades e, ao mesmo tempo, 

retroalimenta desigualdades, ao condicionar a perpetuação de preconceitos e a existência de 

intolerância e conflitos” (SOUZA, 2003, p. 84). 

Diante desses aspectos tem-se a segregação imposta e a auto-segregação. A primeira forma 

refere-se a grupos sociais que possuem oportunidades restritas e nulas de onde morar, já a 
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segunda traduz a faculdade da classe dominante de escolher onde e quando segregar 

(CORRÊA, 1997). Logo, quando o grupo dominante decide onde será estabelecida a sua 

residência, acaba por determinar também a do outro grupo, repercutindo diretamente na 

formação do espaço urbano e de seus serviços. 

Logo, a presente pesquisa não possui como objetivo a definição acabada da cidade, mas sim 

suscitar que há múltiplos olhares sobre a cidade e que neles estão presentes a desigualdades de 

apropriação e de usos do espaço e, consequentemente, a segregação sócio-espacial. Logo, 

torna-se válido fazer algumas considerações sobre este termo no próximo tópico. 

 

2.2 Segregação “sócio-espacial”, “socioespacial” ou "espacial": priorizando uma grafia 

No âmbito científico estão presentes termos característicos que muitas vezes independem das 

mudanças de grafias. É comum a norma culta vigente não levar em consideração as 

significâncias teóricas e conceituais dos autores, assim ocorre com as expressões "sócio-

espacial", "socioespacial" e "espacial".  

Um ponto final, vírgula, acento ou outra sinalização gráfica podem, e muito, mudar o sentido 

e o valor de uma frase ou palavra. Esta mesma propriedade pode ocorrer com o emprego do 

hífen. Na reconhecida revista "Cidades" v. 4, n. 6, de 2007 e nas diversas publicações do 

Grupo de Estudos Urbanos (GEU)
35

, os debates sobre os termos “socioespacial” e “sócio-

espacial” se acentuaram e passaram a ser objeto no âmbito científico. Como precursor desta 

discussão destaca-se o estudioso Souza (2007, 2008, 2009) que realizou uma pesquisa densa 

defendendo a continuação do uso do termo independentemente das previsões da língua 

portuguesa. 

Nos dizeres de Carlos et al (2011, p. 9) é preciso refletir sobre o uso de determinadas 

palavras, porque "agimos, muito freqüentemente, como se o nosso vocabulário técnico, tão 

profundamente articulado (e até quase amalgamado) com o vocabulário do senso comum, não 

demandasse maiores cautelas". Seguindo o mesmo raciocínio, Souza (2009) diz que isto gera 

um contexto complexo que não deve ser desmitificado por uma "visão de sobrevôo". 

                                                
35

 As publicações do Grupo de Estudos Urbanos (GEU) são coordenadas pela Dra. Maria Encarnação Beltrão 

Spósito da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) no campus de Presidente Prudente. 
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Desse modo, Souza (2007, 2008, 2009) propõe de forma teórica um “olhar de longe” 

combinado com o “olhar de perto” permitindo a melhor compreensão das sociedades e seus 

espaços. Para tanto, o autor chama atenção para a necessidade de superação da perspectiva 

tradicionalista, que prega a “visão de sobrevôo” e a adoção de uma visão integrada, que 

abarque também os “nanoterritórios”. Assim, os estudos científicos exigem “colocar-se de 

fora”, e concomitantemente, “estar dentro”.  

A partir da análise do “sobrevôo”, Souza (2007) discorre sobre a diferenciação espacial e 

insere um debate substancial sobre as relações sociais e o espaço social, que irá desencadear 

em outras análises sobre a perspectiva “socioespacial” e “sócio-espacial”. Contudo, em 2008, 

Souza escreve um artigo intitulado “Em torno de um hífen” visando esclarecer e defender o 

seu posicionamento em relação a estas expressões.  

Para Souza (2008) “sócio-espacial” e “socioespacial” representam termos diversos e 

complexos, havendo duas possibilidades: a) Ausência do hífen – quando abarcar somente o 

espaço social, que é um produto (enquanto fundamento espacial material, território, lugar e 

outros) das relações sociais (trabalho/economia, poder/política, simbolismo/cultura) e, ao 

mesmo tempo, parte integrante da totalidade social concreta ou sociedade concreta (a qual 

compreende as relações sociais e o espaço) e; b) Necessidade do uso do hífen – quando 

houver referência simultânea às relações sociais e ao espaço (social), como dimensões da 

sociedade concreta que, sem se confundirem, são, por outro lado, essencialmente 

interdependentes. Porquanto, ambas as dimensões não se confundem e nem se sobrepõem, 

pois embora seja um produto das relações sociais, o espaço social pode sobreviver às relações 

sociais que o geraram, ao menos como base material. Nas palavras de Souza (2009, p. 25): 

Existe a possibilidade de dupla grafia − o que constitui, aliás, algo conceitualmente 

conveniente e relevante. “Socioespacial”, sem hífen, se refere somente ao espaço 

social (por exemplo, tomando-o do ponto de vista do resultado de sua produção em 
determinado momento histórico, real ou potencial, como em um plano de 

remodelação urbanística); de sua parte, “sócio-espacial”, com hífen, diz respeito às 

relações sociais e ao espaço, simultaneamente (abrangendo, diretamente, a dinâmica 

da produção do próprio espaço, no contexto da sociedade concreta como totalidade). 

Logo, Souza (2007, 2008, 2009) indica o uso da expressão “socioespacial” quando está se 

referindo somente ao espaço social e a utilização do termo “sócio-espacial” quando há a 

menção simultânea às relações sociais e ao espaço. Assim, “socioespacial” apresenta a perda 

de noção de composição, aludindo unicamente ao espaço social, enquanto “sócio-espacial” 
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guardaria a noção de composição, compreendendo conjuntamente as relações sociais e o 

espaço social (SOUZA, 2009). 

Numa perspectiva distinta da adotada por Souza (2007, 2008, 2009), Catalão (2011) relata 

que para a compreensão geral de espaço deve-se considerar que ele se trata de espaço social, 

assim “utilizar apenas espacial já traz em si um conteúdo social atrelado, ao passo que o 

termo socioespacial pode ser admitido em referência às relações sociais e ao espaço social”. 

(CATALÃO, 2011, p. 47). No entendimento de Catalão (2011) o adequado é a utilização dos 

termos "espacial" e "socioespacial", já que o autor é contrário à grafia "sócio-espacial". 

Conforme Catalão (2011, p. 48) “o problema talvez seja, penso eu, que a diferenciação 

socioespacial tenha sido historicamente tratada mais no sentido de uma diferenciação 

espacial, precisando a diferenciação socioespacial ser repensada “em sentido mais pleno”“. 

Assim, o autor assegura que ao falar em espaço já está imbuída a questão social não havendo 

a necessidade de reafirmação de dois termos, logo, não há a necessidade do termo "socio-

espacial" que já foi conquistado historicamente. No entendimento de Catalão (2011, p. 61) o 

debate científico deve permitir a reflexão "do que se entende por espacial e socioespacial, 

haja vista que entendo não ser mais adequada a grafia sócio-espacial". 

Diante do exposto, observa-se que as expressões “sócio-espacial”, “socioespacial” e 

"espacial" são frequentemente utilizadas no meio científico, porém não são dadas a elas as 

suas verdadeiras significações. No entanto, o que perdura é saber qual expressão deve ser 

usada? Diante desta indagação Souza (2008, p. 161) destaca que não há uma expressão errada 

e outra correta, pois "o uso de uma palavra ou de outra dependerá do contexto e dos 

propósitos". Sendo assim, este trabalho não visa acirrar o debate científico incitado por Souza 

(2007, 2008, 2009) e continuado por Catalão (2011), mas sim demonstrar a preferência por 

uma das grafias e justificá-la. 

Portanto, na presente pesquisa foi seguida a distinção explicitada por Souza (2007, 2008, 

2009) e acolhida por outros estudiosos do espaço urbano, como Sposito (2011), Rodrigues 
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(2011), Oliveira (2011), pela revista Cidades36 e pelo livro “A produção do espaço urbano: 

agentes e processos, escalas e desafios” 37. 

Diante disso, entende-se que a expressão "sócio-espacial" é a mais apropriada para a presente 

pesquisa, pois, quando se faz alusão à segregação sócio-espacial se tem como 

correspondência simultânea as relações sociais e o espaço social, que são distintos e 

interdependentes.  

Após essas considerações sobre o as duas formas que o termo segregação sócio-espacial 

apresenta, serão analisadas as normas que organizam a sociedade e o espaço urbano, bem 

como a sua gênese e a sua sistematização jurídica. 

2.3 O Direito Urbanístico 

Diante da evolução das cidades o Direito Urbanístico se manifesta como produto das 

transformações sociais com regras que vão se delineando de acordo com o tempo e espaço. 

Entretanto, possui um único fim: propiciar melhores condições de vida ao homem nos espaços 

habitáveis. 

Conforme Silva (2010), no Brasil, existe regras para a organização do espaço nas povoações 

que então se formavam na colônia até nas ordenações do reino, representados por diplomas 

legais que eram emitidos por Portugal quando este ainda possuía o domínio das terras 

brasileiras. Geralmente as regras diziam respeito à estética das cidades, as relações de 

vizinhança e ao direito de construir, sendo estabelecidas pelas Ordenações Filipinas no século 

XVII. Já no século XVIII, as Câmaras Municipais, órgãos que no período imperial brasileiro 

tinham especial poder de deliberação e estabeleciam regras de ordenamento urbanístico 

(SILVA, 2010). 

É válido ressaltar que no século XVIII, no chamado Estado Liberal, havia a distinção das 

relações econômicas e a esfera das relações políticas, entre sociedade civil e Estado, restando 

evidente separação do direito público e o direito privado. Facchini Neto (2003) afirma que as 

                                                
36

 A revista científica Cidades é oriunda do Grupo de Estudos Urbanos de Presidente Prudente e em 2009 foi 

publicado o Volume 6, de número 9, jan./jun, sob edição de Marcelo Lopes de Souza, em que foi solicitado a 
todos os autores que mantivessem o uso do hífen na expressão "sócio-espacial". 
37

 O livro "A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios" de 2011 foi organizado por 

Souza, Carlos e Spósito pela Editora Contexto. Este livro datou o marco de um período de debates realizados no 

âmbito do Grupo de Estudos Urbanos (GEO), contribuindo para compreender o mundo contemporâneo.  
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Constituições liberais eram verdadeiros códigos de direito público e disciplinavam o Estado, 

sua estruturação e funcionamento, com confusão entre interesses do governo e interesse da 

Administração. Porém, o direito privado, consubstanciado em código de direito privado 

redigido para regular a vida social como documento completo e único, era o ramo do direito 

que disciplinava a sociedade civil, as relações jurídicas entre os cidadãos e o mundo 

econômico, sob a concepção do individualismo, do liberalismo econômico e da propriedade 

privada absoluta, com exclusão de qualquer intervenção estatal (FACCHINI NETO, 2003). 

Logo, durante o período liberal as normas estatais protetoras do indivíduo buscavam apenas 

assegurar a liberdade econômica, protegendo o cidadão contra o próprio Estado.  

Posteriormente, na passagem do Estado Liberal para o Estado Social ocorreu a necessidade de 

atuação positiva do Estado, assumindo funções de regular as relações subjetivas e passando a 

intervir no processo econômico para estabelecer relações sociais mais justas, quer de forma 

direta, assumindo a gestão de determinados serviços sociais, quer de forma indireta, através 

da disciplina das relações privadas relacionadas ao comércio e de outras relações 

intersubjetivas que antes eram deixadas à livre autonomia privada. O Estado passa a atuar de 

forma pró-ativa para assegurar os direitos individuais e sociais. Facchini Neto (2003, p. 43) 

discorre que: 

Na nova concepção de direitos fundamentais, diretamente vinculantes, a 

Administração deve pautar suas atividades no sentido de não só violar tais direitos, 

como também de implementá-los praticamente, mediante a adoção de políticas 

públicas que permitam o efetivo gozo de tais direitos por parte dos cidadãos. Quanto 

ao legislador, o reconhecimento da eficácia jurídica dos direitos fundamentais impõe 

ao mesmo deveres positivos, no sentido de editar legislação que regulamente as 

previsões constitucionais, desenvolvendo os programas contidos na Carta.  

Diante do novo quadro, o Estado passou a intervir nas relações sociais, espaciais e 

econômicas. Com a Constituição Imperial em 1824, houve a reafirmação do papel das 

câmaras para a ordenação do espaço urbano. Posteriormente se destaca a Lei de 1º de Outubro 

de 1828 que descreveu atividades a serem desempenhadas pelas Câmaras Municipais, como: 

alinhamento, limpeza, iluminação, conservação e reparos de muralhas feitas para segurança 

dos edifícios, calçadas, pontes, fontes, aquedutos, conservação das estradas, e quaisquer 

outras construções em benefício comum dos habitantes, ou para decoro e ornamento das 

povoações. 

Silva (2010) destaca que a desapropriação obteve papel de destaque na evolução do Direito 

Urbanístico. Assim, “foi, porém, através das leis de desapropriação que se delinearam as 
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primeiras normas jurídicas urbanísticas, como, aliás, aconteceu na generalidade dos países” 

(SILVA, 2010, p. 32). Priorizando a regulação deste instituto em 1826 a Lei nº 422, 

especificou as hipóteses de necessidade pública e utilidade pública para haver a 

desapropriação. Seguidamente, em 1855 o decreto nº 1.664, de 20 de Outubro de 1855 

regulamentou o decreto nº 816 de 10 de Julho do mesmo ano para execuções das 

desapropriações, objetivando a construção de obras e serviços das estradas de ferro do Brasil. 

Até a atual Constituição de 1988, poucas constituições brasileiras atentaram para a 

perspectiva urbanística. Vale ressaltar a Constituição de 1934, que recebeu forte influência 

das constituições do México em 1917 e de Weimar em 1919. A Europa passava pelo 

momento histórico da Revolução Industrial Europeia, exigindo do Estado prestações materiais 

em decorrência das péssimas situações e condições de trabalho. As ações estatais eram 

incentivadas por movimentos, como o Cartista (Inglaterra) e a Comuna de Paris (1848), na 

busca de reivindicações trabalhistas e normas de assistência social. No Brasil, a Constituição 

de 1934, tinha o condão de assegurar os direitos sociais, culturais, econômicos e coletivos, ou 

seja, os direitos fundamentais de 2ª dimensão
38

. 

A partir da década de 1960, a tentativa de instauração pelo governo militar, idealizou uma 

política pública nacional de desenvolvimento urbano, ensaiando a criação de marcos legais 

para o Direito Urbanístico. Tendo como foco a situação social, em 1963, no Hotel 

Quitandinha, reuniram intelectuais, políticos e técnicos que discutiram as principais questões 

urbanas da época, com ênfase na questão habitacional. Para Bassul (2002) o encontro resultou 

em um relatório conhecido como “Seminário do Quitandinha”, e dentre as estipulações, tinha 

a exigência de que o Executivo enviasse projeto de lei ao Congresso Nacional corporificando 

os princípios de Política Habitacional e de Reforma Urbana aprovadas durante o seminário. O 

                                                
38 Os direitos fundamentais vistos na perspectiva de dimensões preconizam a evolução histórica dos direitos 

humanos na ordem jurídica supraestatal e nas Constituições dos Estados contemporâneos, corroborando que o 

processo de criação de direitos humanos é contínuo e inesgotável. Conforme Bonavides (2011) partir da 

Revolução Francesa, anunciavam-se os direitos de 1ª; 2ª e 3ª. Os direitos fundamentais de 1ª dimensão marcaram 

a passagem de um Estado autoritário para um Estado de Direito e são marcados como frutos do pensamento 

liberal-português do século XVIII, esta dimensão evidencia o respeito às liberdades públicas e aos direitos 

políticos, ou seja, direitos civis e políticos a traduzir o valor de liberdade. Já a 2ª dimensão surge no momento 
histórico da Revolução Industrial europeia, a partir do século XIX e busca a evidenciação dos direitos sociais, 

culturais e econômicos, bem como dos direitos coletivos ou de coletividade. Os direitos fundamentais de 3ª 

dimensão foram marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças na comunidade internacional, 

crescente desenvolvimento tecnológico e científico, logo, buscava-se a efetivação do direito ao desenvolvimento, 

à paz, meio ambiente, propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e direito de comunicação. Bobbio 

(1992) relata que os direitos de 4ª dimensão são marcados pelos avanços no campo da engenharia genética, 

permitindo a manipulação do patrimônio genético de cada indivíduo. Os direitos fundamentais de 5ª dimensão 

trazem o direito à paz (classificado como de 3ª dimensão) para um âmbito autônomo, reiterando que o direito à 

paz deve ser tratado como axioma da democracia participativa, ou ainda, supremo direito da humanidade. 
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documento foi debatido durante vinte anos e em 1983 o Poder Executivo enviou ao Congresso 

Nacional o projeto de Lei nº 775, que é apelidado por Bassul (2002) de “pai” do Estatuto da 

Cidade e caracterizada por excesso de centralismo que fragilizava o papel dos municípios, “a 

proposta buscava dar materialidade jurídica ao princípio da função social da propriedade e 

estabelecia diretrizes e instrumentos para a política urbana” (BASSUL, 2002, p. 03). 

Em período de regime militar, a Constituição 1967, absteve-se de tutelar as perspectivas 

urbanísticas, não dando prosseguimento aos ideários da Reforma Urbana. As omissões 

urbanas contribuíram para os movimentos sociais urbanos, que passaram a exigir providências 

do poder público e marcaram o cenário metropolitano nos anos 1970 e 1980, que buscavam 

além das discussões sociais e políticas nas cidades, a busca pela construção de direitos 

formalmente reconhecidos (BASSUL, 2002). 

Os movimentos sociais urbanos reanimaram o ideário pela reforma urbana e conforme 

Maricato (1997), durante a elaboração
39

 da Constituição de 1988 o Movimento Nacional pela 

Reforma Urbana, juntamente com entidades sociais e profissionais, influenciaram o atual 

contexto jurídico e político urbanista. 

É diante disso, que o ideário urbanístico acirra novas necessidades e atenções do Estado para 

tornar o espaço urbano melhor para todos os cidadãos. A tutela urbanística é consagrada pela 

Constituição de 1988, que define competências materiais para o ordenamento urbano e 

idealiza as diretrizes da Política Urbana.  

Partindo do pressuposto que o Direito Urbanístico é autônomo e indispensável ao convívio 

humano, nesta parte da pesquisa será exposta a gênese do planejamento urbano até a sua 

consubstanciação no contexto jurídico brasileiro e suas principais exterioridades.  

 

                                                
39 Maricato (1997) afirma que foi apresentada emenda popular sobre a reforma urbana, com 131 mil assinaturas, 

patrocinada pelas Federações Nacional dos Engenheiros e Nacional dos Arquitetos e pelo Instituto de Arquitetos 
do Brasil, a emenda pode ser resumida em quatro objetivos: a) em relação à propriedade imobiliária urbana: 

instrumentos de regularização de áreas ocupadas. Captação de valorização imobiliária. Aplicação da função 

social da propriedade. Proteção urbanística, ambiental e cultural; b) em relação à política habitacional-programas 

públicos habitacionais com finalidade social. Aluguel ou prestação da casa própria proporcionais à renda 

familiar. Agência nacional e descentralização na gestão da política; c) em relação aos transportes e serviços 

públicos-natureza pública dos serviços sem lucros, com subsídios. Reajustes das tarifas proporcionais aos 

reajustes salariais. Participação dos trabalhadores na gestão do serviço; e d) em relação à gestão democrática da 

cidade-conselhos democráticos, audiências públicas, plebiscitos, referendo popular, iniciativa legislativa e veto 

às propostas do legislativo. 
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2.3.1 A gênese do planejamento urbano no Brasil 

A origem do pensamento urbanístico no contexto brasileiro é recente e conforme os 

apontamentos apresentados por Villaça (1999) as atividades urbanísticas, como conhecidas 

atualmente, datam pouco mais de um século. 

Destarte, Villaça (1999) adverte que a reconstituição histórica do planejamento urbano no 

Brasil se apresenta como um tema difícil face à sua formação, pois o discurso e a prática se 

misturam de forma complexa dificultando sua separação. Outra dificuldade apresentada por 

Villaça (1999) é a exposição de várias formas possíveis de planejamento urbano, como o 

zoneamento, planos setoriais, planos diretores, projeto de cidades novas, entre outras.  

Assim, muitas vezes o plano se confunde com o projeto, porém quando se trata de prática e 

discurso do Estado sobre o espaço urbano se está diante de plano, pois: a) há a abrangência de 

todo o espaço urbano e desse espaço com vários elementos constitutivos no tocante aos 

objetivos; b) continuidade de execução, necessidade de revisões e atualizações; c) intervenção 

da ação sobre grande parte da população e; d) tomada de decisões políticas com maior 

participação municipal (VILLAÇA, 1999).  

Diante as características que englobam os planos, Villaça (1999) apresenta cinco tipos de 

planejamento lato sensu, descritos pela figura 05: 

Figura 05– O Planejamento urbano lato sensu 

 

 

Fonte: Villaça, 1999 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 
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Assim, para Villaça (1999) o Planejamento lato sensu engloba o planejamento stricto sensu 

(plano diretor), o Zoneamento, o planejamento para novas cidades, o urbanismo sanitarista e 

os projetos (planos de infraestrutura).No Brasil, Villaça (1999) relata que o planejamento 

pode ser dividido em três períodos: 1875 a 1930; 1930 a 1990; e de 1990 em diante. No 

quadro 02 estão expostos os períodos e os principais eventos descritos por Villaça (1999): 

Quadro 02 – Evolução do planejamento urbano no Brasil 

Período Características 

De 1875 a 1930: Plano de 

Melhoramentos e Embelezamento 

 

 Influência francesa; 

 Enfatiza a beleza monumental e higienista; 

 1875 - 1º plano de conjunto do Rio de Janeiro - 1º 

Relatório da Comissão de Melhoramentos da Cidade do 

Rio de Janeiro; 

 1875 a 1906 – ascensão dos planos de melhoramentos e 

embelezamento; 

 1906 a 1930 – declínio dos planos de melhoramentos e 

embelezamento; 

 Plano de Pereira Passos – ápice desse período; 
 Planos elaborados por funcionários municipais; 

 Fim do período - Plano Agache no Rio e o Plano de 

Avenidas de Prestes Maia em São Paulo. 

De 1930 a 1990: Ideologia do 

planejamento enquanto técnica de base 

científica 

 De 1930 a 1940 – Planos de remodelações dos centros do 

Rio, de São Paulo, de Porto Alegre ou do Recife; 

 Em 1950 – necessidade de integração entre os vários 

objetivos e ações dos planos urbanos. Surge o plano 

diretor; 

 De 1960 a 1970 – desenvolve o planejamento urbano ou 

planejamento local integrado; 

 Em 1970 – os planos passam da complexidade, do 

rebuscamento técnico e da sofisticação intelectual para o 

plano simplório. Fortalecimento dos movimentos 
populares – nova etapa na consciência popular urbana; 

 Década de 1980 – retomada das demandas populares 

iniciadas no 1º Seminário de Habitação e Reforma Urbana 

(1963); 

 No final da década de 1980 o termo plano diretor é 

ressuscitado pela Constituição Federal. 

A partir de 1990: reação ao período 

anterior 

 As cidades brasileiras novamente elaboram novos planos 

diretores; 

 O conteúdo dos planos abarca preceitos da reforma urbana 

e dispositivos dos princípios de justiça social no âmbito 

urbano; 

 Fim de um período na história do planejamento urbano 

que marca o início do processo de politização, fruto do 
avanço da consciência e organização populares; 

 Recusa ao diagnóstico técnico como mecanismo de 

revelar os problemas políticos; 

 Destacam os aspectos de competência municipal, 

particularmente os atinentes à produção imobiliária – ou 

do espaço urbano. 

Fonte: Villaça, 1999 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 
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No primeiro período (1875 e 1930) se destacam as obras de embelezamento e melhoramento. 

Este planejamento possui origem renascentista e sua ênfase está na beleza monumental. Em 

meados de 1930 este tipo de planejamento representava a ação concreta do Estado, com 

objetivos que não condiziam com o discurso. Villaça (1999, p. 193) afirma que “foi sob a 

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

brasileiro”.  

No segundo período da história do planejamento urbano no Brasil compreendido de 1930 a 

1990, o discurso dominante era fundamentado na tentativa de ocultar a origem dos problemas, 

atribuindo ao planejamento a função de solucioná-los. Prevalece a ideologia do planejamento 

enquanto técnica de base científica, na solução dos problemas urbanos. Assim, no 

planejamento estava a salvação dos problemas oriundos do crescimento caótico das cidades. 

Villaça (1999, p. 183) alerta que “essa é a tendência do planejamento que ainda perdura”. O 

segundo período ainda é subdividido por Villaça (1999) em três momentos: Urbanismo e 

plano diretor (1930 a 1965); do planejamento integrado e dos superplanos (1965 a 1971); e 

dos planos sem mapa (1971 a 1992). 

O período de 1930 a 1965 foi considerado de transição, em que a esfera dominante abandonou 

o plano antigo (embelezamento e melhoramento) e estava perdida quanto à elaboração de um 

novo plano. De 1965 a 1971 o planejamento integrado e os superplanos surgiram pautados na 

ideia de globalidade, sofisticação e interdisciplinaridade dos planos. Assim, primava-se por 

planos envoltos, integrados e rebuscados tecnicamente. Já os planos sem mapa (1971 a 1992) 

buscavam a simplicidade, sendo elaborados por técnicos municipais sem ou com pouca 

presença de mapas e diagnósticos técnicos. 

O último período, compreendido de 1990 em diante, surge em reação ao período anterior.  

Deste modo, em meados de 1990 as cidades brasileiras retornam a elaboração de planos 

diretores e apresentam temáticas da reforma urbana com dispositivos de princípios de justiça 

social no âmbito urbano. Há também a recusa do diagnóstico técnico como mecanismo de 

descrever e solucionar os problemas urbanos, ficando mais latente as ações municipais. 

2.3.2 As atividades urbanísticas 

A vida citadina requer atenção específica do poder público para organizá-la e geri-la. 

Inicialmente, o urbano era regido pelos usos e costumes, seja pela simplicidade que as cidades 
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apresentavam ou ainda pela falta de dinamicidade dos espaços urbanos. Com o passar dos 

anos, a coexistência urbana foi se tornando mais complexa e foi exigindo regras de convívio 

mais elaboradas e condizentes com a realidade contemporânea. 

A origem da legislação urbanística no Brasil pode ser encontrada nas regras simplórias e 

generalistas presentes no Direito Luso-Brasileiro. Na análise de Silva (2010, p. 51) “as 

Ordenações do Reino fixavam princípios básicos e genéricos sobre a ordenação das 

povoações”. Nas Ordenações Filipinas também estavam presentes as regras urbanísticas, 

entretanto com condão de embelezamento (SILVA, 2010). 

Nada obstante, Silva (2010) relembra que no período colonial foi designada a Carta Régia, 

que criou a Capitania de São José do Rio Negro de 3 de março de 1755, traçando o plano de 

povoação que deveria servir-lhe de Capital. A criação desta capitania e de outros atos de 

alinhamento, arruamento, embelezamento e enobrecimento de determinadas áreas caracteriza 

a simplicidade das normas urbanísticas e a preocupação com os caracteres estéticos. 

O urbanista Reis Filho (1968), descrevendo sobre a evolução urbana brasileira, relata que por 

volta de 1712 a Câmara de Vila Rica (Ouro Preto) emitia regras urbanísticas que 

contribuíssem para a beleza da cidade, principalmente para a área central e para as Igrejas. 

Assim, as cidades e as vilas apresentavam um traçado regular e em forma de xadrez em que 

“as ruas adaptavam-se às condições geográficas mais favoráveis” (REIS FILHO, 1968, p. 

121). A valorização das normas urbanísticas estava concentrada na valorização das praças, 

pois elas “constituíam os pontos de atenção e de focalização urbanística e a própria 

arquitetura de maior apuro concentrava-se nelas, em seus edifícios principais, oficiais ou 

religiosos, ficando a arquitetura particular quase sempre num plano inferior” (REIS FILHO, 

1968, p. 132). 

Em relação às perspectivas edilícias, Silva (2010) diz que houve determinações importantes 

expostas pelas Câmaras Municipais do Brasil Colônia. Assim, pode-se citar a Câmara de São 

Paulo, que proibiu a armação e o alicerce de casas sem permissão anterior e a Câmara de Vila 

Rica, que ordenou a condenação de pessoas que construíssem sem autorização e o desmanche 

das construções que consideravam irregulares (REIS FILHO, 1968). Contudo, estas normas 

tiveram o mesmo caráter de embelezamento durante o Império, pois vigorava ainda as 

Ordenações, que aos poucos foram alteradas pela Monarquia. 
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Conforme ressalta Silva (2010) a Constituição do Império não tratou especificamente sobre o 

Direito Urbanístico, mas declarou que qualquer determinação deveria ser elaborada e 

resolvida pelas Câmaras em cada cidade e vila. Nas palavras de Silva (2010, p. 54): 

As Câmaras deliberavam em geral sobre os meios de promover e manter a 

tranqüilidade, segurança, saúde e comodidade dos habitantes; o asseio, segurança, 

elegância e regularidade externa dos edifícios e ruas das povoações; e sobre estes 

objetos formavam suas posturas, que eram publicadas por editais. 

Com o Ato Adicional
40

 à Constituição do Império houve a criação das Assembleias 

Legislativas, dando a elas a competência para legislar sobre assuntos urbanísticos. No entanto, 

foram as leis de desapropriação
41

 que marcaram as primeiras normas jurídicas urbanistas 

sendo a primeira promulgada em 9 de setembro de 1826 e “autorizava a desapropriação por 

utilidade pública para a execução de obras de comodidade geral e decoração pública” 

(SILVA, 2010, p. 54). Posteriormente, foram promulgadas diversas outras leis de 

desapropriação com condão de regulamentar os casos de necessidade e utilidade pública, 

explicitando hipóteses de ocorrência e o regime jurídico competente. 

Contudo, a Constituição de 1891 não apresentou normas específicas para o campo 

urbanístico, somente um dispositivo prevendo a desapropriação por utilidade pública, 

descrevendo no Art. 72, § 17, que há o direito de propriedade “em toda plenitude, salvo 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública mediante indenização prévia”. Na 

Constituição de 1934, é excluída a expressão em toda sua plenitude, assim, não podendo ser 

exercido contra o interesse social e coletivo.  

Deve-se salientar que até a década de 1920, a legislação previa apenas Códigos de Posturas 

herdados do período colonial, apresentando medidas restrição de uso e ocupação do solo. 

Porém, no governo de Epitácio Pessoa (1919-1922) houve tentativas de intervenção do Estado 

na questão da habitacional. Quinto Junior (2003, p. 191) afirma que: 

 

                                                
40

 Com os Atos Institucionais e o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG) houve a formação de um 

período específico da história econômica brasileira a partir de 1964 estendendo-se até a metade da década de 

1980 (CARVALHO, 2006).  
41

 Na atualidade a desapropriação é considerada um procedimento administrativo pelo qual o Poder Público, 

utilizando do jus imperii, ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade 

pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa 

indenização (DI PIETRO, 2007). 
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A legislação urbanística no Brasil baseia-se nos Códigos de Posturas de origem 

colonial, e só mais tarde, em 1920, é que começa a ser substituída por códigos de 

obras e por leis de zoneamento urbano. A lógica da reforma urbanística e sua relação 

com a legislação do início do século XX são decorrentes da criação de leis 

específicas para cada projeto de reforma e saneamento das cidades portuárias pelo 

Estado, tal como foi a concessão para os serviços públicos de transporte, energia e 

saneamento. A nossa cultura urbanística seguiu um caminho onde a reforma da 

cidade pré-capitalista não tinha como parâmetro a regulação social. 
 

Diante disso, observou-se na década de 1930 uma maior preocupação do poder público para 

assegurar os direitos coletivos sobre os individuais, principalmente com o texto do Art 113, § 

17 da Constituição de 1934 que declarou “é garantido o direito de propriedade, que não 

poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar” 

(BRASIL, 1934, p. 82). 

Assim, Silva (2010) afirma que as Constituições subsequentes a de 1934 até a de 1969 

inseriram a competência da União para estabelecer o plano nacional de viação férrea e de 

estradas de rodagem, sem retirar a competência da função urbanística local dos Municípios. 

Na década de 1960 foram criados o Banco Nacional de Habitação (BNH), as Sociedades de 

Crédito Imobiliário e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU) por 

motivação da lei 4.380 de 21 de Agosto de 1964, que foi organizada em oito capítulos, a 

saber: I) Da coordenação dos órgãos públicos e da iniciativa privada; II) Da correção 

monetária dos contratos imobiliários; III) Do sistema financeiro da habitação de interesse 

social; IV) Do Banco Nacional da Habitação; V) Das sociedades de crédito imobiliário; VI) 

Letras Imobiliárias; VII) Do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo e; VIII) Disposições 

gerais e transitórias (BRASIL, 1964). 

Villaça (1999, p. 28) reforça que a criação do BNH ocorreu em cinco meses apenas, após o 

golpe de 1964 e é “um típico produto da ditadura que então se instalou, dadas as 

características econômicas, políticas e ideológicas de sua atuação”. Diante disso, o BNH foi 

instituído, em 1964, pelo regime militar e foi o primeiro órgão de alcance nacional a instituir 

uma política habitacional, visando dinamizar a economia e garantir o apoio político da 

população com menor renda. Botelho (2007, p. 109) esclarece que o objetivo do BNH era: 
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A organização, orientação e fiscalização do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), 

além de repasse de recursos a entidades desse sistema, que repassariam, por sua vez, 

esses financiamentos aos adquirentes da casa própria. As empresas autorizadas a 

operar dentro do SFH, sujeitas às normas do BNH, eram as Caixas Econômicas, as 

sociedades de crédito imobiliário, as cooperativas habitacionais, as associações de 

poupança empréstimo e os institutos de previdência.  

Assim, o BNH foi incentivador da economia
42

, tendo como principal meta remunerar o capital 

investido e foi extinto
43

 em 1980, no governo de Sarney, através do Decreto-lei 2.291 de 21 

de novembro de 1986.  As críticas mais constantes à atuação do BNH referem-se à “produção 

de conjuntos habitacionais populares fora do tecido urbano existente e que submetia seus 

moradores ao sacrifício de viverem “fora da cidade”, segregados e isolados, contrariando o 

adequado desenvolvimento urbano e o mercado de terras” (BRASIL, 2004). Mais 

criticamente, Villaça (1986, p. 29-30) destaca: 

A maioria dos críticos da política habitacional brasileira após 64 concorda que o 

verdadeiro objetivo do BHN nunca foi oferecer casa própria, especialmente à 

população de menor renda, mas sim o de usar a casa própria (se possível até mesmo 

para a população de menor renda) para promover a acumulação. Na conjuntura 

específica de 1964, objetivou-se também atacar os graves problemas econômicos e 

políticos com que se defrontava a classe dominante na época. Esses problemas 

estavam, na visão dessa classe, comprometendo sua dominação e o processo de 

acumulação no Brasil. 

O SERFHAU foi também um ensaio do governo federal para estimular o processo de 

planejamento
44

 urbano, através de propostas para planos da cidade, priorizando o âmbito local 

(VILLAÇA, 1999). A lei 4.380/64 expõe no Art. 55 as atribuições do SERFHAU: 

 

 

 

                                                
42

 Conforme destaca Villaça (1986, p. 32) o BNH marca o início de uma nova etapa da história econômica no 

Brasil, caracterizada pela penetração do capital financeiro, representado pela associação entre o capital industrial 

e o capital bancário, no setor da moradia.  
43

 Apesar da extinção do BNH, este acaba sendo incorporado pela Caixa Econômica Federal, tornando a questão 

habitacional uma mera política setorial para esta instituição que não possuía qualquer tradição com relação ao 

tema. Abria-se uma nova etapa para a política urbana e habitacional brasileira caracterizada por uma forte 

confusão institucional provocada por constantes reformulações nos órgãos responsáveis pelas políticas 
habitacionais (BOTEGA, 2008, p. 10-11). 
44

 Salienta-se que o planejamento urbano desenvolvido nas últimas décadas no Brasil vem se manifestando 

através de várias modalidades, que apresentam diferentes características. Villaça (1999) esclarece que uma 

dessas modalidades é a que tem se manifestado através dos planos diretores ou das ideias sobre planos diretores. 

Assim, para essa pesquisa, vamos chamar de “planejamento urbano stricto sensu” ou simplesmente 

“planejamento urbano” aquela modalidade que se manifesta nos planos diretores e/ou nos planos físico-

territoriais. O “planejamento urbano lato sensu” será aqui considerado como aquele que engloba todas as outras 

modalidades.  
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a) promover pesquisas e estudos relativos ao déficit habitacional, aspectos do 

planejamento físico, técnico e sócio-econômico da habitação; b) promover, 

coordenar e prestar assistência técnica a programas regionais e municipais de 

habitação de interesse social, os quais deverão necessariamente ser acompanhados 

de programas educativos e de desenvolvimento e organização de comunidade; c) 

fomentar o desenvolvimento da indústria de construção, através de pesquisas e 

assistência técnica, estimulando a iniciativa regional e local; d) incentivar o 

aproveitamento de mão-de-obra e dos materiais característicos de cada região; e) 

estimular a organização de fundações, cooperativas, mútuas e outras formas 

associativas em programas habitacionais, propiciando-lhes assistência técnica; f) 

incentivar a investigação tecnológica, a formação de técnicos, em qualquer nível, 
relacionadas com habitação e urbanismo; g) prestar assistência técnica aos Estados e 

Municípios na elaboração dos planos diretores, bem como no planejamento da 

desapropriação por interesse social, de áreas urbanas adequadas a construção de 

conjuntos habitacionais); h) promover, em colaboração com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, a realização de estatísticas sobre a habitação no país; i) 

vetado; j) prestar assistência técnica aos Estados, aos Municípios e às empresas do 

país para constituição, organização e implantação de entidades de caráter público, de 

economia mista ou privadas, que terão por objetivo promover a execução de planos 

habitacionais ou financiá-los, inclusive assisti-los para se candidatarem aos 

empréstimos do Banco Nacional da Habitação ou das sociedades de crédito 

imobiliário; l) prestar assistência técnica na elaboração de planos de emergência, 
intervindo na normalização de situações provocadas por calamidades públicas; m) 

estabelecer normas técnicas para a elaboração de Planos Diretores, de acordo com as 

peculiaridades das diversas regiões do país; n) assistir aos municípios na elaboração 

ou adaptação de seus Planos Diretores às normas técnicas a que se refere o item 

anterior. (BRASIL, 1964). 

Diante disso, o SERFHAU priorizou a elaboração e coordenação de políticas nacionais de 

planejamento local integrado, com o estabelecimento de regras, leis, assistências técnicas e 

outras atribuições. O SERFHAU privilegiava diagnósticos de problemas urbanos e uma 

pretensa racionalidade na elaboração de Plano, mas que foram muito criticados, pois não 

atenderam aos anseios de sua elaboração. Villaça (1999) afirma que o SERFHAU não obteve 

caráter efetivo, que pode ter se configurado devido à falta de uma diretriz a nível nacional que 

viabilizasse uma melhor articulação das propostas.  

Vários autores criticam a falta de eficácia do SERFHAU, dentre eles destacam-se Ribeiro e 

Cardoso (1996), Rolnik (1995), Maricato (2002) e Villaça (1999 e 2005). As análises dos 

autores apontam para o caráter centralizador do poder Executivo, a ausência da participação 

da sociedade nas decisões e a utilização de um planejamento tecnocrático e elitista.   

Não obstante, é inegável a importância do BNH e do SERFHAU, pois eles possibilitaram a 

maior movimentação de construção que o Brasil conheceu nas cidades. O Ministério das 

Cidades (2004) contabiliza que entre os anos 1964 e 1985 foram construídas mais de quatro 
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milhões de moradias e implantados os principais sistemas de saneamento
45

 do país (Plano 

Nacional de Saneamento Básico – PLANASA). Esta grande movimentação foi impulsionada 

pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e pela poupança privada relativa à 

Sociedade Brasileira de Poupança ou Empréstimo. 

Com a criação do I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) aplicado durante os anos de 

1972 a 1974, pelo governo federal, foram elaboradas estratégias nacionais para atingir o pleno 

desenvolvimento com o fomento do crescimento econômico. Fonseca (2010, p. 44) afirma 

que “um dos recursos ligados às estratégias desenvolvimentistas é fortalecer o poder de 

competição das indústrias nacionais e privadas, priorizando o processo de industrialização”.  

Assim, o I PND abarcava investimentos siderúrgicos, petroquímicos, transportes e energia 

elétrica.  

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) estimulava a expansão das indústrias de 

bens de produção para constituir uma estrutura sólida, a infraestrutura econômica para o 

progresso econômico-industrial. Aplicado ao longo dos anos de 1975 a 1979, o II PND, 

reservou o capítulo IX para fixar diretrizes e objetivos do desenvolvimento urbano nacional, 

controle da poluição e a preservação do meio ambiente, estimulando a legislação federal, 

estadual e municipal. (SILVA, 2010).  

Assim, observa-se que a primeira tentativa mais evidente de formulação de uma política 

urbana na história do País se deu durante o regime militar com o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que descreveu diretrizes para uma Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano. A elaboração e execução do Plano foi atribuída à Secretaria de Articulação entre 

Estados e Municípios e o Serviço Federal de Habitação e  Urbanismo. 

O II Plano Nacional de Desenvolvimento foi impulsionador das normas urbanísticas 

consubstanciadas na Constituição de 1988, que além das normas esparsas criou um capítulo 

próprio para a Política Urbana. Assim, a Carta Magna descreve diretrizes para o 

desenvolvimento urbano (arts. 21, XX e 182); preservação ambiental (arts. 23, III, IV, VI e 

VII; 24, VII e VIII; e 225); planos urbanísticos (arts. 21, IX; 30, VIII; e 182); e sobre a função 

urbanística da propriedade urbana (SILVA, 2010). Desse modo, as atividades urbanísticas 

foram regulamentadas pela norma máxima brasileira e a partir daí deram origem as demais 
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 Villaça (1999) afirma que se trata do urbanismo higienista, predecessor dos ideais modernistas propriamente 

ditos, cujo objetivo principal era garantir a salubridade dos ambientes urbanos que começavam a crescer em 

espaço e em população. 
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normas infraconstitucionais, visando aprimorar o ambiente urbano e contribuir para a 

qualidade de vida de todos cidadãos. 

Diante da nova ordem jurídica urbanística, Fernandes (2008, p. 28) afirma: 

Acho que é fundamentalmente necessário empreender um esforço de construção de 

uma ponte de tal forma que juristas possam entender o fenômeno da cidade do ponto 

de vista da arquitetura, do urbanismo, da sociologia, da economia, da geografia, da 

antropologia e da ciência política. Por outro lado, é também fundamental que todos 

esses operadores da cidade entendam o papel do Direito.  

Assim, o Direito Urbanístico contemporâneo deve ser observado a partir da análise conjunta 

entre as ciências para que haja a maior compreensão do espaço urbano e das possibilidades 

que o Direito pode admitir para torná-lo mais justo e viável. 

2.3.3 Definição de Direito Urbanístico 

Na busca por uma definição do Direito Urbanístico devem-se considerar as suas várias 

relações com outros campos do direito e até mesmo de outras ciências. Nas palavras de 

Werneck (2006, p. 107) quando se trata de “ramos da ciência jurídica cujo reconhecimento se 

deu a partir da modernidade, como é o caso do Direito Urbanístico, com o complexo objeto 

que é a cidade contemporânea, mais relevante é a tarefa interdisciplinar, introduzindo uma 

visão dinâmica da realidade”. Através da afirmação de Werneck (2006) torna-se perceptível o 

contexto interdisciplinar que o Direito Urbanístico está inserido, apresentando amarras que 

perduram na delimitação do seu conceito e autonomia das suas atividades. 

Na esfera jurídica o Direito Urbanístico possui relação com: a) Direito Constitucional – onde 

fornece o seu fundamento, competências e proteção, descrevendo sobre o desenvolvimento 

urbano, planos, ordenações, parcelamento, função social e outros; b) Direito Administrativo – 

prevê os instrumentos fundamentais de sua atuação e o poder de polícia; c) Direito 

Econômico – através da autorização para intervenção do poder público no domínio privado e 

planejamento; d) Direito Tributário – contêm instrumentos relevantes de atuação, como os 

tributos, operações urbanísticas, dentre outros; e) Direito Civil – regulamenta o direito de 

propriedade, de vizinhança e o de construir (SILVA, 2010). 
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A correlação do Direito Urbanístico com outras esferas gera muitos questionamentos sobre a 

sua autonomia
46

, porém, o presente trabalho considera-o como autônomo, porque “apresenta 

objetivos, princípios, institutos e leis próprias, que visam ordenar o território e/ou espaços 

habitáveis. É também do âmbito público, pois considera as relações que tem como titular o 

Poder Público, resguardando o interesse coletivo” (PEREIRA et al, 2012). 

Nos ensinamentos de Silva (2010) ele explicita que apesar de juristas considerarem o Direito 

Urbanístico como parte do Direito Administrativo ou ramo especial do Direito Econômico, 

ele se desenvolveu “a ponto de gerar, em torno de seu objeto específico, princípios, conceitos 

e institutos próprios, então se admitirá que este ramo do Direito adquiriu autonomia 

científica” (SILVA, 2010, p. 43). 

Fernandes (2008) destaca que o reconhecimento da autonomia do Direito Urbanístico 

encontra resistência de natureza ideológica e tem a ver com noções preconcebidas do direito 

de propriedade imobiliária. Porém, não há como negar que o Direito Urbanístico propiciou a 

transformação da ideia de propriedade individual irrestrita até o princípio da função da 

propriedade e da cidade, reformando a ordem jurídica de controle do desenvolvimento 

urbano. Assim sendo, Fernandes (2008, p. 59) afirma que: 

Não há mais como negar a autonomia acadêmica e político-institucional do Direito 

Urbanístico, não só pelas referências explícitas feitas a esse ramo do direito na 

Constituição Federal de 1988, como também pelo fato de que foram claramente 

cumpridos todos os “critérios” tradicionalmente exigidos para o reconhecimento da 

autonomia de um ramo de direito: o Direito Urbanístico tem objetivo, princípios, 

institutos e leis próprios. 

Diante disto, Silva (2010) destaca que o Direito Urbanístico apresenta dois aspectos que 

devem ser considerados: a) Objetivo – consiste no conjunto de normas jurídicas reguladoras 

da atividade Pública destinada a ordenar os espaços habitáveis; e b) Ciência – visa conhecer 

as normas e princípios reguladores da atividade urbanística. Logo, o Direito Urbanístico no 

aspecto objetivo propicia melhores condições de vida ao homem na comunidade, enquanto 

como ciência é o ramo do direito público que busca expor, interpretar e sistematizar as 

normas e princípios. Deve-se ressaltar que o Direito Urbanístico objetivo possui como objeto 
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 Na argumentação de Fernandes (1998) a autonomia formal do Direito Urbanístico brasileiro pode ser 

defendida tecnicamente; alguns juristas importantes como Álvaro Pessoa e José Afonso da Silva tem defendido 

esta posição. Contudo, esse não é o pensamento na maioria das Faculdades de Direito do país, onde não há uma 

disciplina especifica sobre Direito Urbanístico (incluindo todas as variações possíveis, como “legislação do 

planejamento” ou do “desenvolvimento urbano”) em seu currículo. Por outro lado, tal disciplina é ensinada cada 

vez com maior frequência nos cursos de graduação e pós-graduação em Arquitetura, Engenharia, Planejamento 

Urbano, Geografia e Sociologia. 



64 

 

regular as atividades urbanísticas e disciplinares para a ordenação do território. Já como 

ciência tem como objeto conhecer e sistematizar as normas do Direito objetivo.  

De acordo com Fernandes (2008, p. 59) o objetivo primordial do Direito Urbanístico é 

“promover o controle jurídico do desenvolvimento urbano, isto é, dos vários processos de uso, 

ocupação, parcelamento e gestão do solo nas cidades”.  Mais do que constituir regras esse 

novo ramo do direito possibilita a organização das urbes, conduzindo ao uso racional e social 

do espaço urbano. 

Outra característica que se deve destacar é a presença de princípios presentes no Direito 

Urbano. O jurista Silva (2010, p. 44-45) relata que os princípios informadores do Direito 

Urbanístico são:  

1º) princípio de que o urbanismo é uma função pública, que fornece ao direito 

urbanístico sua característica de instrumento normativo pelo qual o Poder Público 

atua no meio social e no domínio privado, para ordenar a realidade no interesse 

coletivo, sem prejuízo do princípio da legalidade; 2º) princípio da conformação da 
propriedade urbana pelas normas de ordenação urbanística – conexo, aliás, com o 

anterior; 3º) princípio da coesão dinâmica das normas urbanísticas, cuja eficácia 

assenta basicamente em conjuntos normativos (procedimentos), antes que em 

normas isoladas; 4º) princípio da afetação das mais-valias ao custo da urbanificação, 

segundo o qual os proprietários dos terrenos devem satisfazer os gastos da 

urbanificação, dentro dos limites do benefício dela decorrente para eles, como 

compensação pela melhoria das condições de edificabilidade que dela deriva para 

seus lotes; 5º) princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus derivados da 

atuação urbanística. 

Diante do exposto, no Direito Urbanístico prevalece o interesse coletivo em detrimento do 

individual, a adequação da propriedade urbana pelos preceitos urbanos, coerência das regras 

urbanas à realidade e a busca pela justa distribuição das benesses oriundas das atividades 

urbanísticas. Fernandes (2008, p. 60) ressalta que os princípios urbanísticos são claros e em 

todos há a busca pela “função social da propriedade e da cidade, à luz do qual os demais 

instrumentos e normas políticas e programas devem ser interpretados e os conflitos 

resolvidos”. Assim, os princípios vão de encontro ao ideário de um espaço urbano mais justo 

e que atenda a sua função social. 

Esses princípios reforçam a proposição de que o Direito Urbanístico é autônomo, assim 

possuir correlação com os outros ramos do direito e demais ciências não reduz a sua 

autonomia, mas reforça o seu caráter multidisciplinar. É válido mencionar os ensinamentos de 

Mello (2002, p. 36) ao declarar que “há uma disciplina jurídica autônoma quando corresponde 



65 

 

a um conjunto sistematizado de princípios e normas que lhe dão identidade, diferenciando-a 

das demais ramificações do direito”. 

Salienta-se que Direito Urbanístico além de autônomo, é fruto das transformações sociais que 

estão ocorrendo nas últimas décadas, buscando instituir regras e condutas para a melhor 

convivência dos cidadãos. Nas palavras de Di Sarno (2004, p. 32) o Direito Urbanístico é “um 

ramo do Direito Público que tem por objeto normas e atos que visam à harmonização das 

funções do meio ambiente urbano, na busca pela qualidade de vida da coletividade”. 

Meirelles (1996, p. 92) afirma que o Direito Urbanístico é o “destinado ao estudo e 

formulação dos princípios e normas que devem reger os espaços habitáveis, no seu conjunto 

cidade-campo”. A área de atuação das normas urbanísticas não se restringe à área urbana, mas 

sim ao espaço rural, pois o Direito Urbano: 

Ordena o espaço urbano e as áreas rurais que nele interferem, através de imposições 

de ordem pública, expressas em normas de uso e ocupação do solo urbano e 

urbanizáveis, ou de proteção ambiental, ou enuncia regras estruturais e funcionais de 

edificação urbana coletivamente considerada (MEIRELLES, 1996, p. 94). 

Essa mesma definição é ratificada por outros estudiosos das regras urbanísticas, como: 

Fernandes (1998); Harada (2005); Mukai (2004); Silva (2010); Vizzoto e Prestes (2009); 

dentre outros.  

No que se refere às atividades urbanísticas, Silva (2010) declara que elas consistem na 

realização dos fins do urbanismo, compreendendo momentos distintos e ligados 

reciprocamente. Assim, na visão do autor os momentos das atividades urbanísticas se dividem 

em: a) planejamento urbanístico; b) ordenação do solo; c) ordenação urbanística de áreas de 

interesse especial; d) ordenação da atividade edilícia e; e) instrumentos de intervenção 

urbanística. 

O planejamento urbanístico é responsável por impulsionar o exercício da ação de ordenação 

de alcance das atividades, ou seja, o plano a ser atingido. Já a ordenação do solo diz respeito 

ao conteúdo fundamental do planejamento do uso e ocupação dos espaços habitáveis. A 

ordenação urbanística de áreas com interesse especial visa resguardar o meio ambiente 

natural, turístico e histórico-cultural. O momento de ordenação edilícia refere-se a harmonizar 

os projetos concretos de edificação com o plano e regras de ordenação de uso e ocupação do 

solo. Por fim, o uso dos instrumentos urbanísticos permite a intervenção direta ou indireta de 
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ações contrárias ao planejamento (SILVA, 2010). Diante do exposto, observa-se que estes 

cinco momentos estão interligados e devem, portanto, acompanhar as atividades urbanísticas 

nas suas diversas atuações. 

Compreendendo a origem das atividades urbanísticas e o conceito do Direito Urbanístico 

contemporâneo, será analisada no próximo tópico a principal norma que regula as atividades 

urbanísticas e revelam as diretrizes da política urbana e seus instrumentos: o Estatuto da 

Cidade. 

2.3.4 O Estatuto da Cidade 

O Estatuto da cidade foi instituído pela Lei 10.257 de 10 de Julho de 2001. Trata-se de um 

arcabouço jurídico que prevê diretrizes gerais para a ordenação da área urbana com 

observância à proteção ambiental, social e supremacia dos interesses públicos sobre os 

particulares. Diante disso, o Estatuto é uma conquista histórica e social, além de possuir 

conteúdos basilares que priorizam o bem-estar dos citadinos. 

2.3.4.1 Uma conquista histórica e social 

A partir do processo de urbanização brasileiro, acentuado a partir de 1950, começam a 

emergir os conflitos e problemas urbanos. Nos dizeres de Souza (2010, p. 157) “o caldo de 

cultura favorável a uma maior visibilidade da bandeira da reforma urbana, em seu sentido 

emancipatório, foi-se formando”. Assim, as transformações da rede urbana brasileira durante 

as décadas de 1940 e de 1950, bem como as dimensões físico-territoriais das cidades 

demandavam novos instrumentos urbanísticos.  

O Gráfico 01 demonstra a evolução da População do Brasil a partir de 1950. Assim, pode-se 

observar que até 1950 a população brasileira presente na zona rural era maior do que a 

população urbana, totalizando 18.782.891 habitantes na área urbana e 33.161.506 na rural. Na 

década de 1960 a população urbana ainda permanece inferior à rural.  

Entretanto, a partir de 1970, os habitantes da zona urbana cresceram consideravelmente 

chegando a década de 1980 a atingir 82.013.375, enquanto na área rural foram contabilizados 

39.137.198. A prevalência da população urbana sobre a rural foi vislumbrada nas décadas 

subsequentes, chegando a 2010 com 160.925.804 na área urbana e 29.829.995 na rural de um 

total de 190.755.799 habitantes. (IBGE, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010). 
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Gráfico 01 – Evolução da População do Brasil (1950-2010) 

 
Fonte: IBGE 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

Org.: PEREIRA, D. M., 2012 

Quinto Junior (2003, p. 189) relata que com o crescimento das cidades a legislação e os 

instrumentos urbanísticos ficaram defasados, assim: 

Os códigos de obras e a legislação de zoneamento não eram capazes de responder às 

demandas por habitação voltada para os trabalhadores, por serviços de infra-

estrutura urbana para as novas áreas de expansão, assim como para o redesenho da 

cidade numa perspectiva de regulação social. As transformações da rede urbana 

brasileira durante as décadas de 1940 e de 1950, bem como as dimensões físico-

territoriais das cidades demandavam novos instrumentos urbanísticos que 

superassem a visão voltada unicamente para o controle de uso do solo urbano. 

Neste contexto, a lei 10.257/01 representou mais do que uma simples lei, o Estatuto da Cidade 

foi uma conquista histórica e social iniciada pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana 

(MNRU) em meados de 1960
47

, época que os segmentos progressistas da sociedade brasileira 

exigiam reformas estruturais na questão fundiária. Este período foi marcado pelo pleito das 

reformas de bases, ou seja, melhorias nas estruturas agrárias, fiscais, bancárias e educacionais 

(SILVA, 2003). No ano de 1963 foi organizado um Seminário de Habitação e Reforma 

Urbana
48

 na cidade de Petrópolis (RJ) pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), que 

discutiram a inserção da temática urbana nas reformas de base no governo de João Goulart 

(1961-1964) (SAULE JUNIOR, 2010). Porém, a reforma foi retida pelo golpe militar de 1964 

e houve a instauração do regime político autoritário que perdurou até 1984. 

                                                
47

 Conforme destaca Souza (2010) embora a expressão “Reforma Urbana” seja mais antiga do que a vista na 

década de 1960, ela adquiriu significância progressista e esquerdista a parir de 1960 e passou a ser observada 

como uma “Reforma Urbanística”.  
48

Coelho (1993) relata que durante o Seminário de Habitação e Reforma Urbana estiveram presentes políticos, 

técnicos e intelectuais que enfatizaram a questão da moradia como primordial ao contexto urbano. 
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Bassul (2002) expõe que nos governos dos militares foi aprovada uma lei para tratar da 

questão agrário-rural “o Estatuto da Terra (até hoje considerada avançada, a despeito de sua 

ainda restrita implementação), e, no que se refere à problemática urbana, feito regredir o 

debate, circunscrevendo-o à política habitacional” (BASSUL, 2002, p. 81). Entretanto, Souza 

(2010) afirma que o problema após o golpe militar nos anos de 1964 a 1970 foi causado pela 

repressão política, principalmente com a decretação do Ato Institucional 5, porque as 

reivindicações populares e os movimentos sociais foram contidos levando a reforma urbana a 

adormecer por cerca de duas décadas. 

Assim, o período compreendido dos anos de 1960 até meados de 1980 é apelidado por Souza 

(2010) como o da “pré-história” da reforma urbana, pois embora o núcleo da ideia urbanística 

já fosse presente, “o seu conteúdo crítico de busca de maior justiça social no espaço urbano, 

um ideário mais amplo, que fosse além da questão da habitação e incluísse reflexões sobre 

instrumentos, só viria a se constituir duas décadas após o encontro de Petrópolis” (SOUZA, 

2010, p. 157). 

Nas décadas de 1970 e 1980 os movimentos sociais cresceram e gradualmente constituíram 

um discurso incorporado e autônomo, baseado na luta contra as desigualdades sociais, 

democratização, nova ética social e melhor condição de vida para todos os cidadãos (SAULE 

JUNIOR, 2010). Neste período destaca-se a produção da Lei 6.766/77 de Parcelamento do 

solo, possibilitando a formação de “uma cultura técnica de projetos de interesse social, que 

procuram urbanizar e integrar as populações que residem em áreas socialmente excluídas” 

(QUINTO JUNIOR, 2003, p. 188).  

Conforme analisa Grazia (2003, p. 57) a CNDU avaliou que “as administrações locais não 

dispunham de um instrumental urbanístico para enfrentar a especulação imobiliária e a 

distribuição dos serviços públicos urbanos”. A partir desta avaliação, em 1983, foi criado o 

Projeto de Lei 775/83 enviado ao Congresso Nacional pelo próprio governo militar, porém 

não foi aprovado pelas contrariedades propostas pelo setor imobiliário, pelo Congresso e 

traduzido pela imprensa que “suscitou manchetes alarmistas em alguns jornais e seminários 

da época, um dos quais alertava os leitores para o fato de o governo militar pretender 

‘socializar’ o solo urbano” (RIBEIRO e CARDOSO, 2003, p. 12). 

Para Souza (2010, p. 158) no período compreendido entre meados e fim da década de 1980 

amadureceu a concepção progressista de reforma urbana, uma vez que ficaram evidentes a 
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organização de um “conjunto articulado de políticas públicas, de caráter redistributivista e 

universalista, voltado para o atendimento do seguinte objetivo primário: reduzir os níveis de 

injustiça social no meio urbano e promover uma maior democratização do planejamento e 

gestão das cidades”. 

Desse modo, o MNRU foi ganhando força e recebeu apoio de diversas organizações, 

entidades profissionais e da comunidade acadêmica, que auxiliaram na elaboração de 

emendas populares a ser apresentada na Assembleia Constituinte. Souza (2010) relata que o 

MNRU elaborou uma emenda para a reforma que foi subscrita por 130.000 eleitores, porém o 

Congresso tinha obrigatoriedade de receber a proposta e não de incorporá-la de forma 

integral. Diante disso, a emenda foi sendo podada e resultou somente em dois artigos que 

foram incorporados pela atual Constituição de 1988, são eles: 

Art. 182 A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º A propriedade urbana cumpre sua 

função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor. § 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas 

com prévia e justa indenização em dinheiro. § 4º É facultado ao Poder Público 

municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 

termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, 

sucessivamente, de: I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre 

a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;III - desapropriação 

com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada 
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 

iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. 

Art. 183 Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 

metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a 

para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º O título de domínio e a concessão 

de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do 

estado civil. § 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 

uma vez. § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (BRASIL, 

2005, p. 87). 

Apesar dos dispositivos constitucionais, Maricato (2002) adverte que os aspectos explicitados 

pela Constituição sobre a política urbana criam dificuldades para implementar a função social 

da propriedade, condicionando a aplicação dos instrumentos à criação de uma lei federal que 

regulamentasse a Carta Magna.  
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Bassul (2002) expõe que a questão urbana foi abordada por dezesseis projetos de lei, após a 

promulgação da Constituição de 1988, todos de iniciativa parlamentar. Entretanto, apenas 

cinco abordaram a questão como lei de caráter geral, porquanto as propostas tinham razoável 

campo de convergência e denotavam a importância social que a temática urbana passou a 

ensejar. 

Assim, para preencher as lacunas e estabelecer normas específicas para o ambiente urbano foi 

elaborado o Projeto de Lei 5.788/90 de autoria do Senador Pompeu de Souza, que após 11 

anos
49

 de tramitação foi aprovado em 10 de Julho de 2001 no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, consubstanciando na Lei 10.257/01. Nas palavras de Inácio Arruda, relator do 

Projeto de Lei 5.788/90, a aprovação do Estatuto foi: 

Fruto de um difícil e vagaroso processo de negociação entre os diversos setores que 

atuam no cenário urbano – movimentos populares, órgãos públicos, universidades, 

entidades técnico-profissionais e, também, empreendedores privados – o Estatuto da 

Cidade vem suprir uma inadmissível lacuna em nosso corpo de leis, qual seja, a 

regulamentação do capítulo de política urbana da Constituição Federal, 

principalmente no que refere a penalidades para a retenção especulativa do solo 

urbano. Vem, também, prover os municípios de um conjunto importante de 

instrumentos para a execução da política de desenvolvimento urbano (ARRUDA, 

2002, p. 36). 

Diante disso, a lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, representa um grande avanço para o 

Direito Urbanístico, visto que, regulamenta o capítulo de “Política Urbana” da Constituição 

Federal (Arts. 182 e 183), estabelecendo diretrizes gerais para ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Souza (2010) revela que o Estatuto da Cidade assume características de uma lei geral
50

 de 

Direito Urbanístico, pois cumpre as funções estabelecidas na Carta Constitucional, institui 

princípios próprios, disciplina figuras e institutos do Direito Urbanístico e fornece 

instrumentos para uso e ordenação dos espaços urbanos. 

Destarte, o Estatuto da Cidade é uma lei construída com a ativa participação dos movimentos 

da sociedade civil que lutam pela reforma urbana e, por isso, representa uma conquista 

histórica e social. A seguir, será discutido o conteúdo da Lei 10.257/01 e suas principais 

diretrizes. 

                                                
49

 A demora para aprovação pode ser explicada pelo conteúdo da própria matéria adversa e cheia de interesses 

diversos presentes nas cidades, e também pelo fato de envolver, entre outros assuntos, instrumentos jurídicos de 

controle da especulação imobiliária (SILVA, 2010). 
50

 Silva (2010, p. 65) conceitua normas gerais como “normas de leis, ordinárias ou complementares, produzidas 

pelo legislador federal nas hipóteses previstas na Constituição, que estabelecem princípios e diretrizes da ação 

legislativa da união, dos Estados e dos Municípios”.   
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2.3.4.2 O conteúdo do Estatuto da Cidade 

Após a promulgação da Lei 10.257/01 muito se tem discutido sobre a sua forma e conteúdo. 

Diante disto, muitos estudiosos tentam decifrar e opinar sobre os dispositivos e suas principais 

consequências para o espaço urbano. A presente pesquisa não visa esgotar o debate, mas sim 

trazer sucintamente os principais pontos expostos sobre o Estatuto, apoiando nos textos de 

Bassul (2002); Fernandes (2002); Maricato (2002); Ribeiro e Cardoso (2003); Souza (2003); 

Rolnik et al (2001); Silva (2010) e outros. 

Assim, o Estatuto da Cidade está organizado em cinco capítulos, são eles: I – Diretrizes 

Gerais; II – Dos instrumentos de Política Urbana, com as Seções I a XII; III - Do Plano 

Diretor; IV – Da Gestão Democrática da Cidade e; V - Disposições Gerais.  

O Capítulo I estabelece diretrizes gerais da política urbana, tendo como objetivo ordenar as 

funções sociais das cidades e da propriedade urbana, nos termos do Art. 182 da Constituição 

declara que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes (BRASIL, 2001). Bassul (2002) expõe que o Estatuto estabelece 

normas de ordem pública e interesse social, sedimentando o Direito Urbanístico como ramo 

do direito público. 

No Art. 2º a Lei expressa as diretrizes gerais, que devem ser adotadas pelo Município ao 

elaborar sua política urbana, todas elas voltadas para garantir cidades justas, em que todos, 

pobres e ricos, desfrutem dos benefícios da urbanização. Com isso, observa-se que a lei 

disciplinou importantes diretrizes para a efetivação da política urbana, que conforme Mukai 

(2004, p. 42) os Municípios deverão incluí-las, com as necessárias particularizações, em seus 

planos diretores, leis de uso e ocupação do solo e de parcelamento do solo.  

Os estudiosos Rolnik et al (2001) declaram que conteúdo do Estatuto da Cidade pode ser 

dividido em três campos distintos: a) um conjunto de novos instrumentos urbanísticos 

voltados para induzir as formas de uso ocupação do solo; b) uma nova estratégia de gestão 

que incorpora a ideia de participação direta do cidadão em processos decisórios sobre o 

destino da cidade e; c) a ampliação das possibilidades de regularização das posses urbanas, 

posicionadas entre o legal e o ilegal. 
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No primeiro conjunto está presente a interação entre as regras urbanas e a lógica de formação 

de preços de mercado imobiliário. Diante disto, os novos instrumentos urbanos, apresentados 

pelo Estatuto da Cidade, procuram “coibir a retenção especulativa de terrenos e de 

instrumentos que consagram a separação entre o direito de propriedade e potencial construtivo 

dos terrenos atribuído pela legislação urbana” (ROLNIK et al, 2001, p. 05). 

Assim, o Estatuto prevê expressamente no Art 4º os: I – planos nacionais, regionais e 

estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; II – 

planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; III – 

planejamento municipal (plano diretor, disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do 

solo, zoneamento ambiental; plano plurianual; diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

gestão orçamentária participativa; planos, programas e projetos setoriais e planos de 

desenvolvimento econômico e social); IV – institutos tributários e financeiros (imposto sobre 

a propriedade predial e territorial urbana – IPTU, contribuição de melhoria e incentivos e 

benefícios fiscais e financeiros; V – institutos jurídicos e políticos (desapropriação, servidão 

administrativa, limitações administrativas, tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano, 

instituição de unidades de conservação, instituição de zonas especiais de interesse social, 

concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia, 

parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, usucapião especial de imóvel urbano, 

direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir e de 

alteração de uso, transferência do direito de construir, operações urbanas consorciadas, 

regularização fundiária, assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 

sociais menos favorecidos, referendo popular e plebiscito e; VI – estudo prévio de impacto 

ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV). (BRASIL, 2001). 

É válido salientar que os instrumentos descritos são regidos por legislação própria e 

demandam o esforço do Poder Público municipal para cumprir e garantir a melhoria no 

contexto urbano. 

Dentre os instrumentos explicitados destacam os Planos Diretores, que receberam atenção 

particular do Estatuto, criando um capítulo próprio para discorrer sobre suas principais 

particularidades. Assim o Art. 39 estabelece que:  
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A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o 

atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 

social e ao desenvolvimento das atividades econômicas (BRASIL, 2001, p. 11). 

Diante do exposto, o Plano Diretor é tratado como fundamental para que a propriedade urbana 

cumpra a sua função social. No Artigo 41 da Lei nº 10.257/01 o plano diretor é atualmente 

obrigatório para cidades: a) com mais de vinte mil habitantes; b) integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas; c) onde o poder público municipal pretenda utilizar 

os instrumentos previstos no parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal; d) 

integrantes de áreas de especial interesse turístico; e) inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou 

nacional. Nesta perspectiva, o Plano Diretor é um instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. Silva (2010, p. 137) considera que:  

É plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes 

devem ser alcançados (ainda que, sendo plano geral, não precise fixar prazo, no que 

tange as diretrizes básicas), as atividades a serem executadas e quem deve executá-

las. É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano do Município.  

Entende-se, portanto, que o Plano Diretor deve determinar o controle do uso, ocupação, 

parcelamento e expansão do solo urbano do Município, abrangendo aspectos físicos, sociais e 

administrativos. Outra conceituação complementar é apresentada por Villaça (1999, p. 238) 

que afirma: 

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. 

Diante disto, o Estatuto da Cidade instrumentaliza o Município para garantir o pleno 

desenvolvimento das funções da cidade e da propriedade urbana. No segundo aspecto, o 

Estatuto fornece a “ampliação do espaço da cidadania no processo de tomada de decisões 

sobre o destino urbanístico da cidade” (ROLNIK et al, 2001, p. 07). Isto potencializa a 

necessidade da participação efetiva dos cidadãos na tomada de decisões.  

Os Arts. 43 e 45 preveem que a cidade deverá ser gerida de forma a imperar a democracia 

direta, utilizando instrumentos como: órgãos colegiados; debates; audiências; consultas 

públicas; conferências de assuntos urbanos; iniciativa popular de projetos de lei e de planos; 
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programas e projetos de desenvolvimento urbano e; referendo popular. Nas palavras de 

Rolnik et al (2001, p. 08) “o desafio lançado pelo Estatuto incorpora o que existe de mais 

vivo e vibrante no desenvolvimento de nossa democracia: a participação direta (e universal) 

dos cidadãos nos processos decisórios”. 

O terceiro enfoque da Lei 10.257/01 refere-se a regularização fundiária das áreas ocupadas da 

cidade. Nesta perspectiva, Rolnik et al (2001, p. 09) revelam que “os números não são 

precisos, porém podemos afirmar que mais da metade de nossas cidades é constituída por 

assentamentos irregulares, ilegais ou clandestinos, que contrariam de alguma forma as formas 

legais de urbanização.” Assim, o Art 2º, XIV do Estatuto afirma que a Política Urbana deve 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da idade e da propriedade urbana, 

estipulando diretrizes gerais para a “regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas 

por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da 

população e as normas ambientais” (BRASIL, 2001, p. 04). 

Nas Disposições Gerais, a Lei 10.257/01 institui que os Estados e os Municípios terão o prazo 

de 90 dias, a partir da data de entrada em vigor da lei, para fixar prazos, através de lei, para 

expedição de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e 

edificação, vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras. 

Destaca-se no texto legal de 2001 a menção à improbidade administrativa, que impõe uma 

nova atribuição ao poder local e aos demais envolvidos diretamente na condução da política 

urbana: 

Art. 52 Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da 

aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade 

administrativa, nos termos da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: II – 

deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel 

incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta 

Lei; III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com 

o disposto no art. 26 desta Lei; IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto 

no art. 31 desta Lei; V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas 

em desacordo com o previsto no § 1º do art. 33 desta Lei; VI – impedir ou deixar de 

garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art. 40 desta Lei; VII – 

deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto 

no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei; VIII – adquirir imóvel objeto de direito de 

preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta 

apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado. (BRASIL, 

2001, p. 12) 
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Desse modo, o Estatuto da Cidade resguarda os efeitos das sanções aplicáveis aos agentes 

públicos trazidos pela Lei 8.429/02. Entretanto, reafirma outras condutas a serem adotadas 

pelo Poder Público. 

É necessário relatar que em 1º de janeiro de 2003, foi criado o Ministério das Cidades na 

gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O órgão ficou encarregado das políticas 

nacionais para os principais problemas sociais relacionados ao território nas aglomerações 

urbanas: a habitação, o saneamento ambiental e o transporte e trânsito urbanos. 

Assim, a criação do Ministério das Cidades representou uma resposta a um vazio 

institucional, de ausência de uma política nacional de desenvolvimento urbano consistente, 

capaz de apontar para um novo projeto de cidades mais sustentáveis e mais democráticas 

(MARICATO; SANTOS JÚNIOR, 2007). Por isso, a criação desse Ministério e do Conselho 

para as Cidades expressou o reconhecimento por parte do governo federal da questão urbana 

como uma questão nacional a ser enfrentada por macro políticas públicas. 

Santos Junior (1995) ressalta que a criação do Ministério das Cidades, a implantação do 

Conselho das Cidades e a realização das conferências nacionais são conquistas do movimento 

pela Reforma Urbana brasileira que, desde os anos de 1980, vem construindo um diagnóstico 

em torno da produção e gestão das cidades e pleiteando pela: a) institucionalização da gestão 

democrática das cidades; b) municipalização da  política urbana; c) regulação pública do solo 

urbano com base no princípio da  função social da propriedade imobiliária e; d) na inversão 

de prioridade no tocante à  política de investimentos urbanos. 

Conforme destaca Maricato (2006, p. 219) o Ministério das cidades é de suma importância, 

pois “articula transversalmente a questão financeira e fundiária buscando definir políticas 

gerais e setoriais integradas – habitação, saneamento ambiental e transportes – para as 

cidades, sem desconhecer as competências municipais e estaduais”. Diante disto, o Ministério 

das Cidades faz parte de uma evolução histórica consubstanciada pela inserção do capítulo de 

Política Urbana na Constituição de 1988 e no Estatuto da Cidade. 

Não obstante, Fernandes (2008) discorre que o Estatuto da Cidade apresenta uma nova 

natureza de possibilidades integrando leis, princípios e instrumentos jurídicos e práticas 

político-institucionais concretas para a gestão urbana. Porém, a nova roupagem solicita 
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ponderações sobre o processo de produção das leis, os obstáculos para ao seu cumprimento, 

bem como sua relação com o processo de produção social (FERNANDES, 2008). 

Apesar de sucinta, a Lei 10.257/01 apresenta novo padrão para a questão urbana, fundado na 

instituição da gestão democrática da cidade, com a finalidade de ampliar o espaço de 

cidadania e aumentar a eficácia da política urbana; a valorização nas relações 

intergovernamentais e o fortalecimento da regulação pública do solo urbano, com a 

introdução de novos instrumentos sintonizados com os princípios da função social da 

propriedade. 

 

2.4 Os Planos Diretores 

Um aspecto fundamental para a política urbana, resguardado pela Constituição de 1988 e 

asseverado pelo Estatuto da Cidade, é a prerrogativa do Município dispor das suas normas 

locais, primando pelo desenvolvimento urbano e local. Para tanto, o Plano Diretor objetiva 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de 

todos os habitantes. 

Nesse sentido, Villaça (2005) rememora que a ideia de Plano Diretor existe no Brasil desde a 

década de 1930, ano em que foi publicado, em francês, o Plano Agache
51

, para a cidade do 

Rio de Janeiro e o Prestes Maia para São Paulo. Assim, com estes planos surgem as palavras 

plan directeur, delimitando diretrizes com características locais. Conforme Villaça (1999) em 

1930 foram divulgados Planos que por seu aporte, importância e novidade de conteúdos, 

marcaram uma nova etapa na história do planejamento urbano no Brasil.  

Apesar da construção de uma nova etapa para o planejamento Villaça (1999) e Maricato 

(2000) analisam que de 1930 em diante, o planejamento urbano e os respectivos planos 

normalmente não encontram correspondência na prática, permanecendo no “plano do 

discurso”.  

Na década de 1940 são criados Planos das diversas capitais brasileiras, como Porto Alegre e 

Salvador. Entretanto, na década de 1960 os Planos passaram a ser elaborados por técnicos e 

                                                
51

 O Plano Agache é considerado como pioneiro e moderno, trazendo como novidade obras que privilegiavam a 

infraestrutura, principalmente o saneamento e transportes. Villaça (1999, p. 207) expõe que o Plano Agache foi o 

“germe do planejamento”. 
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instituídos de fato. Villaça (2005) diz que a maior parte destes Planos foram “engavetados”, 

sendo interrompidos posteriormente durante o regime militar e só retornando à agenda 

política com a redemocratização do país e a Constituinte de 1988. 

O surgimento do Plano Diretor no Rio de Janeiro obteve grande aceitação e foi visualizado 

como um objeto de salvação para os enfrentamentos dos problemas urbanos. Diante disto, 

Villaça (2005, p. 11) destaca que: 

A idéia de Plano Diretor alastrou-se entre nós com grande intensidade e rapidez 

passando a ser adotada, defendida e prestigiada pela elite da sociedade brasileira, 

especialmente por arquitetos e engenheiros ligados a problemas urbanos, políticos, 

cursos universitários diversos, empresários (principalmente os do setor imobiliário) 

e pela imprensa. 

O Plano Diretor incorpora um condão de indispensabilidade para os problemas urbanos, 

sendo caracterizados como “miraculoso” e “salvador”. Porém, o Plano Diretor se originou 

como forma de discurso e por lá permaneceu durante décadas (VILLAÇA, 2005). Deste 

modo, num cenário crítico de caos urbano asseverado pela urbanização acelerada, os Planos 

Diretores foram usados como preleção do poder público e das elites para relatar ações 

possíveis para resolver as problemáticas do contexto urbano.  

Sobre a perspectiva mítica dos Planos, Villaça (1999, p. 230) discorre: “o planejamento 

urbano é encarnado numa idéia – hoje nada clara – de plano diretor e passa a ser admitido a 

priori como algo bom, correto e necessário em si. Adquire – no plano da ideologia – uma 

credibilidade e autonomia (...)” 

Atualmente, a ideia de resolução dos problemas urbanos pelos Planos Diretores ainda 

permanece, admitindo que o Plano seja “peça chave para o enfrentamento desses problemas, 

contribuindo para a minimização do quadro de desigualdade urbana instalado, quando 

elaborado e implementado de forma eficaz” (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011, p. 

14). 

Nesse contexto, a Constituição de 1988 no Art. 182, assegura que o Plano Diretor é o 

instrumento basilar da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Ainda o texto 

constitucional explicita que a propriedade urbana somente cumpre a sua função social quando 

cumpre as exigências fundamentais de ordenação das cidades determinadas nos Planos 

Diretores, ou seja, as cidades não existem para atender as necessidades individuais dos 
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homens, ela deve atentar para os caracteres coletivos. Logo, os Planos devem representar a 

realidade sócio-espacial das cidades para melhor regulamentar as suas ações. 

O Ministério das Cidades afirma que é preciso “ler a cidade”, colocando-a como a primeira 

etapa de elaboração de um Plano Diretor (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004). Conhecer, 

estudar e descrever a realidade do local é fundamental para a elaboração de um Plano. Além 

disto, o Estatuto da Cidade destaca a necessidade da pluralidade de olhares através da 

participação da população na elaboração do Plano diretor. Assim, o Art. 43 do Estatuto expõe: 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre 

outros, os seguintes instrumentos: I – órgãos colegiados de política urbana, nos 

níveis nacional, estadual e municipal; II – debates, audiências e consultas públicas; 
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e 

municipal; IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano. (BRASIL, 2002, p. 30). 

Diante do exposto, o Plano Diretor deve ser construído a partir da participação da sociedade, 

na elaboração, no acompanhamento e na revisão, apresentando a regulamentação das ações no 

contexto real dos cidadãos. 

A obrigatoriedade de elaboração do Plano é descrita pelo Art. 41 do Estatuto da Cidade, 

entretanto, nada impede que as demais cidades com características não apresentadas pelo 

referido artigo elaborem os seus Planos, visto que, ele representa a mecanismo básico para a 

política urbana e para o desenvolvimento urbano, voltado para a orientação racional do 

desenvolvimento físico, social e econômico das diferentes áreas do município. 

A resolução nº 34 do Conselho Nacional das Cidades, instituída em 2005, define que o 

objetivo fundamental do Plano Diretor é determinar “o conteúdo da função social da cidade e 

da propriedade urbana, de forma a garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada, o 

direito à moradia, ao saneamento básico, aos serviços urbanos a todos os cidadãos, e 

implementar uma gestão democrática e participativa” (CONSELHO DAS CIDADES, 2005, 

p. 01). Esta resolução ratifica o exposto pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Cidade, 

que primam conjuntamente pela construção de um ambiente urbano mais justo e solidário.  

Sobre o prazo para elaboração dos Planos Diretores o Art. 50 da Lei 10.257/01 determina que 

para as cidades com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes e integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, que ainda não possuam Plano Diretor, deverão buscar 
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a aprovação até no prazo de 5 (cinco) anos. Porém, o prazo foi posteriormente prorrogado por 

mais dois anos, estendendo até o ano de 2008 para que Planos Diretores fossem aprovados.  

Entretanto, Villaça (2005, p. 19) critica a produção acelerada e indiscriminada dos Planos 

Diretores ocasionada pela determinação do Estatuto das Cidades dizendo: 

Nos termos em que foi colocado o estatuto, no mínimo, se for levado a sério, 

estimulará a reprodução xerográfica de planos, seu engavetamento e a atuação de 

profissionais inescrupulosos. É fácil ter planos diretores; basta pagar por um – se a 

procura aumentar o preço deverá cair - e se, por acaso, o fiscal (?) aparecer, abrir a 

gaveta e mostrá-lo. 

Diante disso, houve o crescimento considerável de Planos Diretores no Brasil, conforme 

demonstra o gráfico 02. A pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) realizada 

pelo IBGE a partir de 2001 aponta que depois da promulgação da lei 10.257/01 aumentaram a 

elaboração de Planos Diretores no Brasil, principalmente a partir de 2005. Assim, dos 5.564 

municípios brasileiros, em 2005, somente 805 possuíam Planos Diretores, já em 2008 este 

número mais que dobrou, perfazendo um total de 1.878 Planos evoluindo para 2.318 em 2009. 

 

Gráfico 02 – Evolução dos Planos Diretores no Brasil de 2001 a 2009 

 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros / MUNIC 2001 a 2009 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Deve-se salientar que no período de 2005 a 2006 houve a campanha realizada pelo Ministério 

das Cidades que impulsionou a elaboração dos Planos Diretores. Através da atuação 
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Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU) foram coordenadas ações para criar, 

mobilizar, sensibilizar e capacitar os municípios de acordo com as determinações do Estatuto 

da Cidade (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011). 

Santos Junior e Montandon (2011) destacam a relevância da criação do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007, e posteriormente, em 2009, do Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV). Estes programas federais exigiam dos administradores 

municipais a elaboração de Planos Diretores para terem acesso aos benefícios e a efetiva 

participação (SANTOS JUNIOR; MONTANDON, 2011). Assim, com a criação desses 

programas governamentais foi necessário elaborar e sistematizar os Planos Diretores para 

recepção dos benefícios e execução dos seus projetos.  

No que concerne ao conteúdo do Plano Diretor, a Resolução nº 34 do Conselho das Cidades, 

instituída em 1de julho de 2005 esclarece que: 

Art. 1º O Plano Diretor deve prever, no mínimo: I – as ações e medidas para 

assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, considerando o território 

rural e urbano; II – as ações e medidas para assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade urbana, tanto privada como pública; III – os objetivos, temas 

prioritários e estratégias para o desenvolvimento da cidade e para a reorganização 

territorial do município, considerando sua adequação aos espaços territoriais 

adjacentes; IV – os instrumentos da política urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto 

da Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 

(CONSELHO DAS CIDADES, 2005, p. 02). 

Diante das orientações da Resolução nº 34 fica explícito a atenção para a função social das 

cidades, demonstrada anteriormente pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Cidade. 

Logo, para o cumprimento da função social deve haver prevalência do interesse comum sobre 

o interesse individual.  Conforme relatam Pereira et al (2012, p. 10) a  função social das 

cidades “trata-se do uso socialmente justo do espaço urbano para que os cidadãos se 

apropriem do território, democratizando seus espaços de poder, de produção e de cultura 

dentro de parâmetros de justiça social e criação de condições ambientalmente sustentáveis”. 

Ainda sobre o conteúdos dos Planos Diretores observa-se que eles incorporam os 

instrumentos explicitados pelo Estatuto da Cidade, como é ratificado pelas 

pesquisas
52

realizadas pela SNPU/MCidades. Deste modo, o gráfico 03 expõe que de 526 

Planos Diretores pesquisados: 91% discorrem sobre o zoneamento ou macrozoneamento; 87% 

                                                
52

Salienta-se que a análise realizada pelo SNPU/MCidades no ano de 2010 englobou 526 municípios de diversas 

regiões e de diferentes portes, em termos de população e extensão territorial, dentre outras características. 
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sobre o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo e 

Desapropriação; 81% descrevem as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 71% relatam 

as Operações Urbanas Consorciadas; assim como 71% abordam a Outorga Onerosa do Direito 

de Construir; 71% também relatam sobre as Operações Urbanas Consorciadas; 68% de 

Transferência do Direito de Construir; 57% Direito de Superfície e; 53% Concessão de Uso 

Especial de Moradia. 

Gráfico 03 – Instrumentos do Estatuto da Cidade nos planos diretores a partir das análises dos relatórios 

municipais e estaduais 

 

Fonte: SNPU/MCidades, IPPUR, 2010 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Através dessa análise nota-se que o Estatuto da Cidade expõe instrumentos que foram 

expressivamente incorporados pelos Planos Diretores, porém Santos Junior e Montandon 

(2011, p. 33) ponderam que esta inclusão ocorre de distintas formas, pois: 

Muitos Planos apenas transcrevem trechos do Estatuto, outros incorporam os 

instrumentos sem avaliar sua pertinência em relação ao território e a capacidade de 

gestão do município, outros, ainda, incorporam alguns fragmentos de conceitos e 

ideias do Estatuto de modo desarticulado com o próprio plano urbanístico. Por outro 

lado, alguns Planos avançaram no delineamento de estratégias de desenvolvimento 

urbano que dialogam com as dinâmicas locais e com a perspectiva de cumprimento 

da função social da propriedade pactuada com os diversos segmentos da sociedade. 

Há uma diversidade de instrumentos que podem ser aplicados ao ambiente urbano. Souza 

(2010) classifica os instrumentos em cinco grupos gerais: a) informativos – compreendem os 

sistemas e meios de divulgação de informações relevantes para os agentes modeladores; b) 

estimuladores – buscam a atração de investimentos para determinado espaço, através de 
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formas tradicionais até incentivos fiscais entre outras vantagens; c) inibidores – limitam a 

margem de manobra dos agentes modeladores das cidades e; d) coercitivo – refere-se aos 

impedimentos e estipulam limitações legais precisas para as atividades urbanas. 

Além desses instrumentos, Souza (2010) explica que há ainda instrumentos que não 

influenciam diretamente na ação de agentes modeladores da área urbana, mas contribui para 

aferição de recursos diversos, promoção de justiça social, benefício de áreas específicas, 

sendo maleáveis e utilizáveis a critério normativo, temporal e circunstancial. 

É inegável que há um esforço legal e dos gestores para adequar os instrumentos aos Planos 

Diretores, porém ainda há debilidades e deficiências técnicas e de aplicação. Santos Junior e 

Montandon (2011) relatam que diante dos desafios para o fortalecimento do planejamento 

urbano deve-se romper com: a) herança do pragmatismo e imediatismo nas práticas de gestão 

urbana; b) intensificação da disputa pelo mercado de terras e os conflitos fundiários urbanos; 

c) fragilidade institucional da capacidade de gestão municipal e; d) novas condicionantes para 

o planejamento urbano das cidades brasileiras. 

Diante do exposto, ressaltam-se as análises de Rech (2008, p. 10), afirmando que “é 

entendimento que todos conhecem os problemas das cidades, que muitos estudiosos levantam 

soluções, mas que ninguém conseguiu contemplar tudo isso no ordenamento jurídico local de 

forma que signifique um projeto de cidade para todos”. O autor ainda assevera que apesar da 

tutela Constitucional da Política Urbana e do Estatuto da Cidade, no cenário brasileiro ainda 

persiste a ratificação das desigualdades e do não cumprimento da função social das cidades. 

Assim, “na formação das cidades, historicamente e até os dias atuais, sempre houve, na 

verdade, um pacto de exclusão social, tendo como instrumentos normas urbanísticas informais 

adotadas pela elite dominante e transformadas em direito nos municípios brasileiros” (RECH, 

2008, p. 03). Logo, as normas urbanísticas avançaram expressivamente e constituíram um 

arcabouço jurídico conciso e promissor, porém também se observa que elas não abandonaram 

seu caráter elitista e privatista, como ressalta Rech (2008, p. 04): 

As relações jurídicas nas cidades sempre foram de ordem privativista, construídas 

sob a ótica dos interesses da classe dominante, nunca formando institutos jurídicos 

criadores de um sistema também jurídico de Direito Público que estabelecesse, de 

forma efetiva, legítima e eficaz, regras de direito, ordenando a forma de crescimento 

e contemplando a ocupação de espaços para todas as classes sociais, com vistas a 

preservação do meio ambiente e à construção de uma cidade sustentável e geradora 

de bem-estar para todos. 
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Neste mesmo sentido, Villaça (1999, p. 228) diz que a terminologia, a metodologia e o 

conteúdo dos planos, ao longo de sua história, se constituíram em “estratagemas dos quais as 

classes dominantes lançaram mão para renovar a ideologia dominante e com isto 

contrabalançar a tendência de enfraquecimento de sua ideologia, contribuindo assim para sua 

manutenção do poder e para o exercício de sua dominação”. Assim, os artifícios utilizados 

pelas elites buscam naturalizar os problemas sociais, isentando-os de qualquer 

responsabilidade. 

A ideologia é descrita por Chauí (1981) como a visão verídica da realidade social oferecida 

pela classe dominante, objetivando legitimar as condições sociais de domínio e exploração 

através da propagação de justiça e verdade. Nos dizeres de Villaça (1999, p, 226), trata-se de 

“um mecanismo através do qual a classe dominante representa seu interesse particular como 

sendo o interesse geral”. 

Diante do exposto, o Plano Diretor sobrevive por estar inserido na ideologia das elites sobre 

os problemas urbanos e suas causas, porém, não é somente o plano diretor que produz e 

reproduz com base na ideologia. Conforme Villaça (1999, p. 227) várias disciplinas, 

profissões, órgãos públicos, definições, compêndios, matérias em faculdades, livros e 

pesquisas, “proliferam no bojo desse novo campo do “saber” e da “boa técnica” que virão 

segundo, a ideologia dominante ser mobilizados para atacar os problemas urbanos”. 

Com propriedade, Villaça (1999, p. 239) descreve que: 

As facções da classe dominante brasileira com interesses mais ligados à produção do 

espaço urbano estão na seguinte encruzilhada. Por um lado, tem cada vez menos 

condições de fazer planos que revelam suas reais propostas para nossas cidades, e 

por outro não tem condições de fazer planos que atendam às necessidades da maioria 

de suas populações. 

Essa perspectiva apontada por Villaça (1999) é ratificada por Maricato (2001), Rech (2008), 

Rolnik et al (2001), Ribeiro e Cardoso (1990), Souza (2010) e outros estudiosos das cidades, 

que fazem considerações sobre as normas urbanísticas como propulsoras de um ambiente 

urbano desigual e que ratificam a segregação. 

Desse modo, o espaço urbano traduz um cenário propício de dominação social, econômica e 

ideológica. De acordo com Maricato (2000) “a produção e apropriação do espaço urbano não 

só reflete as desigualdades e as contradições sociais, como também as reafirma e reproduz”. 

Logo, os processos de implantação de um Plano Diretor e de leis correspondentes referem-se 
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a um processo político, “pois implica uma correlação de forças (políticas, econômicas, 

sociais) e que conferem a exeqüibilidade desse Plano conforme os interesses envolvidos” 

(MARISCO, 2003, p. 11). 

Ressalta-se que o Plano Diretor é um projeto idealizador para a cidade e neste projeto está 

presente a concepção urbanística. Entretanto, o Plano não possui uma visão urbana neutra e 

isolada, pelo contrário, ele é rechaçado de significado e articulado com outras escalas de 

análises (MARISCO, 2003). 

Sendo assim, os Planos Diretores afiguram-se como um momento específico para conter e 

instrumentalizar as diretrizes da política de desenvolvimento e expansão urbana. Dentre os 

instrumentos apresentados pelo Estatuto da Cidade e incorporados pelos Planos Diretores 

destaca-se o Zoneamento Urbano, que é o objeto específico de estudo dessa pesquisa.  

 

2.5 Zoneamento Urbano 

2.5.1 A origem do instrumento urbanístico Zoneamento 

O Zoneamento do uso do solo é caracterizado como um dos principais instrumentos do 

planejamento urbano (SOUZA, 2010). Tendo sua origem na Alemanha, o Zoneamento foi 

disseminado na Europa no final do século XIX como instrumento para as atividades 

urbanísticas (MANCUSO, 1980).  

Assim, na Alemanha, no ano de 1845 foi promulgado o Código Prussiano com regulamentos 

que estipulavam o uso da propriedade.  Em 1868 foi editada na Alemanha a primeira 

legislação urbanística, no Grande Ducado de Baden, que dava à autoridade municipal 

competência para fixar o alinhamento das edificações e a divisão da rua e dos lotes para 

edificações. De acordo com Mancuso (1980) o primeiro plano de zoneamento definido e com 

abrangência de todo território municipal só foi elaborado em 1891, na cidade de Frankfurt, 

que dividiu a cidade em zonas dispostas em círculos concêntricos e com funções específicas. 

Posteriormente, em 1900 foram expandidas regras de uso da terra.  

Souza (2010) afirma que o Zoneamento faz seu aparecimento de forma definitiva no século 

XIX tanto na Europa como nos Estados Unidos. Conforme Souza (2010, p. 251) “a legislação 
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de zoneamento em Nova Iorque de 1916, por exemplo, é considerada o primeiro código a 

instituir um zoneamento abrangente nos EUA, dentro dos princípios que dominaram o 

instrumento no século XX”.  

Apesar da origem do Zoneamento ser na Alemanha no século XIX, o seu renome somente 

ocorreu com a expansão de seus princípios funcionalista (na primeira metade do século XX), 

passando a ser incorporado como instrumento elementar das práticas urbanísticas 

(MARISCO, 2003). 

No contexto brasileiro, o Zoneamento teve seu início nas cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo no final do século XIX. Villaça (1999) afirma que o projeto de autoria de José Pereira 

Rego
53

, o Barão de Lavradio, apresentado à Câmara do Rio de Janeiro em 1866 era 

característico de Zoneamento, pois previa a divisão sanitarista e o controle sobre as novas 

construções e reconstruções.  

Outro evento característico de zonificação foi datado em 1878 em disposição complementar 

às Posturas, em que a Câmara proibiu a concessão de novas licenças para a construção ou 

reconstrução de cortiços no centro do Rio de Janeiro. Este tipo de prática se tornou comum no 

final do século XIX, sendo aplicada em determinadas áreas da cidade e reafirmando as 

práticas do Zoneamento (VILLAÇA, 1999). Desse modo, o estudioso do espaço urbano 

Villaça afirma que o Zoneamento surgiu no Brasil sem uma previsão teórica e intelectual 

precisa e sem a presença marcante dos ideais estrangeiros.  

Nos estudos de Borges (2007, p. 64) ela destaca que há outra referência ao surgimento das 

práticas de Zoneamento no Brasil no findar da década de 1910 com a divisão da cidade em 

"zonas diferenciadas quanto ao uso do solo e à volumetria das edificações, categorizadas, de 

acordo com o ordenamento e a evolução urbana, pelos novos Regulamentos de Construção 

aprovados para os principais centros brasileiros". Seguidamente, em 1918, no Rio de Janeiro 

com o Decreto nº 1.185 o prefeito Amaro Cavalcanti fixou três zonas, a urbana, suburbana e 

rural para a cidade e em 1929, na cidade de São Paulo a Lei nº 3.427 estabeleceu a primeira 

versão de Zoneamento propriamente dito, o Código de Saboya, que previa suprir a falta de 

regulamentação de Zoneamento edilícia para a cidade (BORGES, 2007). 
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 O projeto de José Pereira Rego foi apresentado à Câmara Municipal no ano de 1866 e possuía cunho sanitário. 

Além disso, previa o controle sobre as novas construções e reconstruções visando impedir a proliferação de 

cortiços no perímetro da Cidade Velha e adjacências e a uniformização da arquitetura da cidade. 
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A partir da década de 1920, o Zoneamento foi propagado teoricamente e através das práticas 

como um instrumento para a solução dos problemas urbanos e modernização das cidades. Nos 

estudos apresentados por Borges (2007) ela ressalta os urbanistas Arthur Gallion e Patrick 

Geddes, os ecologistas Robert Park e Ernest Burgess da escola de Chicago, o Barão Von 

Haussmann e Le Corbusier, Anhaia Mello e Prestes Maia como principais autores e 

defensores do Zoneamento. 

Assim, o Zoneamento estabeleceu diferentes usos da terra, sobretudo as diversas funções 

básicas do viver urbano – produzir, circular, morar e recrear. A Carta de Atenas
54

 de 1933 

consubstanciou o uso funcional do espaço urbano. Assim, a Carta afirma que o Zoneamento 

deve ser considerado como: 

Um plano de cidade com o objetivo de atribuir a cada função e a cada indivíduo seu 
justo lugar. Ele tem por base a discriminação necessária entre as diversas atividades 

humanas, cada uma das quais reclama seu espaço particular: locais de habitação, 

centros industriais ou comerciais, salas ou terrenos destinados ao lazer (LE 

CORBUSIER, 1993). 

Diante do exposto, a Carta de Atenas de 1933 define como função básica da cidade: habitar, 

trabalhar, recrear e circular. Conforme Silva (2010, p. 237) o Zoneamento “pode ser 

entendido como um procedimento urbanístico destinado a fixar os usos adequados para as 

diversas áreas do solo municipal. Ou destinado a fixar as diversas áreas para o exercício das 

funções urbanas elementares”. Assim, o Zoneamento objetiva regular o uso do solo em zonas 

homogêneas para atender o bem-estar da população. 

Além disso, Mancuso (1980) adverte que o Zoneamento não é somente um instrumento que 

define as funções da cidade, mas é um autêntico modelo de reorganização da nova cidade, sua 

hierarquização e suas relações. Assim, os parâmetros e os elementos que regulam o 

zoneamento são as atividades, essencialmente econômicas e produtivas, e a residência como 

seu corolário (MANCUSO, 1980). 

No cenário brasileiro Villaça (1999) discorre que os primeiros princípios reconhecidos como 

de Zoneamento ocorreram nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, aparecem 

“sem qualquer elaboração teórica, sem a participação de intelectuais estudiosos da cidade e 
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No ano de 1933, na cidade de Atenas, Grécia, foi realizado o IV Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna (CIAM), que resulta em um manifesto urbanístico que expressa o pensamento sobre o meio urbano na 

época. A Carta de Atenas trata as cidades sob o ponto de vista de arquitetos, que reunidos, buscam responder aos 

problemas urbanísticos causados pelo rápido crescimento das cidades. A Carta, de modo geral, analisa o estado 

atual e crítico das cidades, visando a melhoria da estrutura urbana. 
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sem a influência do pensamento estrangeiro" (VILLAÇA, 1999, p. 178). Assim, a origem do 

Zoneamento no Brasil é admitida para atender "interesses e soluções específicas das elites 

brasileiras” (VILLAÇA, 1999, p. 178).  

No ano de 1936 foi criado o primeiro documento brasileiro sobre Zoneamento urbano, 

publicado pela Sociedade Amigos da Cidade55. Feldman (2005) declara que alguns dos 

projetos de zoneamento foram elaborados em 1947, 1949, 1952 e 1955 e encaixados como 

alterações do Código de Obras, porém nem chegaram ao legislativo. A partir de 1952, o 

Zoneamento foi proposto com definição de zonas com diferentes parâmetros de usos, alturas e 

áreas edificáveis, tipificando funções em categorias e recorrendo a índices matemáticos para 

definir padrões de ocupação (FELDMAN, 2005).  

Como parte integrante dos Planos Diretores a zonificação incorpora ainda mais como um 

instrumento de planejamento por excelência. Com propriedade Villaça (1999, p. 177) relata 

que: 

A história do zoneamento é totalmente distinta da história do planejamento stricto 
sensu, e até hoje predomina o zoneamento separado do plano diretor (embora no 

discurso, se afirme que o zoneamento é parte integrante de um plano diretor) Esta é 

a razão pela qual o zoneamento é a prática de planejamento mais difundida no 

Brasil.  

Diante do exposto, o autor ressalta que o Zoneamento existe no Brasil desde o final do século 

XIX, enquanto o Plano Diretor data de 1930, no Rio de Janeiro, com o Plano Agache. Desde a 

sua origem, a zonificação é constituída por leis claras, objetivas e auto-aplicáveis, fazendo 

com que a utilização deste instrumento seja cada vez mais expandida. 

Assim, esse aparato urbanístico está posto à disposição do Poder Público para que defina os 

âmbitos da cidade, de acordo com os seus diversos usos, ou seja, fraciona espacialmente o 

território municipal em zonas. O Plano Diretor possui um papel significante nesse cenário, 

com vistas a garantir a efetividade das normas e princípios saneadores dos problemas 

urbanos visíveis principalmente nas cidades. 

Para Cintra (1988) o planejador urbano pode utilizar o zoneamento para evitar os abusos 

praticados pelos agentes privados, impondo limitações ao uso da propriedade particular com o 
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 A Sociedade Amigos da Cidade foi criada em 1935 pela Comissão Orientadora do Plano da Cidade e pelos 

técnicos do Departamento de Urbanismo municipal criado no mesmo momento dentro da Secretaria de Obras 

(Decreto-Lei 431). 
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intuito de obter uma cidade mais organizada, para tanto deve existir um estudo dos usos e 

tendências de evolução da cidade. Isto denota que para o zoneamento ser mais democrático é 

necessário o conhecimento prévio dos usos e tendências peculiares à cidade. 

Nas palavras de Mancuso (1980, p. 17) o Zoneamento é baseado: 

E nel principio de lasubdivisión de laciudad, asignando a cada uma de dichas 

subdivisiones determinados parámetros relativos a la edificación. Em general, y 

salvo casos de aplicación particulares, estos parâmetros sontres: el uso, es decir, el 

tipo de función a que debe ser destinada cada parte de suelo comprendida dentro de 

las distintas zonas, o bienel tipo de actividad que pueden admitir los edificios que 

allí se construyan; la densidad, o la cantidad de volumen que es posible realizar em 
ellos, em relación a la extención de las áreas y por último, la altura de los edificios 

que pueden construirse. 

Diante do exposto, Mancuso (1980) reforça que a divisão da cidade deve abarcar o uso, a 

função, as atividades, densidade, volume, expansão, altura e outras características que 

contribuam para a formação de um espaço urbano mais conforme e com atenção a todos os 

modos e necessidades dos habitantes. 

O jurista Silva (2010, p. 264) define o Zoneamento como: 

Um procedimento urbanístico, que tem por objetivo regular o uso da propriedade do 
solo e dos edifícios em áreas homogêneas no interesse do bem-estar da população, 

(...) a não ter por objetivo satisfazer interesses particulares nem de determinados 

grupos as normas de zoneamento podem ser diferentes, e, em geral, o são, nas 

diversas zonas, mas devem ser idênticas em zonas da mesma espécie ou dentro da 

mesma zona, sob pena de quebrar a generalidade que as legitima. 

Logo, o Zoneamento é um instrumento que divide o município em porções representadas por 

zonas homogêneas, com características semelhantes e funções específicas. Vale destacar 

ainda os ensinos de Ribeiro e Cardoso (1996, p. 226) que declaram: 

O zoneamento foi a primeira forma de regulação pública. Seu objetivo foi a 

instauração de normas, critérios e padrões de uso e ocupação do solo urbano, com 

objetivos de bem distribuir as atividades no espaço, evitando as misturas 

consideradas inadequadas, e de fixar as densidades construtivas máximas que 

evitassem o congestionamento da vida urbana. Em conseqüência, as duas peças 

centrais do zoneamento foram a divisão funcional dos espaços da cidade e o 

estabelecimento de coeficientes de utilização dos terrenos.  

Os autores descrevem a importância da zonificação para a distribuição do espaço, 

determinando critérios e padrões de uso e ocupação do solo. Não obstante, as modalidades de 

usos devem ser determinadas de acordo com a realidade local, podendo conter: a) zona de uso 

residencial; b) zona de uso industrial; c) zona de uso comercial; d) zona de uso de serviços; e) 
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zona de uso institucional; f) zonas de usos especiais; g) zona de interesse turístico; h) zona de 

proteção ambiental e; i) zona de expansão urbana
56

.  

Silva (2010) relata que destas combinações decorre a classificação das várias zonas de uso 

com características básicas, definidas por códigos: ZR1 – zona estritamente residencial de 

baixa densidade; ZR2 – zona predominantemente residencial de média densidade; ZR3 – zona 

predominantemente residencial de alta densidade; ZM1 – zona mista de densidade média alta; 

ZM2 – zona mista de densidade alta; ZC1 – zona comercial central; ZC2 – zona comercial 

secundária; ZI1 – zona predominantemente industrial; ZI2 – zona estritamente industrial; ZS 

– zona de serviços; ZIT – zona institucional e; ZE – zona de usos especiais. 

Salienta-se que a complexidade e especificações minuciosas das categorias de usos variam de 

acordo com o local. Assim, aglomerações urbanas menores geralmente apresentam menores 

zonas de uso mais gerais, abarcando aspectos fundamentais, enquanto que as maiores tendem 

a apresentar categorias mais detalhadas e criteriosas. 

 É importante mencionar que além dessas considerações apresentadas, o Zoneamento possui 

variados significados e sentidos, entretanto, nesse estudo o objetivo não é esgotá-los, mas 

destacar a sua importância para a materialização das urbes. 

Não obstante, o instrumento urbanístico Zoneamento não é uma ferramenta de planejamento 

neutra, pois na sua definição incorpora versões da cidade que apresentam interesses distintos. 

Assim, prevalecem no Zoneamento os anseios das classes dominantes, que ditam os seus usos 

e funções (VILLAÇA, 1999).  

Ressalta-se que a reflexão sobre Zoneamento tem apontado para exclusão de alguns usos em 

detrimento de outros (CULLINGWORTH, 1977 apud SOUZA, 2010, p. 259). Sendo assim, 

no próximo tópico será discutido o aspecto segregacionista do Zoneamento Urbano. 
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 Silva (2010) afirma que a zona de expansão urbana é pertinente a qualquer município, porém, não configura 

zonas de uso, mas zonas de qualificação urbanística do solo. 
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2.5.2 O Zoneamento como instrumento de (in)(ex)clusão 

O aspecto segregacionista do Zoneamento esteve presente desde a sua origem, Souza (2010) 

relembra que o aspecto legal do Zoneamento em Nova Iorque, em 1916, foi considerado o 

primeiro código a instituir um zoneamento abrangente nos EUA e dentro dos princípios que 

dominariam o instrumento no século XX, perduraram a exclusão de pessoas, defesa dos usos 

indesejáveis e manutenção de status quo. Cintra (1988, p. 41) diz que nos Estados Unidos "o 

zoneamento visava, no fundo, à proteção das vizinhanças de classe média e alta de contágios 

sociais".  

Neste mesmo sentido Borges (2007, p. 15) relata que nos EUA o zoneamento não buscou e 

não promoveu a justiça social, porém sua proposta determinava que "os pobres e as atividades 

“incômodas” deveriam localizar-se bem distantes dos bairros residenciais abastados 

(subúrbios)". 

Desse modo, o Zoneamento da maior parte das cidades brasileiras se familiariza ao ideal dos 

Estados Unidos, estando ligado aos interesses relacionados à afirmação da segregação social e 

a valorização imobiliária. Conforme relata Souza (2010, p. 252) o Zoneamento apresentado 

nos Estados Unidos era “mais marcado que a Europa por desigualdades sociais, em larga 

medida associadas à problemática da discriminação étnica, os EUA viram prosperar a 

utilização do zoneamento como meio para a exclusão social de maneira particularmente 

intensa”. 

Villaça (1999, p. 178) destaca que o Zoneamento "quase que exclusivamente serviu para 

atender a interesses claros e específicos, particularmente os dos bairros da população de mais 

alta renda". Isto reafirma que desde o princípio no Zoneamento estão presentes os ideários 

elitizantes e de manutenção das disparidades sociais. 

Consoante a isto Rolnik,  et al (2002, p. 25) afirmam: 

O planejamento urbano, e, sobretudo o zoneamento, define padrões de ocupação do 

solo baseados nas práticas e lógicas de investimento de classe média e de alta renda 

e destina o território urbano para esses mercados. (...) Dessa forma, os zoneamentos 

acabam por definir uma oferta potencial de espaço construído para os setores de 

classe média e alta muito superior a sua dimensão, ao mesmo tempo em que geram 

uma enorme escassez de localização para os mercados de baixa renda, já que 

praticamente ignora sua existência. 
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Souza (2010, p. 256) também critica o modelo convencional do Zoneamento, pois ele 

“incorpora e acoberta a sua dimensão socialmente excludente e conservadora, a qual pode ser 

menos ou mais forte ou explícita”. Neste mesmo sentido, Cintra (1988) discorre que o 

Zoneamento serve aos propósitos de racionalização da cidade com caráter discriminatório. A 

urbanista Rolnik (1999) destaca que a legislação, muitas das vezes, é usada como componente 

dos jogos de interesses.  

De acordo com Maricato (2002) as críticas ao Zoneamento se dão porque a aplicação da lei é 

difícil por causa de interesses políticos, as potencialidades locais não são consideradas e há 

contribuição da lei para a segregação e a ilegalidade. Maricato (2002, p. 95) ainda afirma que 

a lei de zoneamento “não deveria levar, necessariamente, à afirmação da desigualdade e da 

segregação, como se dá entre nós. A operação interligada poderia construir uma possibilidade 

de exceção em determinadas situações muito específicas e não uma brecha para burlar o 

zoneamento”. 

Lefebvre (2008) relata que a cidade é vista como local de disputas de distintas classes sociais. 

Para tanto, as disputas robustecem o sentimento de pertencimento dos grupos, pois “esses 

grupos rivalizam no amor pela sua cidade” (Lefebvre, 2008, p. 13). A cidade se torna um 

local de conflito que engloba o valor de uso e o valor de troca, em que o valor de uso 

corresponde à utilização ou função básica do espaço (lazer, trabalho, moradia entre outros) e o 

valor de troca corresponde a mercantilização, buscando a extração de algum tipo de riqueza 

por determinados grupos.  

Entretanto, as disputas sociais não podem limitar o direito à cidade. Para Lefebvre (2008, p. 

139) o direito à cidade representa: 

[...] direito à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de 

trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro 

desses momentos e locais etc. (...). A proclamação e a realização da vida urbana 

como reino do uso (da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o 

domínio do econômico (do valor de troca, do mercado e da mercadoria). 

O autor expressa a necessidade de uma sociedade com lutas mais paritárias, respeitando o 

direito à cidade, visto que, o acesso à vida urbana é obtido por quem detém o poder 

econômico. 

Mukai (2004) afirma que o Zoneamento como espectro legal não pode ser aplicado contra 

atividades incômodas, isto é, para praticar segregação. Maricato (2000, p. 147) adverte que “a 
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exclusão social passa pela lógica da aplicação discriminatória da lei. A ineficácia dessa 

legislação é, de fato, apenas aparente, pois constitui um instrumento fundamental para o 

exercício arbitrário do poder”. 

Villaça (1999, p. 94) alerta que “nossas cidades, cada vez mais, se dividem em duas. De um 

lado, a cidade dos que comandam e participam da sociedade, e de outro a cidade dos 

comandados, dos marginalizados, dos que estão de fora”. É necessário destacar, que não há 

dois tipos de segregação, porém um só, pois a “segregação é um processo dialético, em que a 

segregação de uns provoca, ao mesmo tempo e pelo mesmo processo, a segregação de outros” 

(VILLAÇA, 1999, p. 148). 

Desse modo, a esfera dominante utiliza do seu poder para manter um equilíbrio instável de 

forças, em que “os grupos estabelecidos vêem seu poder superior como um sinal de valor 

humano mais elevado; os grupos outsiders, quando o diferencial de poder é grande e a 

submissão inelutável, vivenciam afetivamente sua inferioridade de poder como um sinal de 

inferioridade humana” (ELIAS; SCOTSON, 1999, p. 28). Assim, o que se vê é uma 

imposição dos que detém o poder e uma conformidade dos que não possuem. 

Corrêa (1997) afirma que a urbe capitalista é o lugar privilegiado de acontecimentos de uma 

série de ações sociais, entre os quais a acumulação de capital e a reprodução social têm 

importância básica. Através disso, observa-se que estes processos criam funções e formas 

espaciais, que geram a própria organização espacial urbana. 

Contrapondo aos caracteres segregatórios, Souza (2010) esclarece que o Zoneamento pode e 

deve possuir atributos permeáveis à participação popular priorizando a inclusão social. Assim, 

as críticas apresentadas nesse estudo nada têm a ver com a recusa ao Zoneamento, mas sim ao 

aprimoramento deste instrumento através da inclusão, integração e complementaridade. 

Assim, Souza (2010, p. 261) ressalta que o zoneamento includente ou de prioridades deve 

considerar: 

A preocupação central de um zoneamento de prioridades e “includente”, em 

contraste com a técnica tradicional de zoneamento de uso do solo, não é a separação 

de funções e usos, mas sim a identificação dos espaços residenciais dos pobres 

urbanos e a sua classificação de acordo com a natureza do assentamento (favela ou 

loteamento irregular) e, adicionalmente, conforme o grau de carência de infra-

estrutura apresentado. 
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Neste mesmo sentido, Ribeiro e Cardoso (1990, p. 81) discorrem que a inclusão deve priorizar 

"os direitos e garantias urbanos, tanto no que concerne ao enfrentamento das desigualdades 

sociais expressas no espaço, quanto à conquista e defesa de um padrão mínimo de qualidade 

urbana de vida”. A figura 06 ilustra o modelo tradicional e funcionalista do Zoneamento 

descrito por Souza (2010): 

Figura 06 – Modelo de Zoneamento Funcionalista Tradicional 

 

 
Fonte: SOUZA, M. L. de, 2010 

Org.: PEREIRA, D. M., 2012 

O modelo de Zoneamento funcionalista apresenta regras para controle e a proibição, 

priorizando a separação das funções básicas (usos primários) do viver urbano (produzir, 

morar, circular e recrear) e estabelecendo a criação de áreas específicas e apartadas da cidade. 

De acordo com Souza (2010) o aspecto funcionalista na zonificação alia e acoberta a 

dimensão socialmente excludente e conservadora. Assim, o modelo apresentado pela figura 

03 representa "a técnica convencional de zoneamento, portanto, gira em torno da separação de 

usos e densidades" (SOUZA, 2010, p. 256). 

Pela presença marcante de rigidez e de promoção de espaços segregados o Zoneamento tem 

sido alvo de ríspidas críticas há várias décadas. Conforme Souza (2010) nos anos de 1980 e 

1990 surgiu a noção de Zoneamento que abandonava a forma estanque e funcionalista, 

primando pela inclusão e promoção social. Assim, Souza (2010) propõe o modelo não-

funcionalista que possui a liberdade como regra, admite a mistura de usos primários e 



94 

 

estabelece restrições quando estas são necessárias para garantir o bem-estar dos habitantes. 

Esta proposta está explicitada pela figura 07 a seguir: 

Figura 07 – Modelo Hipotético de Zoneamento de Uso do Solo (não-funcionalista) 

 

Fonte: SOUZA, M. L. de, 2010 

Org.: PEREIRA, D. M., 2012 

Visando a inclusão e a flexibilização do Zoneamento como instrumento de planejamento, 

Souza (2010) propõe o Modelo de Prioridade demonstrado pela figura 08. Este molde busca 

concretizar o acesso social nas áreas carentes e o estabelecer a justiça sócio-espacial da malha 

urbana, seguindo os ideais da Reforma Urbana. 
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Figura 08 – Modelo de Zoneamento de prioridades 

 

Fonte: SOUZA, M. L. de, 2010 
Org.: PEREIRA, D. M., 2012 

Entretanto, a problemática que envolve o Zoneamento de Prioridades não é a determinação de 

funções e usos, mas a identificação dos espaços considerados pobres e avaliação do grau de 

carência. Oliveira e Biasotto (2011) afirmam que a maioria dos planos diretores brasileiros 

prevê a criação de Zonas Especiais de Interesse (ZEIS) ou Áreas Especiais de Interesse Social 

(AEIS ou AIS), porém a demarcação das ZEIS "foi prejudicada pela precariedade dos 

diagnósticos de alguns planos diretores e pela dificuldade citada no acesso aos estudos, mapas 

e anexos das leis municipais" (OLIVEIRA; BIASOTTO, 2011, p. 72). 

Nas ZEIS estão presentes, principalmente: a) favelas
57

 - carecem de tratamento jurídico e 

material próprio para as áreas de ocupação, contribuindo para a regularização fundiária e 

bem-estar dos moradores; b) loteamentos irregulares
58

 - possuem status jurídico mais estável 

que as favelas, pois os moradores possuem algum tipo de propriedade, porém por não 

preencherem os requisitos mínimos previstos em lei se tornam irregulares e; c) vazios 

                                                
57

 A definição de favela é muito complexa.  Leite (2011) relata que há diversas formas e conceitos para se referir 

à favela, porém todos eles convergem a identificar como assentamentos humanos extremamente precários e 

irregulares em relação à propriedade e ao espectro legal. 
58

 A lei federal 6.766/79 discorre sobre o parcelamento do solo urbano e, em caráter local, os planos diretores e 

os códigos de obras estabelecem requisitos para que os loteamentos sejam considerados regulares. Deve-se 

destacar que os loteamentos irregulares se diferem dos loteamentos clandestinos, pois os irregulares houve a 

iniciativa de regulamentação do loteamento, porém deixaram de cumprir algum requisito previsto em lei. Já os 

loteamentos clandestinos nem sequer tiveram um projeto inicial submetido à Prefeitura e muito menos a 

aprovação (SOUZA, 2010). 
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urbanos
59

 - podem ser utilizados para a construção de moradias que podem amenizar os 

impactos sociais (SOUZA, 2010). 

O Zoneamento proposto por Souza (2010) se complementa com as Zonas de Preservação 

Ambiental (ZPAs) que vão desde as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) até os Parques 

Nacionais, primando pela sustentabilidade ambiental. Entretanto, o Zoneamento includente 

não deve afastar os demais, pelo contrário, necessita estar em consonância com o de uso do 

solo e de densidade. 

Na figura 09 está ilustrado um modelo de Zoneamento de Densidade proposto por Souza 

(2010). Este modelo destaca o aspecto construtivista, definido as áreas adensáveis e não 

adensáveis da cidade. 

Figura 09 – Modelo Hipotético de Zoneamento de Densidade 

 

Fonte: SOUZA, M. L. de, 2010 

Org.: PEREIRA, D. M., 2012 

A partir da análise dos quatro tipos de Zoneamento (funcional, não-funcional, prioridades e de 

densidade) cabe salientar que eles devem ser complementares, objetivando a organização de 

um só corpo, o espaço urbano. 

                                                
59

 Os vazios urbanos são as terras urbanas que se encontram ociosas e geralmente são mantidas desocupadas 

como reserva de valor e podem ser objetos de projetos de construção de moradias populares (SOUZA, 2010). 
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Outro aspecto a ser ressaltado é a escala geográfica pertinente às zonas. Souza (2010) 

subdivide em três níveis: a) macrolocal – refere aos planos de desenvolvimento e 

macrozoneamento de regiões metropolitanas, abarcando diversos municípios, comumente 

utilizados para análise escalas cartográficas de 1: 200.00 para representações gerais e de 

1:50.000 para trabalhos mais detalhados; b) mesolocal – alude à representação espacial em 

conjuntos e depende do tamanho da cidade ou município, geralmente utiliza escalas de 1: 

200.00 a 1:20.000 para representação geral e de 1:50.000 a 1:10.000 para análises mais 

específicas e; c) microlocal - trata-se de uma análise mais pormenorizada, que prioriza o 

planejamento de detalhes e aprofundamento dos planos diretores, utiliza escalas maiores e 

dependendo da cidade ou município variam de 1:50.000 a 1:5.000 para análise geral e 

1:10.000 a 1.2.500 para exames mais característicos  (SOUZA, 2010). 

Diante do exposto, no nível macrolocal os zoneamentos são mais inespecíficos e gerais, sendo 

típicos de metrópoles ou áreas metropolitanas. No âmbito mesolocal os zoneamentos são 

compreendidos numa perspectiva mais genérica e aproximativa, enquanto a microlocal 

aprecia caracteres mais específicos e determinantes, exigindo estudos preparatórios
60

.  

As relações de integração e complementaridade dos diversos Zoneamentos são sintetizadas 

por Souza (2010) como: a) análise precedente ao planejamento – estudos preparatórios, 

sensibilidade, riscos e outros que darão origem a mapas próprios; b) contextualização do 

planejamento mesolocal (ou macrolocal) – os conhecimentos da análise promoverão um 

zoneamento do espaço, considerando aspectos de uso do solo, prioridade e densidade; c) 

subdivisão da escala geográfica mesolocal – este critério apresenta a divisão espaço em nível 

microlocal e em relação ao qual o mesoplanejamento é detalhado e aprofundando, porém, este 

recorte respeita a identidade sócio-espacial e peculiaridades das áreas geográficas. 

Dessa feita, o Zoneamento é um procedimento urbanístico que objetiva a regulação do solo, 

visando o bem-estar da população. Por outro lado a sua análise deve ser ampla e abarcar toda 

a sociedade para reprimir as condutas segregacionistas que podem permear a sua constituição 

e efetivação. 
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 Os estudos preparatórios fornecem a base de recomendações e restrições de Zoneamento de uso do solo e 

adicionalmente informam os Zoneamentos de prioridades e de densidade. Geralmente se tem como produto dos 

estudos preparatórios os mapas específicos que dão origem aos mapas de Zoneamento. 
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O ESPAÇO URBANO DE MONTES CLAROS 

3.1 Aspectos gerais 

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

com índice de urbanização de cerca de 95% e é o único município do norte de Minas Gerais 

que apresenta mais de 100.000 habitantes. A área territorial é de 3.568,941 Km² e sua 

densidade demográfica é de 101,41 hab/Km² (IBGE, 2010). O município está localizado entre 

as coordenadas geográficas 16º 04' 57" e 17º 08' 41" de Latitude sul e Longitudes 43º 41’ 56" 

e 44º 13’ 1" oeste de Greenwich. A figura 10 apresenta a localização da cidade de Montes 

Claros no norte de Minas Gerais. 

Figura 10 – Localização da cidade de Montes Claros no norte de Minas Gerais. 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Os municípios limítrofes a Montes Claros são: São João da Ponte ao norte; Capitão Enéias 

sentido nordeste; Francisco Sá ao Leste; Juramento e Glaucilândia na direção sudeste; ao sul 

Bocaiúva; a sudoeste Claro dos Poções; São João da Lagoa e Coração de Jesus ao oeste; e 
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Mirabela e Patis à Noroeste. A tabela 05 demonstra a distância da sede dos munícipios 

limítrofes até Montes Claros: 

Tabela 05 –Municípios Limítrofes e distância até Montes Claros 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DER/MG, 2005 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Desde 1970, 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
61

. O Gráfico 04 apresenta o crescimento da população urbana de Montes Claros 

conforme dados do IBGE nos anos de 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
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 Entende-se por grau de urbanização o percentual da população residente em áreas urbanas, em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. Esta característica é importante para auxiliar na análise da proporção da 

população total que reside em áreas urbanas, segundo a divisão político-administrativa estabelecida pelas 

administrações municipais. 

Município limítrofe 

Distância da sede do município 

até Montes Claros (Km) 

São João da Ponte 156 

Capitão Enéas 56 

Francisco Sá 44 

Juramento 36 

Glaucilândia 30 

Bocaiúva 45 

Claro dos Poções 73 

São João da Lagoa 66 

Coração de Jesus 81 

Mirabela 66 

Patis 95 
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Gráfico 04 – Evolução populacional de Montes Claros (1960, 1970, 1980, 1990, 2000 e 2010) 

 
Fonte: IBGE, 2010 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Analisando o contexto mineiro, Montes Claros é a sexta cidade mais populosa de Minas 

Gerais, possuindo população inferior somente a Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz 

de Fora e Betim, conforme evidencia o gráfico 05. Essa cidade se destaca no contexto 

regional, como principal pólo, e sua área de influência ultrapassa os limites da mesorregião 

Norte de Minas Gerais.  

Gráfico 05 – Municípios mais populosos de Minas Gerais (2010) 

 

Fonte: IBGE, 2010 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 
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Diante do exposto, observa-se que recentes estudos científicos apontam Montes Claros como 

uma cidade média
62

, não só por possuir mais que 100.00 habitantes, mas também por sua 

importância e destaque regional. Os autores França (2007), Leite (2006; 2011) e Pereira 

(2007) apresentam nos seus estudos a importância de Montes Claros no contexto local e 

regional e a sua sistematização como cidade média.  

Deve-se salientar que nas cidades médias há a intensificação dos processos sociais, 

econômicos e políticos, pois as dinâmicas ocorridas nestas cidades são mais aceleradas e 

latentes. Além disto, ressalta-se que Montes Claros possui uma forte atração de migrantes, 

pois é uma característica comum das cidades médias brasileiras, como destaca Maricato 

(2001) esse tipo de cidade apresenta desde a década de 1990 um crescimento demográfico 

acima da média nacional.  

Como área de atração a cidade de Montes Claros é considerada pólo de saúde no norte de 

Minas Gerais, apresentando o total de 224 estabelecimentos, sendo: um Federal; dois 

Estaduais; 75 municipais e 141 privados (IBGE, 2010). No ano de 2009 na cidade foram 

computados 921 leitos destinados à internação, sendo 241 públicos e 680 privados. Há ainda 

8.780 profissionais dedicados ao setor de saúde e o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é superior ao brasileiro que apresenta (0.727), enquanto o de Montes Claros é de 0.77 

(PNUD, 2013). 

A economia do município de Montes Claros se destaca no cenário Norte Mineiro com o 

Produto Interno Bruto, a preço de mercado corrente, de 4.501.662 (em mil reais) e o PIB per 

capita de 12.436,53 (em reais) (IBGE, 2010). Montes Claros que apresentou o melhor Índice 

de Desenvolvimento Humano – IDH em 2010, alcançando o valor de 0,77. 

No contexto educacional, a cidade também possui destaque na região mineira, principalmente 

com a consubstanciação de 33 instituições de ensino superior. Conforme Leite (2003, p. 146): 

A expansão de novos cursos superiores, seja nas universidades públicas ou nas 
novas faculdades particulares, se deu devido à necessidade de atender à demanda de 

profissionais e acadêmicos que buscam obter informações atualizadas dentro de 

novos padrões do mercado de trabalho, e que são oferecidos nas maiores 

Universidades do país. A cidade de Montes Claros passou a oferecer uma grande 

variedade de cursos de graduação e especialização [...]. 
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 No contexto atual, o estudo das cidades médias encontra-se sistematizado e em constante evolução no cenário 

científico. Dentre os vários estudos já realizados sobre as cidades médias destacam os publicados por Spósito 

(2007) para Presidente Prudente; Whitacker (2003) e Vieira (2005) para São José do Rio Preto; Soares (1995) e 

Bessa (2005) para Uberlândia; entre outros. 
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Diante do exposto, a cidade atende desde o ensino básico até o ensino superior, abrangendo o 

setor público e o privado. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
63

 (IDEB) para 

Montes Claros também é outra referência para sistematizar o seu poderio na qualidade da 

educação. Em 2005 o IDEB nos anos iniciais da rede pública apresentou 4.5, e no ano de 

2007 teve 4.6, este valor foi de 0.1 a menos da meta projetada. Porém, nos anos seguintes 

atingiu valores superiores às metas projetadas, alcançando em 2009 o valor de 5.7, 24% de 

crescimento e em 2011 a importância de 5.6. O gráfico 06 apresenta a evolução do IDEB em 

Montes Claros a partir de 2005. 

Gráfico 06 – Evolução do IDEB nos anos iniciais de Montes Claros (2005-2021) 

 

Fonte: IDEB 2011 – INEP 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Para os anos finais Montes Claros também apresenta resultados superiores às metas projetadas 

de 2007 a 2011. Assim, em 2007 o IDEB foi de 3.7 e sua meta era de 3.5, no ano de 2009 

cresceu 8% perfazendo 4.0, enquanto a meta era de 3.7. Já em 2011 exibiu um crescimento de 

10% totalizando 4.4, valor superior à meta prevista que era de 4.0. O gráfico 07 apresenta esta 

análise. 
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 O IDEB foi criado pelo Inep/MEC e visa representar a qualidade da educação a partir da observação de dois 

aspectos: o fluxo (progressão ao longo dos anos) e o desenvolvimento dos alunos (aprendizado). 
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Gráfico 07 – Evolução do IDEB nos anos finais de Montes Claros (2005-2021) 

 

Fonte: IDEB 2011 – INEP 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

No aspecto econômico, Montes Claros também exibe lugar de destaque no contexto mineiro, 

tendo a maior receita do norte de Minas. Conforme o IBGE (2010) o município apresentou 

receita orçamentária de R$ 375.848.577 e despesa orçamentária empenhada de R$ 

352.647.504, tendo um saldo positivo de R$ 23.201.073 no ano de 2009. Conforme o IBGE 

(2010) o Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Montes Claros é de R$ 9.665,14. Índice 

de Gini do município é de 0,62, este índice mede ao grau de igualdade/desigualdade na 

distribuição de renda entre a população, numa escala que varia de 0 (zero) a 1 (um), em que 0 

significa distribuição perfeita de renda e 1 a distribuição imperfeita de renda (IBGE, 2010). 

A economia apresenta um quadro diversificado com atividades industriais, agropecuárias e de 

prestação de serviços, sendo este último a se destacar no contexto local. Outra característica a 

ser ressaltada é a cidade possuía no ano de 2009, 617 estabelecimentos com 3.185 

trabalhadores na construção civil; 6.777 locais comerciais e 14.997 trabalhadores; e 24.473 

trabalhadores no setor de serviço. Conforme dados do CAGED, o número de admissões e 

demissões em Montes Claros esteve em declínio no período 2000 a 2002/2003, voltando a 

crescer a partir de 2004. Para o período de Janeiro a Março de 2007, houve um aumento de 

9,41% no número de admissões e uma queda de 10,7% no número de demissões em relação 

ao mesmo período do ano passado. O número de admissões elevou-se de 16.761 em 2000 

para 19.193 em 2005. Em 2006 não houve grande variação em relação ao ano anterior, sendo 

que o número de admissões ficou em 19.098. Quanto ao número de demissões, no período 
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2000/2005 houve acréscimo de 2,6%. De 2005 para 2006 houve um acréscimo nas demissões 

de 8,05% (MTE – CAGEG, 2009). 

O contexto natural de Montes Claros também deve ser observado, pois o município apresenta 

condições vegetacionais, climáticas e hidrográficas peculiares. Desse modo, em Montes 

Claros apresentam-se as fitofisionomias do Cerrado, Floresta Estacional Decidual, Floresta 

Estacional Semidecidual, Campo e Campo Cerrado de acordo Inventário Florestal de Minas 

Gerais (2006). Em relação aos aspectos conservacionistas, a oeste da cidade localiza-se a 

Unidade de Conservação – UC de proteção integral Lapa Grande que visa proteger as 

extensões da Floresta Estacional Decidual e do Cerrado. 

Em relação ao clima, Carvalho et al (2008) expõe o predomínio na região dos climas 

Subúmido Seco, com manchas do Subúmido na região sul do município, seguindo a 

classificação climática de Thornthwaite. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia 

– INMET, em 2012 a temperatura média anual foi de 23,8º C. Já a precipitação alcançou 

maior concentração de chuvas no mês de novembro (273,5 mm), sendo no intervalo dos 

meses de Junho a setembro caracterizado escassez hídrica. (INMET, 2012). 

O município de Montes Claros é drenado pela bacia do rio Verde Grande, que tem como 

curso principal os rios Vieira e Suçuapara. O Vieira abarca grande parte do perímetro urbano 

e o Suçuapara corta a parte norte do município (IGAM, 2010).  

Além disso, Montes Claros apresenta um aspecto rodoviário privilegiado com a presença de 

três rodovias federais e uma estadual (LEITE, 2011). Assim, a BR-135 ao sul, dá acesso a 

Belo Horizonte e, ao norte, à cidade de Correntina na Bahia, já a BR-365 liga a Uberlândia e a 

BR-251 à rodovia Rio-Bahia (BR-116). No contexto estadual há a MG-308 que conecta 

Montes Claros a BR-367. 

Num estudo detalhado Pereira (2010, p. 108) afirma que a malha rodoviária federal existente 

explicita seu “dinamismo econômico, por ser um centro regional e pelo fato de apresentar 

uma localização geográfica privilegiada, que facilita a sua conexão terrestre com as cidades 

norte mineiras e com as demais regiões de Minas e do Brasil”. 

Para o transporte rodoviário interestadual e intermunicipal, atuam doze empresas, com sede 

ou estrutura de apoio no município, são elas: AGL Transportes Turismo; Empresa Gontijo de 

Transportes: Expresso Antunes Ltda; Expresso Ribeiro Ltda; Expresso União Ltda; 
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Transnorte Ltda; Turino Turismo Ltda; Viação Brasil Ltda; Viação Irmãos Silva Ltda; Viação 

Novo Horizonte Ltda; Viação São Pedro Ltda e; Xavier Expresso Ltda (PMMC, 2009). 

No transporte aéreo, Montes Claros possui o Aeroporto Mário Ribeiro, que foi inaugurado em 

1939 e possui uma pista com asfalto de 45 metros de largura e 2.100 metros de extensão e está 

localizado a sete Km do núcleo central, na região nordeste da cidade. 

No âmbito municipal foi contabilizada, no ano de 2010, uma frota com 134.122 veículos, 

distribuída conforme a tabela 06: 

Tabela 06 – Frota do município de Montes Claros 

Veículos Frota 

Automóveis 58.623 

Caminhões 3.951 

Caminhões trator 423 

Caminhonetes 9.018 

Micro-ônibus 2.378 

Motocicletas 231 

Motonetas 50.894 

Ônibus 7.653 

Tratores 951 

Total 134.122 

Fonte: IBGE, 2010 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

O transporte coletivo urbano de Montes Claros é realizado por duas empresas a ALPRINO E 

TRANSMOC. Conforme a PMMC (2009) as duas empresas somam 46 linhas que atuam em 

vários horários e todos os dias da semana. Para tanto, as empresas possuem 105 ônibus e o 

tempo médio de percurso de todas as linhas é de 47 minutos. 

A cidade também possui o Terminal Rodoviário Hildeberto Alves de Freitas desde 1980, 

considerado um dos mais importantes de Minas Gerais. Há também a presença de pontos de 

táxis, totalizando 13 pontos, com 121 veículos cadastrados (FRANÇA, 2007). Outro serviço 

de transporte urbano que cresceu nas últimas décadas foi o de moto-táxis, que possuem 103 

pontos espalhados pela cidade com 635 motos cadastradas (FRANÇA, 2007). 

Para o transporte de cargas, o município conta com a Ferrovia Centro Atlântica – FCA, que 

liga Montes Claros a vários centros do Norte/Nordeste e Sul do País, inclusive ao Porto de 

Vitória/ES, através de conexão com Belo Horizonte. 
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Diante das características gerais apresentadas e para atender aos objetivos previamente 

propostos, torna-se necessário discutir sobre os Indicadores Sociais de Montes Claros e sua 

espacialização para posteriormente vislumbrar o aspecto sócio-espacial.  

3.3 Indicadores Sociais e espacialização 

Antes de tudo é necessário destacar que o uso dos Indicadores Sociais tem ganhado cada vez 

mais espaço nas discussões dos pesquisadores, cientistas sociais e gestores públicos. Contudo, 

Jannuzzi (2009, p. 11) assevera que “uma cifra estatística isolada é como um poste com luz 

queimada: pode servir de apoio, mas sozinha não ilumina nada”.  

Logo, os indicadores devem ser analisados dentro de um contexto específico, com dimensões 

e objetivos previamente traçados. Na presente pesquisa o Sistema de Indicadores Sociais 

combinados com espacialização
64

 permitem vislumbrar as desigualdades sócio-espaciais na 

cidade de Montes Claros. 

3.3.1 Indicadores Sociais de habitação  

Os dados habitacionais são de extrema importância para a análise da segregação sócio-

espacial, porém, classificá-los como adequados ou não é uma tarefa difícil e requer a 

articulação de variados atributos. Como o objetivo desta etapa da pesquisa é apresentar as 

disparidades visíveis no contexto urbano de Montes Claros a partir do Censo de 2010, foram 

selecionadas três variáveis que contribuíssem para qualificar a cidade em áreas de melhores 

indicadores habitacionais, intermediários melhor, intermediários pior e piores indicadores 

habitacionais. 

As variáveis habitacionais utilizadas foram: a) domicílios particulares improvisados
65

; b) 

domicílios particulares permanentes sem banheiro ou sanitário; e c) domicílios particulares 

com mais de dois moradores. 

Para melhor observar a incidência dos indicadores sociais, a figura 11 apresenta um mapa 

com os principais loteamentos de Montes Claros: 
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 O autor Souza (2010) esclarece que espacializar refere-se a um tipo de organização espacial e de processo de 

produção e apropriação do espaço por uma determinada sociedade.  
65

O domicílio particular permanente é a unidade não residencial ou com dependências não destinadas 

exclusivamente à moradia, mas que na data de referência estava ocupado por morador. Exemplos: prédios em 

construção, vagões de trem, carroças, tendas, barracas, grutas, etc. que estavam servindo de moradia na data de 

referência foram considerados domicílios particulares improvisados (IBGE, 2010). 



107 

 

 



108 

 

Diante disto, observa-se na cidade de Montes Claros que os domicílios particulares 

improvisados estão espraiados pela cidade, tendo como pior qualificação a parte norte e 

nordeste abarcando principalmente a área do Jaraguá e Cidade Industrial e na parte sul pelo 

loteamento do Santo Amaro. Estes piores indicadores inserem-se no intervalo percentual 

(1,43% - 2,87%), totalizando 3% dos setores. É válido ressaltar que os intervalos percentuais 

consideram os valores inseridos nos setores para constituição das faixas percentuais, ou seja, a 

distribuição territorial de acordo com a intensidade relativa de sua ocorrência. Ao reportar à 

análise do número de setores envolvidos no intervalo percentual piores indicadores, 

observaram 9 limites setoriais.  

Já na categoria dos indicadores intermediário pior os domicílios particulares improvisados são 

observados, principalmente, nos setores localizados na área norte-nordeste cidade, nas 

adjacências do Universitário, Jardim Primavera, Chácara Recanto dos Araçás e sul-sudoeste 

nas proximidades do Jardim Santo Inácio. Estes indicadores estão presentes no intervalo 

percentual (0,71% - 1,43%), abarcando 7% dos setores e incidem sobre 24 setores censitários. 

Os intermediários melhor encontram-se expandidos pela cidade, num percentual de (0% - 

0,71%), atingindo 17% dos setores, ou 63 setores. Porém, a categoria que mais se destacou 

em relação aos domicílios particulares improvisados foi a dos melhores indicadores, com 

destaque para a área oeste, onde está o Ibituruna, Morada do Sol e Todos os Santos. Nos 

melhores indicadores estão presentes 265 setores, ou seja, 73% do totalizando 261 limites 

setoriais.  

O gráfico 08 demonstra a análise habitacional descrita para os domicílios particulares 

improvisados. 
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Gráfico 08 – Domicílios particulares improvisados por setores 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Para os domicílios particulares permanentes sem banheiro ou sanitário os piores indicadores 

apresentam faixas percentuais de (2,60% - 4,56%), totalizando apenas 1% dos setores. A 

categoria dos intermediários pior nas faixas percentuais (1,30% - 2,60%) representam 3%, 

abrangendo 10 setores.  

Já os intermediários melhor são visíveis na parte norte da cidade, especificamente nas 

adjacências do Jardim Eldorado, Amazonas, Jaraguá e na área sul no Itatiaia e Alterosa. Esta 

categoria possui faixa percentual de (0,32% - 1,30%), abrangendo 51 dos setores, ou seja, 

14% dos domicílios. 

Contudo, mais de 80% da cidade apresenta melhores indicadores no quesito domicílios 

particulares permanentes sem banheiro ou sanitário, totalizando 295 setores. O gráfico 09 

demonstra essas análises. 

Gráfico 09 – Domicílios particulares permanentes sem banheiro ou sanitário por setores 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 
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Já a variável dos domicílios particulares com mais de 02 moradores expõe piores indicadores 

na região sul (Santo Amaro, Alterosa, Maracanã e adjacências), nordeste (Jaraguá, Jardim 

primavera e proximidades) e também na área oeste-noroeste (Vila Brasília, Vila Antônio 

Narciso, Santos Reis e arredores), obedecendo ao intervalo percentual de (0,41% - 0,74%) 

abarcando 32 setores, isto é 8%.  

Os intermediários pior apresentam um valor mais expressivo, abrangendo 112 setores num 

intervalo de (0,29% - 0,41%). Esta categoria encontra-se espalhada pela área urbana de 

Montes Claros, porém há que se destacar a área leste, Jardim Primavera, Guarujá e arredores. 

A categoria intermediários pior é a mais expressiva no conjunto domicílios particulares com 

mais de 02 moradores, totalizando 148 setores, ou seja, 41%. Abrange a faixa percentual 

(0,18% - 0,29%) e abrangem principalmente a área sudoeste da cidade. 

Os melhores indicadores satisfazem a faixa percentual de (0% - 0,18%), os números de 

residências com menos de 02 pessoas localizam-se em áreas como na parte oeste e sudoeste 

(Barcelona Park, Todos os Santos e Morada do Sol).  O gráfico 10 demonstra a análise 

descrita. 

Gráfico 10 – Domicílios particulares com mais de 02 moradores por setores 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Logo, a análise espacial dessas categorias possibilita a identificação das diferentes classes 

sociais no espaço urbano da cidade através da análise habitacional. A figura 12 apresenta 

espacialmente das considerações apresentadas. 
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Visando comprovar os dados obtidos pelo Censo do IBGE de 2010, com a parte visível da 

cidade foi organizado um trabalho de campo, tendo como foco retratar os indicadores sociais 

de habitação mais díspares na cidade de Montes Claros. As figuras 13 e 14 retratam 

localidades com indicadores considerados piores na área de estudo, confirmando os resultados 

encontrados. Assim, ficou evidente a falta de infraestrutura de moradia e o precário acesso.  

Figura 13 – São Geraldo, sul de Montes Claros      Figura 14 – Clarice Ataíde, norte de 

Montes Claros 

 

Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Em contrapartida, as localidades que apresentam bons indicadores se concentram na parte 

centro-oeste da cidade. As figuras 15 e 16 demonstram os locais com melhores atributos de 

habitação. 

Figura 15 – São Luís, centro-oeste de Montes Claros    Figura 16 – Ibituruna, oeste de Montes 

Claros 

  

Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 
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Pela análise das figuras 11, 12, 13 e 14 observam-se as disparidades habitacionais existentes 

entre os locais com piores e melhores indicadores, ratificando a espacialização apresentada. 

Nos estudos de Leite (2011) ele relata que a partir da década de 1980 houve incentivo 

municipal para a ocupação da área centro-oeste da cidade pelas camadas de alta renda, 

principalmente com a criação do loteamento do Ibituruna na parte oeste. O Ibituruna 

apresenta belezas naturais diversas como a Serra do Ibituruna e a reserva ecológica do 

Sapucaia que valorizam a área. Movida pelos incentivos municipais, belezas naturais e 

valorização imobiliária, a população de alta renda se concentrou na parte oeste e arredores, 

fazendo da região centro-oeste a mais estimada pelas parcelas mais ricas da cidade. 

Não obstante, o baixo custo do solo urbano de áreas distantes ao centro-oeste acolheu a 

população de menor renda, sobretudo na área leste e norte de Montes Claros. A atuação 

municipal foi conivente com o distanciamento, contribuindo com a doação de lotes e a 

manutenção das áreas mais ricas. 

Diante do exposto, pode-se concluir que a cidade de Montes Claros apresenta fortes 

disparidades habitacionais, oscilando desde a presença de domicílios particulares 

improvisados e sem banheiros ou sanitários até domicílios com mais de dois moradores. Deste 

modo, a parte centro-oeste da cidade apresentou melhores indicadores e intermediários 

melhor nas três variáveis pesquisadas, enquanto as demais áreas, especialmente a leste a 

norte, expuseram indicadores piores e intermediários pior. 

3.3.2 Indicadores Sociais de infraestrutura de saneamento básico 

A existência basilar de infraestrutura de saneamento é primordial para a vida, a análise de 

Indicadores Sociais viabiliza identificar os ambientes com menor e maior acesso aos meios de 

consumo coletivo de saneamento básico.  

Para elucidar a infraestrutura de saneamento básico foram selecionadas três variáveis que 

demonstram as dimensões sócio-espaciais da cidade de Montes Claros, são elas: a) domicílios 

particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral canalizada em pelo menos 

um cômodo; b) domicílios particulares permanentes com destino do lixo coletado e; c) 
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domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário com esgotamento sanitário 

ligado a rede geral de esgoto ou pluvial
36

. 

A partir da espacialização dos Indicadores Sociais que qualificam a infraestrutura de 

saneamento básico de Montes Claros observou-se que os domicílios particulares permanentes 

com abastecimento de água da rede geral canalizada em pelo menos um cômodo se encontram 

em situação pior na parte norte, onde se localizam a Chácara Quita da Boa Vista, Eldorado, 

Vila Castelo Branco, Distrito Industrial, Cidade Industrial, Vilage do Lago e Conjunto Clarice 

Ataíde, abrangendo também poucos domicílios da área central e parte leste da cidade. Estes 

piores indicadores inserem-se no intervalo percentual (0% - 0,20%), totalizando 20% dos 

setores. Ao reportar à análise do número de setores envolvidos no intervalo percentual piores 

indicadores, observaram 73 limites setoriais. 

Os intermediários pior estão desenvolvidos pela cidade de Montes Claros e compreendem 148 

setores, representando um percentual de 41% num intervalo de (0,20% - 0,29%). A categoria 

intermediários melhor também possui incidência expressiva com 103 setores abrangendo 29% 

em faixas percentuais do mapa de 0,29% - 0,39%. 

Os melhores Indicadores são visíveis na parte centro-oeste da cidade, principalmente nas 

proximidades do Ibituruna, Jardim Panorama, Todos os Santos, Jardim São Luís e 

adjacências. Na parte leste também estão presentes indicadores considerados melhores no 

quesito de abastecimento de água de rede geral canalizada em pelo menos um cômodo. Esta 

categoria envolve a menor parte dos domicílios particulares permanentes com abastecimento 

de água da rede geral canalizada em pelo menos um cômodo, totalizando 37 dos setores, isto 

é, 10% numa faixa percentual de 0,39% - 0,63%. O gráfico 11 demonstra a análise dos 

domicílios particulares permanentes com abastecimento de água da rede geral canalizada em 

pelo menos um cômodo na cidade de Montes Claros. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
36 Os domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário esgotamento sanitário rede geral de esgoto 

ou pluvial são caracterizados quando a canalização das águas servidas e dos dejetos proveniente do banheiro ou 

sanitário é ligada a um sistema de coleta que os conduza a um desaguadouro geral da área, região ou município, 

mesmo que o sistema não disponha de estação de tratamento da matéria esgotada (IBGE/2010). 



115 

 

Gráfico 11 – Abastecimento de água da rede geral canalizada em pelo menos um cômodo por setores 

. 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Em relação aos domicílios particulares permanentes com destino do lixo coletado, os piores 

indicadores (0% - 0,19%) compreendem 69 setores (19%). A descrição intermediários pior 

abrange 44% dos setores, principalmente ao norte nas proximidades do Universitário, JK e 

Conjunto Floresta, na área central no Ipiranga, De Lurdes, Cintra e adjacências.  

A categoria intermediários melhor envolve 29% dos setores, ou seja, 105 setores numa faixa 

percentual de 0,29% - 0,40%. E os melhores indicadores dos domicílios particulares 

permanentes com destino do lixo coletado totalizaram apenas 30 dos setores (8%), espraiados 

pela cidade. O gráfico 12 demonstra a análise descrita. 

Gráfico 12 – Domicílios particulares permanentes com destino do lixo coletado por setores. 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Em relação aos domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário com 

esgotamento sanitário ligado a rede geral de esgoto ou pluvial a cidade de Montes Claros 

apresenta qualificação intermediária.  
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Entretanto, a parte noroeste exibe piores indicadores, principalmente nas adjacências da 

Chácara Quita da Boa Vista, Distrito Industrial e Cidade Industrial. A área nordeste também 

apresenta indicadores piores, abarcando o Vilage do Lago, Conjunto Clarice Ataíde, Jaraguá e 

entorno.  

Na parte sul, o Alterosa, Conjunto José Corrêa Machado, Santo Amaro, Alterosa e 

proximidades apresentam também indicadores piores e intermediários pior. Os piores 

indicadores incidem sobre 92 setores, enquanto que os intermediários pior compreendem 137 

setores, respectivamente 26% e 38%. 

A categoria intermediários melhor está numa faixa de 0,30% - 0,40%, abrangendo 106 

setores. Esta classificação incide principalmente na parte oeste da cidade, especificamente nas 

adjacências do Morada do Sol, Jardim Panorama e Todos os Santos. 

Os melhores indicadores são visíveis na parte centro-oeste de Montes Claros, onde estão o 

Ibituruna, São Luís e entorno e na parte leste abarcando o Jaraguá, Independência e 

proximidades. Representam apenas 7% dos setores numa faixa percentual de 0,40% - 0,64%. 

O gráfico 13 apresenta a análise dos domicílios particulares permanentes com banheiro ou 

sanitário com esgotamento sanitário ligado a rede geral de esgoto ou pluvial. 

Gráfico 13 – Domicílios particulares permanentes com banheiro ou sanitário com esgotamento sanitário ligado a 

rede geral de esgoto ou pluvial por setores. 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Num contexto geral, observa-se que a cidade de Montes Claros oferece acessos aos meios de 

consumo coletivo de saneamento básico, classificados como intermediários. Porém, é possível 

identificar áreas que apresentam piores indicadores de infraestrutura de saneamento básico 

como a parte noroeste, principalmente nas adjacências da Chácara Quita da Boa Vista, 

Distrito Industrial e Cidade Industrial. Também, nas proximidades da área nordeste abarcando 
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o Village do Lago, Conjunto Clarice Ataíde, Jaraguá e no sul da cidade, abrangendo o 

Alterosa, Conjunto José Corrêa Machado, Santo Amaro e arredores. 

Assim, as três variáveis especializadas auxiliam a compreensão da oferta e garantia de acesso 

ao saneamento básico, que é intrínseco a condição de vida digna da população de uma cidade. 

A figura 17 representa a análise descrita. 
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A partir da espacialização dos indicadores foram visitados os locais que apresentaram os 

piores e melhores indicadores sociais de acesso à infraestrutura de saneamento básico. As 

figuras 18 e 19 exibem os locais com indicadores piores e intermediários pior na cidade de 

Montes Claros.  

Figura 18 – São Geraldo, sul de Montes Claros  Figura 19 – Village do Lago, norte de Montes Claros 

 
Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Em compensação os melhores indicadores sociais de acesso à infraestrutura de saneamento 

básico estão na parte central e oeste de Montes Claros. As figuras 20 e 21 apresentam as áreas 

com melhor indicadores e intermediários melhor em Montes Claros. 

Figura 20 – Ibituruna, oeste de Montes Claros  Figura 21 – Centro de Montes Claros 

 
Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

As figuras 18, 19, 20 e 21 demonstram as disparidades no saneamento básico, enquanto na 

parte sul e norte há uma evidente carência de acesso à infraestrutura, a parte central e oeste 

apresentam estruturas melhores com boas canalizações e obras em constantes melhoramentos.  

A análise das três variáveis que retratam a infraestrutura de acesso ao saneamento básico 

permitiu observar que, no contexto geral, a cidade apresenta indicadores intermediários, 
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porém há disparidades evidentes. Enquanto a parte central e oeste apresentam melhores 

indicadores, na área sul e norte há evidencia de locais com déficit de saneamento básico 

comprovado pelos dados, gráficos, mapas e imagens apresentados. 

3.3.3 Indicadores Sociais de renda 

As variáveis da renda das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes são 

indicadores que influenciam diretamente na configuração do espaço urbano. Assim, quem tem 

maior poder aquisitivo, geralmente, melhor se localiza nas cidades em relação à oferta de 

serviços urbanos, reforçando a segregação sócio-espacial. 

Buscando expor o critério renda foram espacializadas três variáveis: a) pessoas responsáveis 

pelos domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal mensal; b) pessoas 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal até 2 

salários mínimos
37

 e; c) pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com 

rendimento nominal mensal mais de 15 salários mínimos. 

Ao observar a localização das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes 

sem rendimento nominal mensal verifica-se que na parte norte de Montes Claros há a maior 

incidência de domicílios com indicadores piores e intermediários pior, destacando a área da 

Cidade Industrial, Eldorado, Nova Morada, Distrito Industrial, Vilage do Lago, Conjunto 

Clarice Ataíde, Jaraguá, Chácara Recanto dos Araçás, Jardim Primavera e adjacências. No sul 

da cidade também há áreas com indicadores piores e intermediários pior, principalmente nas 

proximidades do Santo Amaro, Alterosa, Chácara dos Mangues, Conjunto José Corrêa 

Machado e Conjunto Chiquinho Guimarães.  

Os piores indicadores estão presentes na faixa de percentual do mapa 0,76% - 1,27%, 

compreendendo 10 setores, ou seja, 3%. Já os intermediários pior têm uma maior incidência 

abarcando 47 setores (13%) numa faixa percentual de 0,41% - 0,76%. 

Não obstante, os melhores indicadores e intermediários melhor estão na parte centro-oeste no 

Ibituruna, Jardim São Luís, Todos os Santos, Jardim Panorama, Morada do Sol, Jardim 

Parque Morada do Sol e arredores. Os intermediários melhor totalizam 141 setores, enquanto 

os melhores indicadores em 163. O gráfico 14 evidencia a análise apresentada. 

                                                
37

 O salário mínimo vigente ao ano dessa pesquisa é de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). 
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Gráfico 14 – Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes sem rendimento nominal mensal 

por setores. 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

As pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal até dois salários mínimos estão espraiados pela área urbana de Montes Claros. A 

categoria com maior incidência é a de intermediários melhor, que abrange 152 setores, isto é, 

42% numa faixa percentual 0,18% - 0,31%, enquanto a menor incidência é da categoria com 

piores indicadores, que possui 23 setores. 

Assim, os piores indicadores estão presentes na parte norte nas proximidades do Amazonas, 

Renascença e Jaraguá. Na parte leste também são visíveis piores indicadores nas adjacências 

do Guarujá e Monte Carmelo. Os piores indicadores totalizam 23 setores (6%) com faixa 

percentual de 0,46% - 0,82%. 

Os melhores indicadores estão centrados na área centro-oeste da cidade, abrangendo o 

Ibituruna, Jardim São Luís, Melo, Todos os Santos e arredores.  Esta categoria possui faixa 

percentual no mapa de 0% - 0,18% compreendendo 88 setores, logo, 23% dos setores possui 

incidência de melhores indicadores de domicílios particulares permanentes com rendimento 

de até dois salários mínimos. 

O gráfico 15 explicita os domicílios particulares permanentes com rendimento nominal 

mensal de até dois salários mínimos por setores, a percentagem dos indicadores e as faixas 

percentuais. 
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Gráfico 15 – Domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal até dois salários mínimos por 

setores. 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Na análise espacial das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com 

rendimento nominal mensal maior que 15 salários mínimos se encontra a maior disparidade 

de renda na cidade. Os melhores indicadores de renda estão centrados no centro-oeste no 

Ibituruna, Jardim São Luís, São Norberto, Todos os Santos, Barcelona Park, Jardim 

Panorama, Morada do Sol, Jardim Parque Morada do Sol e arredores. Nas demais localidades 

da cidade é raro o recebimento de salários superiores a 15 mínimos por parte dos responsáveis 

pelos domicílios particulares permanentes.  

Assim, enquanto 311 setores (86%) exibem piores indicadores nessa categoria, apenas quatro 

setores (1%) apresentam melhores indicadores. Na camada intermediária pior tem 31 setores 

(9%), enquanto na intermediária melhor 15 setores (4%). O gráfico 16 apresenta esta 

disparidade. 

Gráfico 16 – Domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal maior que 15 salários 

mínimos por setores. 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 
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Desse modo, a figura 22 demonstra a espacialização dos indicadores sociais de renda, 

abrangendo as variáveis das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes 

sem rendimento nominal mensal; pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes com rendimento nominal mensal até dois salários mínimos e; pessoas 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal 

maior que 15 salários mínimos. 
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A partir da análise dos indicadores sociais de renda, foram visitados e fotografados os locais 

que apresentam os melhores, intermediários e piores indicadores. De tal modo, as figuras 23 e 

24 demonstram os locais com indicadores piores na cidade de Montes Claros. 

Figura 23 – Clarice Ataíde, norte de Montes Claros  Figura 24 – Vila Atlântida, noroeste de Montes Claros 

 
Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Além da parte norte e noroeste de Montes Claros, a área sul e leste também apresentaram 

indicadores de renda pior, sobretudo para a variável de pessoas responsáveis pelos domicílios 

particulares permanentes com rendimento nominal mensal até 2 salários mínimos. As figuras 

25 e 26 explicitam localidades que apresentam indicadores piores e intermediários pior. 

Figura 25 – Maracanã, sul de Montes Claros  Figura 26 – Major Prates, sul de Montes Claros 

 
Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Contraponto aos cenários considerados piores, a parte centro-oeste apresenta os melhores 

indicadores da cidade de Montes Claros, caracterizado pela presença marcante de pessoas 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes com rendimento nominal mensal 

superior a 15 salários mínimos. As figuras 27, 28, 29 e 30 demonstram as características 

físicas de loteamentos inseridos na região centro-oeste. 
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Figura 27 – Barcelona, centro-oeste de Montes Claros    Figura 28 –Todos Santos, centro-oeste de Montes Claros 

 
Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

 
Figura 29 – São Luís, centro-oeste de Montes Claros Figura 30 – Ibituruna, oeste de Montes Claros 

 
Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 Autor: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Diante do exposto, observa-se que as localidades com melhores indicadores de renda estão 

situados na parte centro-oeste da cidade, exibindo habitações, infraestrutura e organização 

espacial mais sofisticada e, consequentemente, a valorização do local. 

 

3.3.4 Indicadores Sociais de educação 

Outro aspecto importante a ser analisado é a educação, visto que, a população com maior 

poder aquisitivo tende a apresentar maior grau de instrução escolar. Para análise dos 

indicadores sociais de educação foram selecionadas três variáveis: a) Pessoas responsáveis 

alfabetizados; b) Pessoas alfabetizadas com cinco ou mais anos de idade e; c)Responsáveis 

alfabetizados com 10 ou mais anos de idade em domicílios particulares. 

As pessoas responsáveis alfabetizadas com piores indicadores abarcaram 54 setores 

censitários, isto é 15% dos 361 setores existentes. Esta categoria abrange ao norte a área do 
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Amazonas, Jardim Brasil; a leste Guarujá e Monte Carmelo; e ao sul Jardim Santo Inácio e 

José Corrêa Machado. 

Os indicadores educacionais classificados como intermediários pior para os responsáveis 

alfabetizados abarcam 44% dos setores e os intermediários melhor 32%. Estas classificações 

estão espraiadas ao longo da área urbana de Montes Claros. Porém, deve-se destacar a maior 

incidência da categoria intermediários pior na parte norte, leste e sul. 

Os melhores indicadores com faixa percentual do mapa de 0,39% - 0,66% abrangem apenas 

9% dos setores. Esta categoria está firmada na parte centro-oeste da cidade. O gráfico 17 

demonstra a análise das pessoas responsáveis alfabetizadas, as faixas percentuais e o 

percentual dos setores censitários. 

Gráfico 17 – Pessoas responsáveis alfabetizados por setores 

. 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Em relação às pessoas alfabetizadas com cinco ou mais anos de idade, a faixa percentual do 

mapa de 0% - 0,18% apresentam os piores indicadores, que totalizam 53 setores (15%). Os 

intermediários pior abrangem faixa percentual de 0,18% - 0,28% com 142 setores censitários 

(39%). As categorias consideradas piores estão presentes na área norte, principalmente nas 

proximidades da Chácara Quita da Boa Vista, Vila Castelo Branco, Alice Maia; e ao sul nas 

adjacências do Santo Amaro, Conjunto Joaquim Costa e Vargem Grande II. 

Na categoria intermediários melhor o número de setores também é expressivo, chegando a 

abarcar 128 (35%) numa faixa percentual de 0,28% - 0,38%. E como melhor indicador 

observou-se 38 setores (11%). Assim, os melhores indicadores estão localizados ao norte nas 

mediações do Universitário; a leste no Guarujá e Jardim Primavera; ao sul nas mediações da 
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Dona Gregória e Vila Campos; e a oeste no Ibiruruna, São Luís, Jardim Panorama e 

proximidades. 

O gráfico 18 demonstra a análise das pessoas alfabetizadas com cinco ou mais anos de idade, 

a faixa percentual no mapa e a incidência das categorias dos indicadores. 

Gráfico 18 – Pessoas alfabetizados com 5 ou mais anos de idade por setores. 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

Na variável de responsáveis alfabetizados com 10 ou mais anos de idade em domicílios 

particulares a maior incidência foram as categorias intermediárias. Assim, as intermediárias 

pior ocorrem em 156 setores (43%), abrangendo ao norte o Distrito Industrial, Vilage do 

Lago, Conjunto Clarice Ataíde e ao sul as proximidades do Santo Amaro. A intermediária 

melhor compreende 124 setores (35%), nas adjacências do Universitário e Nova América ao 

norte; proximidades do Guarujá a leste;  Nossa Senhora das Graças, Jardim Santo Inácio, 

Morada da Serra ao sule; Todos os Santos, Jardim Panorama, Morada do Sol a oeste. 

Os piores indicadores apresentaram em 13% dos setores, destacando ao norte a Chácara dos 

Araçás, Chácara Quinta da Boa Vista e a área entre o Planalto e o Guarujá. Já os melhores 

indicadores abrangeram apenas 33 setores (9%), numa faixa percentual de 0,39% - 0,66%.O 

gráfico 19 demonstra essas análises.  
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Gráfico 19 – Pessoas alfabetizados com dez ou mais anos de idade em domicílios particulares por setores 

 
Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012. 

A análise espacial do subgrupo dos indicadores sociais de educação é demonstrada pela figura 

29, compreendendo as variáveis das pessoas responsáveis alfabetizados; pessoas alfabetizadas 

com cinco ou mais anos de idade e; pessoas responsáveis alfabetizados com 10 ou mais anos 

de idade em domicílios particulares. Todas estas variáveis foram categorizadas com piores 

indicadores, intermediários pior, intermediários melhor e melhores indicadores. 

Assim, pelo exame do subgrupo educacional pode-se observar que a mudança das variáveis 

selecionadas pouco alterou a espacialização e os percentuais no mapa, permanecendo os 

piores indicadores na parte norte e sudeste da cidade e os melhores espraiados na área urbana, 

porém mais concentrados na área centro-oeste, conforme a figura 31. 
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No presente capítulo foram apresentadas as principais percepções do espaço urbano de 

Montes Claros; a construção dos indicadores sociais de habitação, acesso à infraestrutura de 

saneamento básico, de renda e de educação; e a espacialização dos Indicadores Sociais.  

Assim, verifica-se que o exame dos indicadores sociais e a espacialização dos mesmos 

possibilitam a melhor representação da realidade, permitindo observá-la de forma mais ampla 

e desencadeando um processo de construção do conhecimento do espaço urbano da cidade de 

Montes Claros.  

Os mapas aqui apresentados, eles próprios, podem ser considerados indicadores sociais, pois 

eles são a expressão da realidade social e espacial, demonstrando expressivas desigualdades 

sócio-espaciais nas condições de vida na cidade. 

Diante disso, para dar continuidade a pesquisa e correlacionar os indicadores sociais de 

Montes Claros com o aspecto legal, no próximo capítulo será analisado o Plano Diretor 

instituído lei nº 2.921/01; as normas de uso e ocupação do solo estabelecidas pela lei nº 

3.031/02; e a densidade da área construída e o Zoneamento Urbano. 
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ZONEAMENTO URBANO DE MONTES CLAROS 

4.1  Principais Planos Diretores e Programas de Montes Claros 

Na década de 1970, Montes Claros obteve o seu primeiro Plano Diretor, elaborado na gestão 

do prefeito Antônio Lafetá Rebello. Este instrumento urbano foi iniciado em julho de 1969 e 

concluído em abril de 1970 e possuía perspectivas modernistas e estéticas, que incitavam a 

necessidade de organização do uso e ocupação do solo urbano (GOMES, 2007). 

O caráter modernizador do primeiro Plano marcaria a história da: 

Planificação urbana da cidade, pois acabaria por influenciar os “espíritos” não só da 

época, como de toda uma geração, como um paradigma de uma proposta avançada, 

muito à frente do seu tempo, moderna e que representava o anseio do executivo 

local – que, naquele momento, representava a elite modernizadora do município. 

(SILVA, 2008, p. 62). 

Dentre as principais diretrizes, o Plano de 1970 buscava: a) melhorar a higiene, segurança e 

conforto das habitações; b) controlar a densidade da edificação e da população, possibilitando 

o planejamento dos benefícios públicos municipais, necessários à vida e ao progresso do 

município; c) possibilitar a criação de locais próprios para cada atividade, evitando o conflito 

entre os seus setores econômico e social; d) viabilizar o planejamento racional de tráfego, por 

vias públicas adequadas, com segurança para o público; e) garantir o valor da propriedade 

imobiliária e atrair novos investimentos para o município (MONTES CLAROS, 1970). 

Juntamente com o Plano Diretor, foram criadas as leis de “Urbanismo e Zoneamento”, 

“Classificação de Uso do Solo” e o “Código de Obras”, o que deu maior regramento para o 

solo urbano.  

Gomes (2007, p. 138) lembra que o Plano de 1970 tinha um “caráter mais normativo 

(regulamentação das formas de uso e ocupação do solo), não apresentando propostas de 

desenvolvimento para a cidade, nem mesmo fazendo qualquer consideração em relação a sua 

posição de cidade pólo regional”. Desse modo, havia regras, mas o objetivo elementar dos 

planos, que é a implantação de política de desenvolvimento urbano, ainda estava ineficiente. 

Para Silva (2008, p. 72) o I Plano Diretor de Montes Claros “serviu como uma espécie de 

oficialização ou carta de intenções da elite dirigente local aos organismos nacionais e 
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internacionais responsáveis pela modernização do país e das cidades brasileiras”. Assim, a 

expansão da urbe sempre foi orientada pelos anseios dos agentes produtores. 

No ano de 1974, foi desenvolvido o Programa de Aplicações em Desenvolvimento Urbano de 

Montes Claros, orientado pela Fundação João Pinheiro, que enalteceu Montes Claros como 

precursor de industrialização. Conforme Gomes (2007, p. 138) dentre os principais pontos 

discutidos estava o relevante “papel assumido por Montes Claros no contexto regional e sua 

importância econômica, reforçada com o contínuo aparecimento de indústrias atraídas pelos 

benefícios da SUDENE, favorecido pela recente implantação do Distrito Industrial”. 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
38

 (SUDENE) propagava que 

industrialização era o acionador do desenvolvimento e apontava Montes Claros como polo 

regional desde o ano de 1965, quando foi realizada uma Reunião do Conselho Deliberativo da 

SUDENE, instituindo um escritório na cidade para viabilizar as demandas regionais e a sede 

da Superintendência localizada em Recife/PE (PEREIRA, 2007). 

Desse modo, Montes Claros, entre as cidades da área mineira, “foi a que atraiu mais 

investimentos, em virtude da localização geográfica, da posição como centro regional e do 

fato de possuir boa infra-estrutura urbana” (LEITE; PEREIRA, 2008, p. 46). 

Conforme Pereira (2007) foi ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990, que atuação da 

Associação Comercial e Industrial de Montes Claros e da Sociedade Rural de Montes 

contribuiu para o “modelo SUDENE de desenvolvimento”. Este fator incentivou, ainda mais, 

as propostas de planos municipais. 

Em 1977 foi desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Local Integrado
39

 (PDLI) pela 

PRODAX (empresa de Belo Horizonte). Gomes (2007) declara que através do PDLI foi 

possível traçar o perfil socioeconômico da cidade após a intensificação das atividades 

                                                
38 A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste foi criada pela Lei n. 3692/59 e tinha como principais 

finalidades: “a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste; b) supervisionar, coordenar e 

controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem 

especificamente com o seu desenvolvimento; c) executar, diretamente ou mediante convênio, acordo ou contrato, 
os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos termos da legislação em 

vigor; d) coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste”. (BRASIL, 1959, p. 

01). 
39É válido destacar que juntamente ao PDLI houve o Plano de Diretrizes de Desenvolvimento com a função de 

auxiliar no planejamento da Administração Pública em Montes Claros, estabelecendo as principais ações para o 

desenvolvimento socioeconômico do município e destacando o seu relevante papel de centro regional no norte 

de Minas Gerais (GOMES, 2007). 
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industriais, o que favoreceu a perspectiva de desenvolvimento integrado de Montes Claros. 

Conforme Gomes (2007, p. 139) 

O PDLI propôs, na década de 1970, diretrizes e ações inovadoras e que ainda são 

atuais para a cidade, como: maior articulação do sistema viário; desconcentração das 

atividades terciárias do centro comercial; criação de parques e de áreas verdes; 

criação de locais específicos para comércio atacadista, equipamentos de grande porte 

e para os serviços mais especializados da cidade; entre outras. 

Assim, as diretivas do PDLI remetiam a consubstanciação de Montes Claros numa 

perspectiva intraurbana e interurbana. Deve-se salientar a importância do PDLI no 

desenvolvimento do Zoneamento de Montes Claros, demonstrando tendências 

segregacionistas nas funções da cidade que gerariam espaços conflitantes. Para dirimir os 

conflitos espaciais seria necessário setorizar delimitando áreas de usos: comércio e serviço 

(área central e subcentros) – que contribuiriam para a descentralização da parte central e para 

a formação de corredores comerciais; industriais – priorização do Distrito Industrial; especiais 

– reservadas para o Campus Universitário, núcleo administrativo (Prefeitura), área militar, 

reservas de expansão urbana, pátio ferroviário, rodoviária e grandes equipamentos; múltiplo – 

áreas mistas com equipamentos de comércio e serviços de apoio a indústrias; verdes – praças 

e área verde nos loteamentos já implantados e também a delimitação de espaços destinados ao 

uso agrícola e à reserva ambiental. 

Outro projeto que auxiliou a ratificação de Montes Claros no contexto local e regional foi o 

Projeto Especial Cidade de Porte Médio (PECPM) elaborado pela Fundação João Pinheiro. O 

PECPM objetivava fortalecer o desenvolvimento das cidades médias e contava com recursos 

do Banco Internacional de Reconstrução Desenvolvimento (BIRD). Em Montes Claros o 

PECPM foi concretizado com o desempenho da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e 

coordenação da Prefeitura Municipal.  

Para Fonseca (2010, p. 106) o PECPM “reconhece a aceleração do processo de 

industrialização na cidade e região com a inserção de Montes Claros na área mineira da 

SUDENE, mas não desconsidera as críticas feitas a atuação da autarquia”. Uma das críticas 

está no contrassenso entre a realidade local e os anseios das indústrias de grande e médio 

porte que se instalaram no município. De acordo com o PECPM (1980, p. 39) as indústrias 

que alojaram em Montes Claros eram: 
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Atraídas pelos incentivos fiscais, com poucas exceções, são unidades de portes 
médio e grande, sem vinculações com a realidade regional, que não geram “efeitos 

de encadeamento para trás e para frente”, no sentido de não utilização de matéria-

prima regional e cuja produção é totalmente voltada para o mercado externo. Dessa 

forma, o crescimento industrial do pólo regional de Montes Claros gerou efeitos 

relativamente pequenos nos segmentos de produção das áreas periféricas. Os 

mecanismos de polarização agiram no sentido de atração de população e renda para 

o pólo regional. 

Dessa maneira, as ações da SUDENE beneficiaram as grandes e médias empresas, não 

atentando para as de pequeno porte. Outro fator refere-se à mão-de-obra, principalmente com 

a ausência de qualificação. Para o PECPM (1980, p. 41) as indústrias que instalaram em 

Montes Claros possuíam “natureza capital-intensiva de tecnologia empregada, o que é um 

paradoxo, dado que a região se apresenta com excesso de mão-de-obra. Além do mais, tal 

excesso de mão-de-obra se encontra geralmente associado com baixos níveis de qualificação 

profissional”.  

Entretanto, no final da década de 1970 e meados de 1980 a mão-de-obra começa a ser 

absorvida pelo mercado, principalmente com construção das unidades industriais da SUDENE 

e com o assentamento do Distrito Industrial. Destacam-se também o assalariamento e a 

ascensão da classe média que passou a impulsionar setores do comércio, serviços e construção 

civil.  

O desenvolvimento dessas atividades, por seu turno, implicava na criação de novos 

empregos, cujos salários e lucros voltavam ao setor produtivo, e na compra de 
insumos e matérias-primas das indústrias locais, cuja expansão gerava novos 

salários, lucros e compras, num típico efeito multiplicador. Evidentemente que o 

efeito multiplicador não se esgota no setor terciário; ele também se faz sentir 

fracamente no setor secundário (através das reduzidas ligações intersetoriais das 

indústrias da SUDENE) e mais intensamente no setor primário (onde se espera uma 

expansão da produção agrícola que abasteça um número maior de residentes 

urbanos, não produtores de bens de subsistência). (PECPM, 1980, p. 54). 

Logo, o processo de industrialização gerou alterações nas estruturas econômicas, sociais e 

espaciais. Leite e Pereira (2008) afirmam que na década de 1980 ocorreram alterações 

significativas na malha urbana com a ocupação de vazios urbanos, principalmente na região 

sul da cidade. Além disso, houve a reforma de avenidas, verticalização da área central e 

adjacências, distribuição espacial de diversas atividades e dispersão da periferia (LEITE; 

PEREIRA, 2008). Juntamente com o “progresso” advieram problemas diversos como: 

Aumento da atração exercida sobre a população migrante, a assimilação dessa mão-

de-obra no mercado de trabalho, qualificação e treinamento de pessoal exigido pelo 

alto nível de sofisticação técnica das indústrias instaladas, infra-estrutura urbana, 

insuficiência de oferta de produtos alimentares para o abastecimento urbano, além 

de outros. (PECPM, 1980, p. 47). 



136 

 

As mudanças perduraram nas décadas seguintes, notadamente na expansão horizontal da 

periferia ocupada pela população de baixa renda e em 2000 foi observado “o maior 

adensamento da área urbana com a ocupação dos vazios dentro da malha urbana” (LEITE; 

PEREIRA, 2008, p. 72).  

Em meados da década de 1990, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento de Montes Claros 

(PDMC) pela SEPLAN da Prefeitura de Montes Claros, na gestão do prefeito Mário Ribeiro 

da Silveira. O PDMC destaca as condutas improvisadas e imprescindíveis adotadas pelo 

Poder Público frente às inovações ocorridas na cidade. Gomes (2007, p. 144) relata que no 

PDMC: 

[...] a gestão local buscava ‘atacar os males mais próximos e urgentes’, adotando 

ações improvisadas e casuísticas. Na prática, tais ações retratam posturas 

clientelistas e paternalistas que impediam o governo local de tratar a problemática 

do município de um modo global e desenvolver um planejamento a médio e longo 

prazo. 

Assim, o PMDC aponta que o Plano Diretor de 1970, o PDLI de 1977 e o PECPM de 1980 

acompanhavam proposições de âmbito federal, deixando a margem os anseios locais. Era 

preciso então despertar para as reais necessidades locais para que houvesse efetivamente o 

desenvolvimento do município. 

Um dos grandes pontos a ser destacado do PMDC foi a “tentativa” de participação popular, 

principalmente com a proposta de orçamento participativo. Contudo, Gomes (2007, p. 145) 

declara que o Orçamento Participativo foi alterado “do seu propósito básico em função das 

práticas clientelista e paternalista, adotadas pela administração local de Montes Claros que 

dificultou a organização da comunidade para as decisões sobre o município”.  

É inegável a razoabilidade dos apontamentos do PMDC, principalmente em relação as suas 

inferências na questão econômica, infraestrutura, institucional e regional. Assim, Gomes 

(2007, p. 145) resume que estas quatro perspectivas seriam fundamentais para vencer os 

empecilhos com vistas ao desenvolvimento de Montes Claros e seriam postas da seguinte 

forma: 
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1. questão econômica - incentivo às atividades produtivas de emprego e renda para 

englobar a população marginalizada do processo produtivo e integração do 

desenvolvimento da economia urbana, rural e regional; 

2. ampliação da infra-estrutura urbana e rural (sistema viário, transporte, energia, 

saneamento, habitação), dos equipamentos sócio-culturais básicos e das atividades 

de apoio à comercialização; 

3. vencer as dificuldade institucionais através da descentralização do poder, 

estimulando um processo de planejamento efetivamente participativo e democrático; 

4. questão regional - busca sanar os déficits críticos de pobreza da população carente 

(especialmente dos imigrantes), visto que a cidade cristaliza a problemática de sua 

grande e pobre área de influência, através da elaboração de um Plano Regional de 
Desenvolvimento para o Norte de Minas, que impulsione o desenvolvimento dos 

municípios da região e, ao mesmo tempo, consolide a posição de Montes Claros 

como metrópole regional. 

Desta feita, o diagnóstico do PMDC serviu de base para a elaboração do Plano Diretor de 

Montes Claros no ano de 1995, elaborado pela SEPLAN na gestão de Luís Tadeu Leite. Um 

dos principais ideais descritos no Plano Diretor de 1995 foi o planejamento estratégico, que 

conforme Rezende e Castor (2006), objetiva articular políticas federais, estaduais e 

municipais para produzir resultados no município e gerar qualidade de vida adequada aos seus 

munícipes. Assim, o ideal de planejamento estratégico estava contido similarmente em 

diversos Planos Diretores de cidades de médio porte e foi amoldado para o Plano de Montes 

Claros. Porém, Gomes (2007, p. 147) declara que o Plano Diretor de 1995 continha a ideia 

manifesta de: 

[...] criar estratégias que possam preparar a cidade para competir com outros centros. 

Implicitamente, o que se percebe é que para alcançar tal objetivo, Montes Claros 

precisaria romper com o fetichismo da região (tão abordada nos demais planos), 

com a qual estabelece uma relação patriarcal, e pensar em uma cidade mais 

autônoma, capaz de se armar estrategicamente para atrair o capital regional. 

O Plano Diretor de 1995 apresentava ações com prioridades voltadas para a escala intra-

urbana, deixando de lado o contexto regional tão apregoado pelos programas anteriores. 

Entretanto, este plano não vingou por apresentar contrapontos políticos, que inviabilizaram a 

sua aprovação. 

Posteriormente, em 27 de Agosto de 2001 a Lei Municipal n° 2.921 instituiu o Plano Diretor 

de Montes Claros, aprovado na gestão de Jairo Ataíde Vieira. Este Plano Diretor começou a 

ser elaborado no ano de 1995 e teve como base o Plano Diretor de Belo Horizonte.  

4.2 O atual Plano Diretor de Montes Claros 

Antes de limiar a discussão do Plano de Montes Claros, torna-se necessário apresentar a sua 

estrutura legal. Para tanto, observa-se que a redação do Plano Diretor é composta por 86 
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artigos, divididos em oito títulos, que por sua vez são subdivididos em capítulos, seções e 

subseções. O quadro 03 demonstra a subdivisão da Lei 2.921/01, que institui o Plano Diretor 

de Montes Claros
40

: 

Quadro 03 – Organização do texto da lei n. 2.921/01 

Títulos Capítulos Seções Subseções 

Título I – Dos 

princípios 

fundamentais 

Capítulo I – Da 

conceituação e dos 

objetivos (arts. 1º ao 

4º) 
Capítulo II – Das 

funções sociais da 

propriedade (art. 5º) 

  

Título II – Do 

Desenvolviment

o Urbano 

Capítulo I – 

Disposições Gerais 

(art. 6º) 

Capítulo II – Dos 
Objetivos Estratégicos 

(art. 7º e 8º) 

Capítulo III – Das 
Diretrizes (art. 9º) 

Seção I – Da Política 

de Desenvolvimento 

Econômico (art. 9º) 

Seção II – Das 
Diretrizes de 

Intervenção Pública 

na Estrutura Urbana 
(arts. 10 ao 33) 

 

 

Subseção I – Da Política Urbana 

(art. 10) 

Subseção II – Da área Central 

(art. 11) 
Subseção III – Dos Centros e 

das Centralidades (art. 12 e art. 

13) 
Subseção IV – Da Proteção da 

Memória e do Patrimônio 

Cultural (arts. 14 e 15) 
Subseção V – Da Política de 

Segurança Pública (art. 16) 

Subseção VI – Do Sistema 

Viário e de Transportes (arts. 17 
e 18) 

Subseção VII – Da Utilização de 

Energia (art. 19)  
Subseção VIII – Das 

Comunicações (art. 20) 

Subseção IX – Do Meio 

Ambiente (art. 21) 
Subseção X – Da Política do 

Saneamento (arts. 22 ao 26) 

Subseção XI – Das áreas de 
Risco Geológico (arts. 27 ao 29) 

Subseção XII – Da Política 

Habitacional (arts. 30 e 31) 
Subseção XIII – Do Turismo 

(art. 32) 

Subseção XIV – Do Subsolo 

(art. 33) 

Título II – Do 

Desenvolviment

o Urbano 

 Seção III – Das 

Diretrizes Sociais 

(art. 34 ao 39) Seção 
IV – Das Habitações 

Subnormais 

Subseção I – Da Política de 

Saúde 

(art. 34) 
Subseção II – Da Política 

Educacional (art. 35) 

                                                
40 Vale ressaltar que a lei complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 dispõe sobre a elaboração, redação, 

alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 

estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. 
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(arts. 40 a 42) 

Seção V – Do Lago 

Norte (arts. 43 e 44) 

Seção V – Das 
Diretrizes de 

Legislação Tributária 

(art. 45) 
Seção VI – Do 

Cronograma (arts. 46 

e 47) 

Subseção III – Da Política de 

Desenvolvimento e Assistência 

Social (art. 36) 

Subseção IV – Da Política 
Cultura (art. 37) 

Subseção V - Da Política do 

Esporte e do Lazer (art. 38) 
Subseção VI - Da Política do 

Abastecimento Alimentar 

(art. 39) 

Título III - Da 
organização 

territorial (art. 

48) 

Capítulo I - do 
Zoneamento (arts. 49 a 

57) 

Capítulo II - Dos usos 
(art. 58) 

  

Título IV - Dos 

Instrumentos de 

Política Urbana 
 

Capítulo I - da 

transferência do 

Direito de Construir 
(arts. 59 a 63) 

Capítulo II - Da 

Operação Urbana (arts. 
64 a 68) 

Capítulo III - Do 

Convênio Urbanístico 

de Interesse Social 
(arts. 69 a 72) 

Capítulo IV 

Dos Mecanismos de 
Intervenção Urbana 

(art. 73) 

  

Título V - Das 

Áreas de 
Diretrizes 

Especiais (art. 

74) 

   

Título VI - Da 

Gestão Urbana 

 

 

Capítulo I - Da 

Participação Popular 

(arts. 75 a 78) 

Capítulo II - Do 
Conselho Municipal 

de Política Urbana 

(arts. 79 a 81) 
CapítuloIII - Das 

Diretrizes para 

Monitorização do 
Plano Diretor (art. 82) 

  

Título VII - 

Disposições 

Finais (art. 83) 

   

Título VIII - 

Disposições 

Transitórias 

(arts. 84 ao 86) 

   

Quadro 03 – Organização do texto da lei n. 2.921/01  

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 
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Diante do exposto, observa-se que a Lei 2.921/01 é dividida em oito títulos. No Título I a lei 

declara sobre os princípios fundamentais; conceitos e objetivos; e sobre a função social da 

propriedade. Ao relatar sobre estes caracteres a lei reproduz o exposto pelo texto 

Constitucional de 1988, art. 183 e declara como desígnio do plano: 

Art. 3º. - São objetivos do Plano Diretor: I - ordenar o pleno desenvolvimento do 

Município no plano social, adequando a ocupação e o uso do solo urbano à função 

social da propriedade; II - melhorar a qualidade de vida urbana, garantindo o bem-
estar dos munícipes; III - promover a adequada distribuição dos contingentes 

populacionais, conciliando-a às diversas atividades urbanas instaladas; IV - 

promover a compatibilização da política urbana municipal com a estadual e a 

federal; VI - preservar, proteger e recuperar o meio ambiente e o patrimônio cultural, 

histórico, paisagístico, artístico e arqueológico municipal; VII - promover a 

integração e a complementaridade das atividades urbanas e rurais na região 

polarizada pelo Município - visando, dentre outros, à redução da migração para este, 

mediante o adequado planejamento do desenvolvimento regional. VIII – preservar e 

valorizar o patrimônio natural do município e proteger o meio ambiente através do 

controle do uso do solo urbano e rural. (MONTES CLAROS, 2001, p. 2). 

Todos os objetivos supracitados são trabalhados de forma mais específica nos artigos 

seguintes. Antes de tratar dos próximos Títulos, faz-se necessário discorrer sobre a função 

social descrita pelo Plano Diretor, pois a lei 2.921/01 atende ao apregoado pelo art. 5º incisos 

XX e XXI da Constituição de 1.988 que resguarda a propriedade, condicionando-a ao 

exercício da função social. Para tanto, o art. 5º do Plano Diretor especifica que: 

Art. 5º. - Para o cumprimento de sua função social, a propriedade deve atender aos 

critérios de ordenamento territorial e às diretrizes de desenvolvimento urbano desta 

Lei. Parágrafo Único - As funções sociais da propriedade estão condicionadas ao 

desenvolvimento do Município no plano social, às diretrizes de desenvolvimento 

municipal e às demais exigências desta Lei, respeitados os dispositivos legais 

assegurados: I - o aproveitamento socialmente justo e racional do solo; II - a 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, bem como a proteção, a 

preservação e a recuperação do meio ambiente; III - o aproveitamento e a utilização 

compatíveis com a segurança e a saúde dos usuários e dos vizinhos (MONTES 

CLAROS, 2001, p. 2). 

O uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do espaço urbano deve atentar para o 

ordenamento territorial e para o desenvolvimento urbano, compostos na presente lei. O 

Estatuto da Cidade ainda ratifica que a propriedade urbana cumpre sua função social “quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 

justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas” (BRASIL, 2001, p. 11).  

Seguidamente, o Título II “Do Desenvolvimento Urbano” estatui regras que remetem aos 

objetivos estratégicos e cumprimento de diretrizes de desenvolvimento para aprimorar a vida 
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dos munícipes. Para tanto, destaca o setor comercial e de serviços; a indústria; sistema viário e 

de transportes; concentração demográfica em favelas, conjuntos habitacionais e áreas de risco; 

redução de padrões de qualidade ambiental; patrimônio cultural e proteção da memória; 

comunicações; segurança pública; turismo; subsolo; saúde; educação; lazer e esporte; tributos; 

e outros (MONTES CLAROS, 2001). De forma genérica o Plano Diretor aponta estes 

aspectos sem aprofundar ou discriminar quais são as reais tutelas, simplesmente citando-os. 

No Título III “Da organização territorial” a Lei apresenta superficialmente diretrizes para o 

Zoneamento e usos do espaço. Assim no art. 48 o Plano Diretor determina que “são diretrizes 

de ordenamento do território: II - atender ao art. 224 da Lei Orgânica, mediante a fixação de 

critérios específicos para o seu zoneamento; II - estabelecer política de instalação múltipla de 

usos, respeitados a qualidade de vida e o direito adquirido”. Vale ressaltar que o Título III traz 

conteúdos já trabalhados no Capítulo 01 do presente trabalho. 

O Título IV especifica alguns Instrumentos de Política Urbana, subdivididos em quatro 

capítulos: a) transferência do Direito de Construir – refere-se à função ao destino
41

 

urbanístico, a que fica vinculado o proprietário (SILVA, 2010); b) Operação Urbana – que 

estabelece as intervenções coordenadas pelo poder Executivo, objetivando viabilizar projetos 

urbanísticos especiais em determinadas áreas; c) Convênio Urbanístico de Interesse Social – 

responsável por estabelecer a cooperação entre Município e iniciativa privada, priorizando 

ações habitacionais e de interesse social e; d) Mecanismos de Intervenção Urbana – preconiza 

a promoção do adequado aproveitamento do solo urbano, contrariando a não edificação, 

subtilização ou não utilização. Assim, o Título IV exibe instrumentos para auxiliar na 

concretização da Política Urbana do município de Montes Claros (MONTES CLAROS, 

2001). 

Em seguida, o Título V expõe as áreas de Diretrizes Especiais, ou seja, espaços que carecem 

de maior intervenção política no constructo de critérios urbanísticos e fiscais. Para tanto, o 

Plano Diretor menciona as áreas de: “I – proteção do patrimônio cultural e da paisagem 

urbana; II – proteção de bacias hidrográficas; III - incentivo ou restrição a usos; IV – 

                                                
41 Conforme Collado (1979, apud Silva, 2010, p. 80) o “destino do solo não é senão o conjunto de categorias 

através das quais ele adquire certa utilidade legal, já que sua utilidade natural é exclusivamente agrícola; 

materialmente, é, a um tempo, dita utilidade legal e o tipo de aproveitamento de que é suscetível no marco 

concreto em que estão situados os terrenos. É, portanto – conclui -, o instrumento que individualiza as distintas 

categorias do solo urbano.  
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revitalização de áreas degradadas ou estagnadas; V - incremento ao desenvolvimento 

econômico; VI – implantação de projetos viários” (MONTES CLAROS, 2001, p. 32). 

No Título VI a lei n. 2.921/01 dispõe sobre a Gestão Urbana, reforçando a Participação 

Popular, criando o Conselho Municipal de Política Urbana – COMPUR e as diretrizes para a 

monitorização
42

 do Plano Diretor. O COMPUR foi criado com o objetivo de facilitar a 

implementação do Plano Diretor.  Juntamente com o COMPUR foram idealizados outros 

Conselhos como o de Habitação e o de Orçamento Participativo. Entretanto, apesar da 

previsão legal do COMPUR, assim como os outros conselhos, ele não foi instalado, sob a 

justificativa de problemas político-partidários. Somente em 22 de Dezembro de 2006 o Decreto 

Municipal n. 2.310 regulamentou o COMPUR criado pelo Plano Diretor de Montes Claros. 

Assim, o art. 1º do Dec-lei n. 2.310 estabelece:  

Art. 1º - O Conselho Municipal de Política Urbana - COMPUR, órgão colegiado, 

permanente e deliberativo, integrante da Administração Pública Municipal, tem por 

finalidade assessorar, analisar e propor diretrizes para odesenvolvimento urbano, 

com participação social e integração das políticas fundiária e de habitação, de 

saneamento ambiental e de trânsito, transporte e mobilidade urbana. Parágrafo 

Único - O COMPUR vincula-se funcionalmente à Secretaria Municipal de 

Planejamento e Coordenação e integrará o Sistema Municipal de Planejamento 

Urbano (MONTES CLAROS, 2006, p. 1). 

A participação popular foi idealizada pela Constituição de 1988 e ratificada pelo Estatuto da 

Cidade que preconiza: a política urbana deve primar pela “gestão democrática por meio da 

participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano” (BRASIL, 2001, p. 1).  

O Estatuto da Cidade, no art. 40 § 4º, enumera três formas básicas para garantia da 

participação popular: a) a convocação da população e associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade para participação de audiências públicas; b) publicidade relativa 

aos documentos e informações produzidos, seguindo a exposição Constitucional do art. 5º, 

inciso XXXIII; e c) acessibilidade popular aos atos e documentos públicos, disponibilizando 

aos indivíduos a vista aos documentos e informações oriundos do processo de formatação das 

políticas do plano. Seguindo, estas estipulações o Plano Diretor de Montes Claros também 

segue essas diretrizes básicas. 

                                                
42 O monitoramento do Plano Diretor tem como diretrizes: o estímulo à criação de planos regionais e locais, com 

a participação popular; ordenar critérios para a criação de um índice regionalizado, para avaliar a qualidade de 

vida dos munícipes (MONTES CLAROS, 2001). 
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Os Títulos VII e VIII relatam sobre as disposições finais e transitórias. Dentre as estipulações, 

estas disposições reforçam a necessidade da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo 

para dispor sobre zoneamento, às áreas de diretrizes especiais e aos usos. Além disso, 

determina o prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação da lei, para a instalação do 

COMPUR e extingue a Comissão de Uso e Ocupação do Solo instituída pelo art. 52 da Lei n. 

4.034, de 25 de março de 1985. Conforme já explicitado acima o COMPUR não foi criado a 

contento. No dia 06 de julho de 2002 foi instituída a lei n. 3.031, que dispõe sobre normas de 

uso e ocupação do solo no município de Montes Claros. 

Ao analisar o conteúdo do Plano Diretor de Montes Claros, observa-se que ele é generalista e 

conforme Gomes (2007, p. 149): 

O Plano Diretor foi elaborado apenas para cumprir as exigências da Legislação 

Federal e não foi acompanhado de um diagnóstico atual sobre a cidade e nem 

mesmo houve consulta e participação da população na sua elaboração. Esse Plano 

Diretor, portanto, não é um instrumento confiável de análise, já que não responde às 

reais necessidades da população do município, como deveria ser o Plano Diretor 

Participativo exigido pelo Estatuto da Cidade. 

Assim, observa-se que o Plano Diretor apresenta caráter superficial, não participativo 

buscando simplesmente atender a exigência legal que após o Estatuto da Cidade tornou-se 

obrigatório para cidades com as características de Montes Claros. Entretanto, a principal 

função de um Plano Diretor, que é produzir uma lei que direcione o desenvolvimento da 

cidade, incorporando suas dimensões políticas, social, econômica, cultural, físico-territorial e 

ambiental, fica aquém do documento proposto.  

Logo, o Plano deve ser dirigido à política urbana, considerando as diversidades demográficas, 

socioeconômicas, geográficas e políticas de cada município, e como tal, não deve ser um 

documento específico padronizado. Ao seguir o padrão proposto pelo Plano de Belo 

Horizonte, o Plano Diretor de Montes Claros não abarcou as reais necessidades, relatando 

diretrizes gerais e conceituais. Cada município possui as suas necessidades próprias e quanto 

mais claras, objetivas e realistas forem as estipulações do Plano Diretor, melhor será o 

atendimento aos anseios do município. Moreira (2008, p. 13) relata que: 
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A elaboração de tais planos, de forte concepção tecnocrática, realizados 

predominantemente por escritórios profissionais especializados, preparam pacotes 

de proposições totalmente dissociados da realidade do município ou com o Estatuto. 

E mais grave, o município compra um plano pronto, só para cumprir a formalidade, 

feitos para favorecer interesses privados em detrimento do coletivo. São planos 

desconectadas com as lógicas e práticas reais, ignorando os conflitos a realidade das 

desigualdades, apresentando estratégias de regulação urbanística como objetos 

puramente técnicos. 

Assim, o Plano deve estar concatenado com as práticas reais socioeconômicas, políticas, 

espaciais da localidade e não ignorar as necessidades e a realidade para buscar uma regulação 

urbanística técnica (MOREIRA, 2008). O Plano de Montes Claros deveria indicar caminhos e 

buscar o desenvolvimento do município. Para tanto, deveria apresentar dados 

socioeconômicos e espaciais, avaliações qualitativas, traçar as necessidades para estabelecer 

ações a serem seguidas a curto e médio prazo. Outro fator é que no Plano de 2001 não se pode 

falar em efetiva participação popular. Apesar de haver menção legal, a população ficou à 

margem das estipulações contidas no Plano. 

O âmbito rural também é deixado aquém nas diretrizes previstas no Plano de Montes Claros. 

De acordo com o art. 40, § 2º do Estatuto da Cidade “o plano diretor deverá englobar o 

território do Município como um todo”. Assim, pouco foi mencionado acerca da área rural, 

destacando somente a referência à área urbana, ainda que numa perspectiva superficial. 

Devem-se salientar as orientações contidas na Resolução nº 34 de 1º de julho de 2005, do 

Conselho das Cidades que declara sobre o conteúdo mínimo que o Plano Diretor deve 

abarcar: ações e medidas para assegurar o cumprimento das funções sociais da cidade, 

considerando o território rural e urbano, bem como o cumprimento da função social da 

propriedade urbana; objetivos, temas prioritários e estratégias para o desenvolvimento da 

cidade e para a reorganização territorial do município, considerando sua adequação aos 

espaços territoriais adjacentes; e os instrumentos da política urbana, vinculando-os aos 

objetivos e estratégias estabelecidos no Plano Diretor. 

Em suma, conclui-se esta análise afirmando que o Plano Diretor de Montes Claros não atende 

aos preceitos de desenvolvimento urbano e se mostra ineficiente para produzir efeitos que 

priorizem uma melhor qualidade de vida. Fazer o elo com o zoneamento 
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4.3 O Zoneamento Urbano instituído pela Lei n. 3.031/02 

O Zoneamento de Montes Claros proposto após o Plano Diretor de 2001 foi formado pela lei 

3.031 de 06 de julho de 2002. Esta lei dispõe sobre normas de uso e ocupação do solo do 

município de Montes Claros, regula o Zoneamento do território do Município, estabelece as 

categorias de uso e os modelos de assentamentos urbanos e delimita áreas a reservar para as 

vias públicas e projetos especiais. 

Inicialmente a lei define o perímetro urbano, descrevendo a área urbana e a zona de expansão 

urbana. Porém, faz-se necessário ressaltar sobre a delimitação do perímetro do Plano Diretor 

de Montes Claros, pois após a lei 3.031/02 tem perpassado por tentativas de alterações, 

destacando as modificações espaciais propostas pelas leis 4.243 de 12 de Julho de 2010 e a 

4.573 de 19 de Dezembro de 2012. Estas leis privilegiam a expansão do perímetro urbano na 

parte centro-oeste e sudoeste, local em que estão situados a Serra do Mel e o Parque Estadual 

Lapa Grande, obstáculos naturais e legais, ocupados pela população de alta renda, como 

demonstrado no capítulo 03. 

A lei 4.573/12 ainda prevê a formação de um polígono considerável na parte nordeste, 

induzindo o crescimento urbano para a área. Ambas as leis foram embargadas e atualmente 

ainda prevalece o perímetro instituído pelo Plano Diretor de 2001 e a Lei 3.031/02. A figura 

32 demonstra os perímetros urbanos de Montes Claros (MG) conforme a lei 3.031/02; lei 

4.243/10; e lei 4.573/12. 
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Figura 32 – Perímetros urbanos de Montes Claros (MG): lei 3.031/02; lei 4.243/10; e lei 4.573/12 

 
Figura 30 – Perímetros urbanos de Montes Claros (MG): lei 3.031/02; lei 4.243/10; e lei 4.573/12 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2013 

Seguidamente a lei 3.031/02 cria as zonas de uso, ocupação e parcelamento do território do 

Município, a saber:I - Zona Residencial (ZR);II - Zona Comercial (ZC);III - Zona Industrial 

(ZI);IV - Setores Especiais (SE);V - Zona de Expansão Urbana (ZEU);VI - Zona Rural 

(ZRU). (MONTES CLAROS, 2002). 

A Zona Residencial é subdividida em zona residencial 1 (ZR-1), zona residencial 2 (ZR-2) e 

zona residencial 3 (ZR-3). A zona comercial subdivide-se em zona comercial 1 (ZC-1), zona 

comercial 2 (ZC-2) e zona comercial 3 (ZC-3). 

Os setores especiais subdividem-se em setor especial 1 (SE-1), setor especial 2 (SE-2), setor 

especial 3 (SE-3) e setor especial 4 (SE-4). O SE-1 compreende espaços, estabelecimentos e 

instalações sujeitos à preservação ou controle específico,tais como: áreas de preservação 

paisagística, de proteção de mananciais, bosques, matas naturais, reservas florestais e 

minerais. Os SE-2 abarcam espaços, estabelecimentos e instalações sujeitos a controle e 

destinados a grandes usos institucionais, tais como: hospitais, centro cívico, centro 
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administrativo, universidades, estádios, terminais, usinas de lixo, aterro sanitário, cemitérios, 

áreas de lazer e escolas em geral. Já o SE-3 abrange áreas destinadas ao desenvolvimento de 

projetos especiais, sistema viário, eixos de transportes ferroviários ou de massa, áreas 

destinadas a programas habitacionais e áreas de favelas beneficiadas com infraestrutura 

urbana. E o SE-4 estabelece espaços destinados à preservação histórica (MONTES CLAROS, 

2002). A figura 33 demonstra o perímetro urbano de Montes Claros e as zonas de uso, 

ocupação e parcelamento. 

Figura 33 – Zoneamento Urbano da Cidade de Montes Claros (MG) 

 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2013 

Assim, são firmadas as categorias de uso em: I - Residencial; II - Comercial; III - Serviços; IV 

– Industrial; V – Institucional. O uso residencial compreende: a Residência unifamiliar refere-

se ao uso residencial em edificações, destinadas à habitação permanente, correspondendo a 

uma habitação por lote ou conjunto de lotes; a Residência multifamiliar horizontal abarca usos 

residenciais em edificações, destinadas a habitação permanente, correspondendo a mais de 

uma habitação por lote ou conjunto de lotes, agrupadas horizontalmente, até dois pavimentos; 

a Residência multifamiliar vertical diz respeito aos usos residenciais em edificações, 
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destinadas a habitação permanente, correspondendo a mais de uma habitação por lote ou 

conjunto de lotes, agrupados verticalmente; o Conjunto residencial horizontal refere ao uso 

residencial em edificações unifamiliares, destinadas à habitação permanente, cada uma em um 

lote formando um todo harmônico, do ponto de vista urbanístico, arquitetônico e paisagístico; 

e o conjunto residencial vertical expõe o uso residencial em edificações multifamiliares 

verticais, destinadas à habitação permanente, num mesmo lote ou conjunto de lotes, formando 

um todo harmônico do ponto de vista urbanístico, arquitetônico e paisagístico (MONTES 

CLAROS, 2002). 

O uso Comercial é subdividido em comércio local; comércio de bairro; comércio principal; e 

comércio atacadista. Conforme a lei 3.031/02 e as alterações trazidas pela lei 3.510/05 

(Código de Obras) o Comércio local destina-se as atividades de comércio, ligadas ao consumo 

imediato e a comercialização de produtos alimentícios, exercidas em áreas edificadas de até 

300 m²; Comércio de bairro
43

 são as atividades de comércio, ligadas ao consumo da 

população, exercidas em estabelecimentos com áreas edificadas de até 500 m²; Comércio 

principal são as atividades de comércio varejista sem limitação de área edificada; e Comércio 

atacadista diz respeito ao comércio não varejista de produtos diversos (MONTES CLAROS, 

2002; 2005). 

Os serviços são classificados em serviços locais; serviços de bairro; serviços especiais; e 

serviços principais. O Código de Obras também trouxe alterações referentes aos serviços, 

delimitando que: os Serviços locais representam atividades de serviços ligados ao 

atendimento imediato, bem como as clínicas especializadas sem internações e procedimentos 

cirúrgicos, postos de saúdes pública, exercidos em estabelecimentos com área edificada de até 

300 m²; os Serviços de bairro são compostos por atividades de serviços ligadas ao 

atendimento da população, bem como as academias de ginásticas, as clínicas especializadas 

com internação, clínicas de fisioterapia, laboratórios de análises clínicas, laboratórios 

radiológicos, exercidos em estabelecimentos com área edificada de até 500 m² (MONTES 

CLAROS, 2005); Serviços especiais estão ligados às atividades de serviços, que são nocivos à 

convivência com outros usos, em especial ao residencial, seja pelo transtorno que possam 

provocar, seja pelo risco que trazem à segurança das pessoas e dos bens; e os Serviços 

                                                
43

 A lei nº 3510/05 dispõe que se o comércio de bairro tratar de estabelecimento comercial, cuja atividade seja 

"DEPÓSITO" de material de construção, a área mínima do terreno deverá ser de 500 m², incluindo nesta as 

partes do terreno destinadas a estacionamento e circulação de veículos, carga, descarga e depósito ao ar livre de 

mercadorias, sendo limitada em até 50% a área edificada. 
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principais são atividades de serviços com ampla variedade de atendimento, sem limite de área 

edificada (MONTES CLAROS, 2002). 

O uso Industrial compreende: Microindústria não poluente; Pequena Indústria não poluente; 

Indústria de médio porte e; Indústria de grande porte. No uso Industrial as Microindústrias 

não poluentes abarcam atividade de manufatura e transformação industrial que, além de não 

poluente sob qualquer forma e de ser convivente com as demais categorias de uso 

estabelecidas por esta lei, não requer instalações e equipamentos, que possam colocar em 

risco a segurança das pessoas e bens, em edificações com até 150 m² (cento e cinquenta 

metros quadrados) de área construída; a Pequena Indústria não poluente abarca atividades de 

manufatura e transformação industrial que, além de não poluente, sob qualquer forma, e de ser 

convivente com as demais categorias de uso estabelecidas por esta lei, não requer instalações 

e equipamentos, que possam colocar em risco a segurança das pessoas e bens, em edificações 

com até 500 m² (quinhentos metros quadrados) de área construída; a Indústria de médio porte 

apresenta atividade de manufatura e transformação industrial que, em função do seu potencial 

poluente, convivente com as demais categorias de uso estabelecidas por esta lei, em 

edificações com até 2000 m² (dois mil metros quadrados) de área construída; e a Indústria de 

grande porte reflete atividade de manufatura e transformação industrial que, em função de seu 

potencial poluente, não é convivente com as demais categorias de uso estabelecidas por esta 

lei, implicando na fixação de padrões específicos referentes às características de ocupação e 

operação em edificações, sem limite de área construída (MONTES CLAROS, 2012). 

O uso institucional inclui três categorias: institucional local; institucional de bairro; e 

Institucional Metropolitano. Estas três categorias passaram por alterações depois do Código 

de Obras, restando determinado que: o uso Institucional Local refere-se a estabelecimentos, 

espaços ou instalações destinados à educação, cultura, lazer, culto religioso e compreendendo 

escolas, áreas de recreação e praças; com área edificada de até 1000 m²; Institucional de 

Bairro compreende estabelecimentos, espaços ou instalações destinados à educação, lazer, 

culto religioso, cultura, assistência social e administração pública, abarcando as atividades 

assinaladas na categoria de “Institucional Local”, além de escolas fundamentais, associações 

religiosas, bibliotecas, instalações esportivas, com área mínima de terreno de 500 m² e com 

área edificada de até 2.000 m²; e o Institucional Metropolitano estabelecimentos, espaços ou 

instituições destinados à educação, lazer, cultura, culto religioso, saúde e administração 

pública de atendimento regional, compreendendo as atividades definidas na categoria de 
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"Institucional de Bairro", sem limitações de área edificada, além de universidades, 

estabelecimentos científicos, centros de pesquisa, museus, exposição de arte, estabelecimentos 

de cultura e difusão artística, associações com fins culturais, clubes recreativos e praças de 

esportes, com área mínima de terreno de 5000 m² (MONTES CLAROS, 2005). 

O Zoneamento de Montes Claros foi proposto com o discurso de desenvolvimento, em que 

era preciso demarcar os usos para desenvolver. O desenvolvimento não possui uma definição 

única e delimitada, pelo contrário, é um atributo em constante mutação. Rodrigues (2009, p. 

127) afirma que: 

A aplicação do conceito é marcada pelo itinerário que oscila entre a emersão e a 

submersão: durante uma parte do século XX ele foi quase que inquestionável e 

assumido como uma espécie de “religião do Estado”; nas últimas décadas, tem sido 

objeto de crescentes críticas, desde as abordagens que buscam “outro 

desenvolvimento” àquelas que argumentam pelo abandono do conceito, um “adeus 

ao desenvolvimento”. 

Assim, o desenvolvimento não é um conceito neutro, é político, envolve escolhas, 

prioridades, muitas singularidades e minúcias. Souza (2010) ressalta que as discussões sobre 

desenvolvimento têm se apresentado viciadas e que é preciso livrar-se do fardo do senso 

comum para se conceber um genuíno desenvolvimento. Assim, este termo recobre no discurso 

de políticos, administradores e do público em geral.  

Em termos muito singelos e puramente introdutórios, pode-se dizer que se está 

diante de um autêntico processo de desenvolvimento sócio-espacial quando se 

constata uma melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça social. A 

mudança social positiva, no caso, precisa contemplar não apenas as relações sociais 

mas, igualmente, a espacialidade (SOUZA, 2010, p. 61). 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento pode ser compreendido como uma mudança social 

positiva, em que o espaço é um fator importante. O desenvolvimento para ser considerado 

legítimo deve levar em conta o caráter multidimensional da sociedade sempre associada ao 

espaço, que também se apresenta multidimensional, assim o espaço é “(...) palco, fonte de 

recursos, recursos em si [localizações], arena, referencial simbólico/identitário e 

condicionador; que é substrato material, lugar e território” (SOUZA, 2010, p. 61). 

Diante disso, não há possibilidade de compreender as ações humanas e as condições sociais 

de desenvolvimento desprezando o espaço e vice-versa, pois a sociedade e espaço só podem 

ser entendidos se considerados conjuntamente. A lei deve abarcar além da zonificação, as 

peculiaridades do espaço e da sociedade para buscar o real desenvolvimento.   
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Para Rolnik (2003), a regulação urbanística foi marcada por planos urbanísticos e leis de 

zoneamento que definiram padrões de legalidade, desconsiderando as condições reais de 

produção da cidade pelo mercado – formal e informal. Assim, a organização territorial das 

cidades, não se trata de “desordem” ou “ausência de plano”, mas, sim, de um pacto territorial 

planejado que impede a cidade crescer de forma sustentável. 

Assim, o raciocínio centraria em duas perspectivas: no espaço não regulado como renda, 

origina o subúrbio popular; e no espaço regulado como promissor, há a valorização 

mercadológica e enobrecimento (ROLNIK, 2003). O espectro legal tem o poder de valorizar 

ou negligenciar as áreas, contribuindo para o desenvolvimento ou para estagnar e depreciar 

uma localidade. 

4.4 Área edificada de Montes Claros e o Zoneamento Urbano 

A análise da área edificada justaposta ao Zoneamento propicia observar o contexto real do 

Zoneamento proposto para Montes Claros. Na cidade há a presença de vários vazios urbanos 

com tamanho de área expressivo. Estes vazios estão espraiados pela cidade, porém destacam-

se os vazios urbanos localizados na parte leste pertencentes à iniciativa privada. 

Conforme Leite e Brito (2011) a parte norte de Montes Claros apresenta maior percentual de 

área não ocupada, isso é uma decorrência do baixo interesse imobiliário dessa região da 

cidade. Nesta mesma área se destacam as zonas: ZI que demandam maiores espaços e 

construções; ZR-3 e ZR-2 com a função de moradia; e SE-3 destinada, principalmente, a 

projetos especiais e a programas habitacionais.  

Em contrapartida, as regiões centro-sul e sul apresentam maior ocupação, incentivada pelo 

Poder Público e inciativa privada, a área se destaca como ZR-2. No sul também se alocam: 

SE-1 espaços sujeitos à preservação ou controle específico; SE-2 estabelecimentos e 

instalações sujeitos a controle e destinados a grandes usos institucionais, como áreas de lazer 

e faculdades; ZC-1 e ZC-3 destinados ao comércio em geral, principalmente shopping 

centers. A figura 34 apresenta as edificações de Montes Claros e o Zoneamento. 
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A partir da análise da área edificada, tornou-se necessário observar a densidade por unidade 

de área sobreposta ao descrito pela Lei de Zoneamento de Montes Claros. Assim, observa-se 

adensamento de área edificada significante na parte Noroeste, principalmente no SE-3 onde se 

localizam o Jardim Eldorado, Nova Morada, Vila São Francisco de Assis, Santos Reis, Santa 

Eugênia e proximidades. Como mencionado no tópico anterior o SE-3 abarca áreas destinadas 

para projetos especiais, sistema viário, eixos de transportes ferroviários ou de massa, áreas 

destinadas a programas habitacionais e áreas de favelas beneficiadas com infraestrutura 

urbana.  

Na área norte, especificamente nas adjacências do Renascença, Tancredo Neves, Vila 

Tiradentes e Conjunto Floresta, também se observa um acentuado adensamento. Esta 

intensidade abarca a SE-3 e a ZR-2. Na parte Leste de Montes Claros o adensamento é mais 

latente nas proximidades do Interlagos, Independência e da Vila Real. Na parte sudeste 

destacam as áreas do Santo Antônio, Delfino Magalhães, Vila Anália e Jardim Palmeiras, 

estas localidades abrangem a ZR-2. 

No sul sudoestede Montes Claros há adensamento expressivo nos arredores do Conjunto 

Chiquinho Guimarães, Maracanã, Conjunto Joaquim Costa e São Geraldo, estas áreas 

compreendem a ZR-2. Na área central foi notado grande parte de espaço edificado, 

principalmente no Roxo Verde, São José, Santa Rita I, Lourdes, Guilhermina, Cintra, João 

Botelho, Vila Sumaré, Morrinhos e no Centro. 

Em contrapartida, na parte oeste, principalmente centro-oeste foi observado menor densidade 

de área edificada por unidade, sobretudo no Morada do Sol, Ibituruna, São Norberto, Jardim 

São Luiz, Jardim Parque Morada do Sol e adjacências. Nestas localidades estão presentes as 

SE-2 e as SR-2. A figura 35 demonstra a densidade de edificações por unidade de área de 

Zoneamento Urbano de Montes Claros. 
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Diante do exposto, ressalta-se que as áreas com expressivas densidades estão situados nos 

aglomerados subnormais. Desse modo, nota-se maior adensamento nos aglomerados 

subnormais no Chiquinho Guimarães; Cidade Conferência Cristo Rei; Itatiaia; Morrinhos; 

Nova Morada; Rua Manoel de Souza Brasil; São Vicente no Santos Reis; Vila Alice; Vila 

Castelo Branco; Vila Mauricéia; Vila Santa Cecília; Vila São Francisco; Vila Telma; e Vila 

Tupã (IBGE, 2010). A figura 34 demonstra a localização dos aglomerados subnormais e o 

Zoneamento Urbano de Montes Claros. 

De acordo com o IBGE (2010) os aglomerados subnormais referem-se a um conjunto 

constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria de serviços 

públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade 

alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A 

identificação destas áreas considera: a) ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em 

terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento atual ou em período 

recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos) e; b) possuir pelo 

menos uma das seguintes características: urbanização fora dos padrões vigentes - refletido por 

vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e 

construções não regularizadas por órgãos públicos; precariedade de serviços públicos 

essenciais. 
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Ao analisar os liames e a espacialiazação do Zoneamento proposto para Montes Claros, pode-

se afirmar que ele possui caráter funcionalista, conservador, contribuindo para a ratificação de 

uma sociedade ainda mais excludente e para o aumento da segregação residencial. Conforme 

Souza (2012) este tipo de Zoneamento não é capaz de democratizar o acesso à terra urbana, 

pelo contrário, aumenta a concentração de renda e são os grandes problemas socioeconômicos 

e espaciais do país.  

A legislação urbanística montesclarense pouco discorre sobre a contenção da segregação 

sócio-espacial. Além disso, é inócua e permite a difusão do mercado imobiliário, segregando 

ainda mais a área centro-oeste. Maricato (2001) destaca que historicamente a produção do 

ordenamento jurídico urbanístico somente emergiu quando se tornou “necessária a 

estruturação do mercado imobiliário urbano, de corte capitalista”. Logo, o Direito Urbanístico 

encontra amarras no sistema capitalista, e muita vez contribui para a segregação sócio-

espacial.  

Os códigos municipais de posturas, elaborados no final do século passado, tiveram 

um claro papel de subordinar certas áreas da cidade ao capital imobiliário, 

acarretando a expulsão da massa trabalhadora sobre o centro da cidade. A nova 

normatividade contribuiu para a ordenação do solo de uma parte da cidade, mas 

também vai contribuir para a segregação espacial (MARICATO, 1996, p. 30). 

Neste mesmo sentido Fernandes (2002, p. 12) explica que a ausência de leis urbanísticas, ou 

existência fundamentada “em critérios técnicos irreais e sem considerar os impactos 

socioeconômicos das normas urbanísticas e regras de construção, tem tido um papel 

fundamental na consolidação da ilegalidade e segregação, alimentando as desigualdades 

provocadas pelo mercado imobiliário”. A segregação sócio-espacial é resultante das atuações 

de agentes responsáveis pela estruturação urbana, sendo relevantes o Poder Público e o capital 

imobiliário. Assim, devem os agentes produtores do espaço organizar a ocupação e o uso do 

solo para dirimir as desiguais de oportunidades de apropriação dos recursos urbanos pela 

população. 

Para Rolnik (2003), a lei estabelece um modelo de cidade ideal ou desejável, determinando 

apenas a menor parte do espaço construído, pois a cidade, não é fruto da aplicação inerte do 

modelo contido na lei, mas da relação que esta estabelece com as formas concretas de 

produção imobiliária.  
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O Zoneamento e o Plano Diretor propostos para Montes Claros apresentam a cidade de forma 

superficial sem estudos aprofundados da realidade sócio-espacial, econômica e ambiental. 

Apenas, definem funções e áreas para atender aos ditames legais mínimos exigidos pelo 

Estatuto da Cidade e pela Constituição de 1988. Esta característica facilita a interferência dos 

produtores do espaço, principalmente do Poder Público e dos agentes imobiliários, que 

promovem a expansão, valorização ou depreciação de uma determinada área. 

Logo, as principais leis municipais de Montes Claros não conseguem descrever uma cidade 

real, com características próprias e singularidades, sendo generalistas, funcionalistas e 

conservadoras. A análise sócio-espacial das leis, sobretudo de Zoneamento, permitiu 

identificar as zonas e suas funções, mas não o seu caráter de inclusão, integração e 

complementaridade (SOUZA, 2010). Assim, o espectro legal municipal se demonstra incapaz 

de enfrentar as desigualdades sociais expressas no espaço, quiçá a garantia de uma melhor 

qualidade e dignidade da vida urbana.  

 

4. 5 Função Social da Cidade e Direito à Cidade 

Após as análises feitas até aqui, indaga-se sobre a função social exercida na cidade de Montes 

Claros. A função social remete a ressignificação da propriedade, como ela atende ao indivíduo 

e a sociedade, gerando equilíbrio entre o atendimento de interesses individuais e coletivos na 

seara das urbes. 

De acordo com Costa (2002, p. 146) a noção de função social inicia com: 

Formulações acerca da figura do abuso de direito, pela qual foi a jurisprudência 

francesa gradativamente impondo certos limites ao poder absoluto do proprietário. A 

abordagem, contudo, ainda ocorrida no plano dos ‘limites’ [...] Este entendimento 

inicial sofreu forte ruptura nos finais do século XIX pela pena de Leon Duguit, que 

promoveu uma crítica radical à noção mesma de direito subjetivo, propondo 

substituí-lo pela ‘noção realista de função social’, daí assentando, em célebre dito, 

que a propriedade é uma função social. 

Assim, a propriedade não se justifica somente pela satisfação da vontade e das necessidades 

do seu titular, mas pelo seu exercício edificante e útil para a sociedade como um todo. A 

Constituição 1988, especificamente no art. 5º, inciso XXII consagra o direito de propriedade 

como direito e garantias fundamentais ao indivíduo e, complementarmente, no inciso XXIII 

do mesmo artigo, o texto constitucional restringe a atuação dos direitos individuais em prol da 
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coletividade, explicitando que “a propriedade atenderá a sua função social” (BRASIL, 1988, 

p. 03). Deste modo, o direito do indivíduo à propriedade é garantido, mas também, é limitado 

aos ditames da coletividade. Seguidamente, a Constituição ainda consagra no art. 182, § 2º 

que a cidade “cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor” (BRASIL, 1988, p. 61).  

A estipulação constitucional da função social tem como intuito garantir que o uso individual 

da propriedade deve declinar em prol do bem coletivo. Porém, a função social é uma 

expressão aberta e indeterminada surgida a partir dos processos de transformação dos novos 

contos da propriedade e, portanto, difícil de estabelecer uma conceituação precisa. Moraes 

(1999, p. 13) afirma que: 

Os poucos autores que têm tocado a essência do princípio da função social limitam-

se a referir-se a uma forma de limites ao direito de propriedade ou, então, a um 

dever jurídico, negligenciando as demais manifestações e pouco esclarecendo acerca 

das características do referido limite ou dever. Isto explica por que, como princípio 

de Direito, não se tem prestado a fundamentar nenhuma ou quase nenhuma decisão 

nos nossos tribunais; como dever jurídico, não é exigido; e como limite ao direito de 

propriedade, não se lhe conhecem os confins. 

Diante disso, a função social da propriedade perpassa por múltiplos sentidos, tendo no seu 

seio uma melhor distribuição das riquezas, devendo o individualismo ser superado em nome 

do bem-estar coletivo. Admite-se assim dupla acepção, uma centrada na garantia do direito 

fundamental à propriedade e outra pautada na promoção do bem de todos a partir do uso, gozo 

e disposição da propriedade. Conforme Celso Ribeiro Bastos (2001, p. 136) a “função social 

da propriedade nada mais é do que o conjunto de normas da Constituição que visa, por vezes, 

até com medidas de profunda gravidade jurídica, a recolocar a propriedade na sua trilha 

normal”. 

É válido destacar que a função social já estava prevista no ordenamento jurídico brasileiro, 

desde a Constituição de 1934
44

. Fernandes (2002, p. 363) relata que a função social é um 

princípio que de alguma forma vem sendo nominalmente repetido por todas as constituições 

brasileiras desde a de 1934, mas somente na Constituição de 1988 foi capaz de determinar que 

                                                
44 A Constituição de 1934 foi apontada como marco na transição de um regime de democracia, que preocupava 

em assegurar não apenas uma igualdade formal, mas também a igualdade material entre os indivíduos 

consagração do cumprimento da função social. Logo, em seu art.113, § 17 a Constituição de 1934 estabelece “é 

garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma 

que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante 

prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as 

autoridades competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à 

indenização ulterior”. 
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“o direito de propriedade imobiliária urbana é assegurado desde que cumprida sua função 

social, que por sua vez é aquela determinada pela legislação urbanística e ambiental, 

sobretudo no contexto municipal”. 

Neste mesmo sentido, Silva (2010, p. 74) afirma que: 

A propriedade urbana é um típico conceito de Direito Urbanístico, na medida em 

que cabe qualificar os bens urbanísticos e definir seu regime jurídico. A qualificação 

do solo como urbano, porque destinado ao exercício de funções urbanísticas, dá a 

conotação essencial da propriedade urbana. Esta, diferentemente da propriedade 

agrícola, é resultado já da projeção da atividade humana. Está, portanto, impregnada 

de valor cultural, no sentido de algo construído pela projeção do espírito do Homem. 
Pois, pelo visto, ela só passa a existir e definir-se pela atuação das normas 

urbanísticas. 

A função da cidade supera a tradicional visão da urbis, refere-se ao atendimento das 

necessidades presentes, futuras e reconhecimento das condições capazes de desenvolver o 

município e oferecer melhores condições de vida aos seus munícipes. Trata-se do uso 

socialmente justo do espaço urbano para que os cidadãos se apropriem do território, 

democratizando seus espaços de poder, de produção e de cultura dentro de parâmetros de 

justiça social e criação de condições ambientalmente sustentáveis (SALEME, 2005). 

Com a promulgação do Estatuto da Cidade houve a consideração de que para a cidade 

cumprir a sua função social, a propriedade individual deve, no mínimo, ser relativizada, para 

garantir o acesso a todos os moradores à cidade. Assim também, o novo Código Civil, 

instituído pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 estabelece que o direito de propriedade 

deve ser exercido em conformidade com os fins econômicos e sociais. O art. 1.228, §1 expõe 

que: 

O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 

ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 

das águas. (BRASIL, 2002, p. 56) 

Destaca-se que a nova legislação civilista de 2002 tenta romper com uma visão ideológica 

comum aos juristas conservadores de que existiria um único direito de propriedade natural, 

intocável, e absoluto.  Assim, a propriedade deixa de ser um direito subjetivo e intangível do 

indivíduo e passa a harmonizar às necessidades sociais. De acordo com Saule (2004, p. 64) a 

função social da cidade leva:  
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A formulação de uma nova ética urbana voltada para a valorização do ambiente, 
cultura, cidadania e direitos humanos. Abarca o pleno exercício do direito à cidade; 

enquanto se fustigam as causas da pobreza, protegem-se o meio ambiente e os 

direitos humanos, reduz-se a desigualdade social e melhora-se a qualidade de vida. 

A função social da cidade é um desafio ideológico e comportamental. Ideológico no sentido 

de mexer com uma sociedade com raízes profundas no individualismo e no Capitalismo; e 

comportamental, por necessitar de atitudes ativas dos indivíduos para fazer com que a função 

social realmente seja exercida. Como assevera Fernandes (2002, p. 03) as normas urbanísticas 

atravessam: 

[...] por representações ideológicas nem sempre explicitadas, gerando situações 

ambíguas e atitudes contraditórias da parte do poder público  inclusive do Ministério 

Público e do poder judiciário, dos juristas e da própria sociedade. São muitos os 

"mitos" que precisam ser implodidos para que a discussão sobre o Direito 

Urbanístico passe a se dar dentro de um quadro de maior objetividade, apoiada em 
análises conceituais e pesquisas empíricas, de acordo com princípios de 

racionalidade académica mais evidentes e em consonância com os princípios 

contemporâneos expressos nos diversos tratados e convenções internacionais que o 

Brasil tem frequentemente assinado e ratificado em sua legislação nacional. 

Assim, os “mitos” devem ser enfrentados para que ocorra o desenvolvimento de forma plena 

das funções sociais das cidades. Outro aspecto a ser observado é em relação às delimitações 

das funções sociais. A Carta de Atenas de 1933 estabeleceu quatro funções básicas para a 

cidade, sendo elas: habitar, trabalhar, recrear e circular. Porém, com o passar do tempo novas 

funções foram vislumbradas, sobretudo com a perspectiva de uma cidade conectada, 

instantânea e com novas tecnologias informacionais. Deste modo, a nova Carta de Atenas, 

elaborada pelos arquitetos europeus identificou novas funções compreendendo: cidade para 

todos; cidade participativa; cidade refúgio; cidade saudável; cidade produtiva; cidade 

inovadora; cidade do movimento racional e da acessibilidade; cidade do meio ambiente 

(ecológica/sustentável); cidade da cultura; cidade e a continuidade de caráter (histórica). De 

acordo com Kanashiro (2004, p. 35) “a Nova Carta de Atenas tem como objetivos gerais 

definir uma agenda urbana e conseqüentemente o papel do Planejamento Urbano, e finaliza 

com recomendações e princípios norteadores”. 

Com o passar do tempo as funcionalidades das cidades foram mudando, e com as novas 

exigências do ambiente urbano tornou-se imperioso a atenção do Poder Público para gerir as 

cidades do novo milênio. Salienta-se que as estipulações da Carta de Atenas de 1933 não 

deixaram de existir, porém o que ocorreu e ainda ocorre nos dias atuais é o acúmulo de 

posturas e modos urbanos que devem ser considerados para que realmente a cidade atenda a 

sua função social.  
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Assim, o tradicional se soma ao atual e novas funções para a cidade vão surgindo. Assim, 

deve o Poder Público e demais formuladores e executores de políticas de desenvolvimento 

urbano encontrar, reconhecer, e delimitar as diversificação do ambiente urbano para 

compatibilizar as suas ações com os anseios sociais.  

Apesar de não ser objeto de estudo determinar as funções sociais da cidade, é de grande 

relevância destacar um estudo realizado por Bernardi (2006) que divide em grupos as funções 

sociais básicas da cidade. Para Bernardi (2006) as funções sociais básicas das cidades podem 

ser divididas em três grandes grupos, são eles: grupo das funções urbanísticas; grupo das 

funções de cidadania e grupo das funções de gestão. O grupo que abarca as funções 

urbanísticas compreendem a habitação, trabalho, lazer e mobilidade. O grupo das funções de 

cidadania constituem-se em educação, saúde, proteção e segurança. E as funções de gestão 

compõem a prestação de serviços, planejamento, preservação do patrimônio cultural e natural, 

e sustentabilidade urbana. O quadro 04 explicita a organização descrita.  

Quadro 04 – Funções sociais da Cidade 

Funções Urbanísticas Funções de Cidadania Funções de Gestão 

Habitação Educação Prestação de Serviços 

Trabalho Saúde Planejamento 

Lazer Segurança Preservação do patrimônio 

Cultural e Natural 

Mobilidade Proteção Sustentabilidade Urbana 

Org.: PEREIRA, Deborah Marques, 2012 

Fonte: BERNARDI, 2006 

A idealização dessas funções deve ser ordenada para promoção e justiça social urbana, 

buscando melhor qualidade de vida e proporcionando o bem-estar dos citadinos. Apesar do 

estudo sistematizado de Bernardi (2006) há que se destacar que as funções sociais da cidade 

não possuem conceitos e ações próprias, sendo norma constitucional aberta, deve ser 

desvendada e transformada em princípios orientadores ao Poder Público, para planejar e 

implementar suas ações. A cidade é uma “obra em construção, bem como a maneira como é 

vista e estudada, que deve ser preservada, como de resto toda a natureza, para as gerações 

futuras” (BERNARDI, 2006, p. 122). 

Logo, a função social da cidade deve ser conduzida sobre o preceito de que todos os cidadãos 

têm direito ao desenvolvimento de suas cidades, com a elaboração e execução de normas que 
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façam com que as urbes, não só garantam os interesses individuais dos proprietários, mas, 

principalmente, os anseios sociais de toda a cidade. 

A partir dos fundamentos inerentes à função social das cidades, persegue-se a eficiência do 

Direito da Cidade para obter o acesso a mesma. Assim, o Direito da Cidade está 

correlacionado com as normas aplicáveis às cidades, pois atentar para as normas que regem o 

urbano é buscar a garantia de uma convivência social pacífica e de melhor aproveitamento do 

espaço.  

Nas últimas décadas, principalmente após o Estatuto da Cidade, floresceu uma nova política 

urbana, isso possibilitou a criação de um novo quadro jurídico e institucional ligado às 

cidades, além de novas instituições, como o Ministério das Cidades (2003), o Conselho das 

Cidades (2004) e as Conferências Nacionais das Cidades (2003, 2005 e 2007). 

Há que ressaltar a perspectiva democrática nas produções dessas normas. Fernandes (2002, p. 

06) relata que:  

[...] o reconhecimento pelos municípios de processos e mecanismos jurídico-

políticos adequados que garantam a participação efetiva dos cidadãos e associações 

representativas no processo de formulação e implementação do planejamento urbano 

e das políticas públicas através de audiências, consultas, conselhos, estudos de 

impactos de vizinhança, iniciativa popular na propositura de leis e, sobretudo através 
das práticas do orçamento participativo é tido por o Estatuto da Cidade como sendo 

essencial para a promoção da gestão democrática das cidades.  

Essa nova perspectiva da cidade advinda com a Constituição cidadã de 1988, seguida do 

Estatuto da Cidade, criação de Conselhos, realização de conferências e atuação direta do 

Poder Público municipal e dos citadinos, fez florescer uma nova mentalidade para efetivação 

das leis urbanísticas. 

Para Lefebvre (2008) a cidade é um espaço que incumbe à existência de pensamento 

intelectual, seja pela necessidade de administração e organização, pelo fato dela abrigar o 

poder político e militar ou por amparar o conhecimento teórico e científico.  

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, 

à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. (O direito à obra (à 

atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à 

propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 2008, p. 135) 

Diante disto, garantir o Direito à Cidade é buscar a concretude de vários direitos inerentes ao 

ser, como o da dignidade da pessoa humana; liberdade; propriedade; solidariedade social; 
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igualdade substancial; além da erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, 

promovendo o bem de todos. Isto permite vislumbrar a cidade como projeção da sociedade 

sobre um local, “ao qual devemos ter direito em sua totalidade ou como o conjunto de 

necessidades e aspirações para a realização da vida, tendo como base um conjunto de práticas 

contratuais que se desdobram em normas e posturas que regem a vida urbana” (OLIVEIRA, 

2005, p. 66). 

Souza (2010) alerta sobre o uso indiscriminado e recorrente da expressão “Direito à Cidade”, 

sendo incorporado em escala internacional no vocabulário de inúmeras ONGs, institutos de 

pesquisa, agências governamentais, estudiosos da questão urbana e movimentos sociais 

vinculados às lutas referentes à produção do espaço urbano (habitação, saneamento ambiental, 

transporte público, entre outros).  

Assim, o Direito à Cidade teria se constituído em “expressão guarda-chuva”, esvaziado de 

sentido analítico e rigor conceitual, explicitando melhoras a serem desenvolvidas na cidade 

capitalista nas habitações, infraestrutura urbana e nos recursos naturais, transporte público, e 

no aperfeiçoamento dos mecanismos de controle do Estado e participação popular (SOUZA, 

2010). Assim, a expressão “Direito à Cidade” nos termos de Lefebvre não deve ser reduzida a 

progressos nas condições de vida das classes populares na cidade capitalista, porém deve ser 

admitida como o direito a uma vida urbana muito diferente, no contexto de outra cidade e de 

outra sociedade (SOUZA, 2010). 

Conforme Fernandes (2007) nos estudos de Lefebvre o direito à cidade está correlacionado 

basicamente ao direito que todos os habitantes da cidade dispõem no sentido de usufruir 

plenamente da vida urbana, contemplados os serviços sociais e vantagens oferecidas pelas 

cidades, bem como ao direito de participar ativamente da gestão. Porém, deve-se ponderar 

que a visão de Lefebvre datada para a década de 1960, passou por reformulações e 

reinterpretações, visto que as cidades não são estanques e suas necessidades sociais, 

econômicas e espaciais são constantemente modificadas.  

Rodrigues (2007) indaga sobre a atual existência do Direito à Cidade no mundo capitalista e 

conclui que apesar das limitações ao exercício efetivo deste direito, os esforços sociais 

protagonizados pelas classes populares urbanas ensejaram um arcabouço legal-institucional 

cujo objetivo é garantir, minimamente, a função social da propriedade, isto é, promover a 

subordinação dos interesses individuais dos proprietários aos interesses da coletividade. 
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Corroborando com o descrito por Rodrigues (2007), Fernandes (2007) ratifica que a luta pelo 

Direito à Cidade advém necessariamente da reforma da ordem legal e institucional, pois 

desempenhou historicamente um papel central na produção e na reprodução das desigualdades 

sociais nas cidades. A Constituição de 1988, o Estatuto das Cidades e os novos Planos 

Diretores possuem papel fundamental na concretização do Direito à Cidade. O acesso à 

cidade está diretamente correlacionado à elaboração e execução de normativas e ações que 

desencadeiem a promoção da cidade de forma menos desigual possível.  

Há que destacar os ensinamentos de Lefebvre (2008, p. 116-117) ao expor que “o direito à 

cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades 

tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada”. E 

esta transformação urbana deve atentar para a função social. 

 

4.6 A função Social da cidade e o princípio da dignidade da pessoa humana 

Primar pela função social da cidade está correlacionado a garantia da dignidade da pessoa 

humana. A dignidade é um princípio
45

 idealizado na República Federativa do Brasil como 

fundamento do Estado Democrático de Direito, regendo os demais dispositivos 

constitucionais. Assim, no art. 1º, inciso III a Constituição de 1988 relata “a República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 

dignidade da pessoa humana” (BRASIL, 2005, p. 01).  

A expressão “dignidade” vem do latim dignitas que significa glória, virtude e/ou 

consideração. Conforme Rizzatto (2002) a dignidade é uma característica moral inata e é a 

base do respeito que lhe é devido. “Então, a dignidade nasce com a pessoa. É-lhe inata. 

Inerente à sua essência.” (RIZZATTO, 2002, p. 49). 

Mais do isso a dignidade é um requisito inerente à condição humana, pois conforme Aquino 

(2001, p. 411) o “termo dignidade é algo absoluto e pertence à essência”. Logo, a dignidade é 

                                                
45 Humberto Ávila (2003) classifica as normas jurídicas em três categorias: a) Regras: são normas descritivas, 

pois prescrevem ou proíbem algum comportamento. Comportamento este já previsto e positivado pelo 

legislador, devendo haver uma integração entre construção normativa e a construção dos fatos; b) Princípios: 

normas finalistas estabelecem um estado ideal, um comportamento não descrito pelo legislador, mas que busca 

um fim especifico. Deve ser observado a vontade da norma e o fim que espera ser atingido; e c) Postulados 

normativos: normas que completam outras normas, tais normas servem para dizer como outra norma deve ser 

aplicada. 
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uma qualidade intrínseca, inseparável de todo e qualquer ser humano sendo, portanto, a 

característica que o define como tal e um valor que o identifica. 

Como princípio é importante destacar sobre a sua positivação nas Constituições. Conforme 

Espíndola (1999, p. 72): 

[...] é no Direito Constitucional que a teoria dos princípios ampliou o seu raio de 
circunferência científica, ganhando mais vigor, latitude e profundidade para 

desenvolver-se, pois seu campo, agora, é o universo das constituições 

contemporâneas, é o estalão das normas constitucionais, é o da explicitação 

conceitual e iluminação das positivações normativas de realidades jurígenas mais 

vastas e complexas, reflexos da estatuição jurídica do político [...] Agora, dela se 

exige iluminação teórica sobre as grandes reflexões dogmáticas encetadas a respeito 

da concretização normativa das constituições, no que tange aos seus núcleos 

principiais [...]. 

Mais do que uma normativa o princípio representa um “mandamento nuclear de um sistema, 

verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência” 

(MELLO, 2002, p. 302). Como princípio, a dignidade da pessoa humana é o núcleo dos 

diretos e garantias fundamentais. 

Para Canotilho (1993), os princípios constitucionais atuam na limitação do poder em relação 

ao que não deve ser feito e restringindo o que deve ser feito pelo poder estatal em sua 

prestação negativa. O autor divide em cinco componentes intrínsecos à dignidade da pessoa 

humana: 1) afirmação da integridade física e espiritual do homem como dimensão 

irrenunciável da sua individualidade; 2) garantia da identidade e integridade da pessoa através 

do livre desenvolvimento da personalidade; 3) libertação da angústia da existência da pessoa 

mediante mecanismos de socialidade, dentre os quais se incluem a possibilidade de trabalho e 

a garantia de condições existenciais mínimas; 4) garantia e defesa da autonomia individual 

através da vinculação dos poderes públicos a conteúdos, formas e procedimentos do Estado de 

direito; e 5) igualdade dos cidadãos, expressa na mesma dignidade social e na igualdade de 

tratamento normativo, isto é, igualdade perante a lei (CANOTILHO, 1993).  

Diante disso, torna-se necessário tecer algumas considerações sobre a igualdade, logo, 

observam-se os ensinamentos de Rui Barbosa (2009, p. 46) que relata que a igualdade 

consiste em: 
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[...] aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta 

desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a 

verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da 

loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou as desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante, e não igualdade real. 

Assim, Barbosa (2009) discorre sobre a igualdade formal e a material. A igualdade formal
46

 

refere-se à suscitada pelo regulamento, estabelecendo iguais condições e tratamentos 

estabelecidos por lei, adstrita ao princípio da legalidade e à concepção positivista do 

fenômeno jurídico, que identifica o legalmente posto com o socialmente justo. Esta 

característica proíbe ao legislador de criar uma norma que garanta privilégios a determinada 

classe, seja pela sua cor, raça, renda, entre outros atributos. Já a material alude atentar os fatos 

reais, observando em quais casos é permitido à lei vedar ou discriminar, de maneira a buscar 

uma solução justa e real para os problemas, diante dos desvarios nas relações sociais da 

sociedade. Desta feita, a igualdade material possui uma visão dialética da realidade, que, 

atenta às contradições sociais inerentes à sociedade capitalista neoliberal, sustenta que a não 

aplicação de critérios de discriminação às situações fáticas somente faz surgir situações claras 

de injustiça.  

Logo, a igualdade não admite os privilégios e distinções que um regime simplesmente liberal 

consagra. Silva (2010, p. 211) ressalta que é por isso que a burguesia, “cônscia de seu 

privilégio de classe, jamais postulou um regime de igualdade tanto quanto reivindicara o de 

liberdade. É que um regime de igualdade contraria seus interesses e dá à liberdade sentido 

material que não se harmoniza com o domínio de classe”. 

Neste mesmo sentido, Mangabeira (1984, p. 98) alerta que: 

[...] a igualdade perante a lei não basta para resolver as contradições criadas pela 

produção capitalista. O essencial é igual oportunidade para a consecução dos 
objetivos da pessoa humana. E para igual oportunidade é preciso igual condição. 

Igual oportunidade e igual condição entre homens desiguais pela capacidade pessoal 

de ação e direção. Porque a igualdade social não importa nem pressupõe um 

nivelamento entre homens naturalmente desiguais. O que Lei estabelece é a 

supressão das desigualdades artificiais criadas pelos privilégios da riqueza, numa 

sociedade em que o trabalho é social, e conseqüentemente social a produção, mas o 

lucro é individual e pertence exclusivamente a alguns. 

                                                
46 Deve-se destacar que a Constituição de 1988 prevê determinadas exceções ao princípio da igualdade, quais 

sejam: a) imunidades parlamentares; b) prerrogativas de foro ratione muneris em benefício de determinados 

agentes políticos; c) exclusividade do exercício de determinados cargos públicos somente a brasileiros natos; d) 

acessibilidade de cargos públicos somente a brasileiros, excluídos os estrangeiros; e) vedação da alistabilidade 

eleitoral a determinadas pessoas (FERREIRA, 1989). 
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É nesta perspectiva que a igualdade remete a estabelecimento da dignidade da pessoa humana, 

pois o princípio inscrito no artigo 3º, III e parcialmente reafirmado no artigo 170
47

, “prospera, 

assim no sentido de, superadas as desuniformidades entre os flancos moderno e arcaico do 

capitalismo brasileiro, atualizá-lo” (GRAU, 2007, p. 218). 

Diante disso, a dignidade da pessoa humana é a: 

Prova de que o homem é um ser em razão compelido ao outro pelo sentimento, o da 

fraternidade, o qual, se às vezes se ensaia solapar pelo interesse de um ou outro 

ganho, nem por isso destrói a certeza de que o centro de tudo ainda é a esperança de 

que a transcendência do homem faz-se no coração do outro, nunca na inteligência 

aprisionada no vislumbre do próprio espelho (ROCHA, 1999, p. 47). 

A função social da cidade e a dignidade da pessoa humana implica a erradicação da 

prevalência do domínio da classe economicamente mais favorecida, primando pela igualdade 

formal e material. Assim, o objetivo da dignidade da pessoa humana na visão citadina 

compreende em priorizar aspectos mais harmônicos e menos díspares de acesso à cidade, 

primando pela igualdade sócio-espacial. 

O presente trabalho demonstrou que Montes Claros está inserido num contexto, em que a 

maioria da sua população encontra-se segregada sócio espacialmente, principalmente no 

quesito renda – o que comprovam os indicadores sociais e a espacialização apresentados no 

capítulo 03.  

Diante do exposto, o que se indaga é: a cidade cumpre a sua função social e respeita a 

dignidade da pessoa humana estabelecida na norma máxima? Pelo que restou apresentado no 

decorrer da pesquisa, o Direito Urbanístico na cidade de Montes Claros não consegue 

possibilitar aos seus cidadãos o direito à cidade, isto é fator de indignidade da pessoa humana, 

desigualdade sócio-espacial e que põe em xeque o exercício da verdadeira função social da 

cidade. 

 

 

 

 

                                                
47

 O texto constitucional no Art. 170, inciso VII declara que “a ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VII - redução das desigualdades regionais e sociais” 

(BRASIL, 2005, p. 87). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciam-se as considerações finais, asseverando que a presente pesquisa não se esgota aqui. É 

cediço que a amplitude e complexidade da temática abordada não se limitam aos quatro 

capítulos apresentados, mas o que se buscou foi organizar as estruturas, conceitos e aspectos 

da melhor forma possível, que permitissem analisar o Direito Urbanístico e a segregação 

sócio-espacial em Montes Claros. 

Para tanto, foi determinada uma metodologia que atendesse aos anseios da temática escolhida. 

Assim, desde a escolha do referencial teórico até a finalização da escrita, a metodologia teve 

papel fundamental para orientar a análise da área urbana de Montes Claros e o Direito 

Urbanístico. Como primeiro passo teve-se a busca pela melhor definição do problema e da 

área de estudo, a cidade de Montes Claros; seguidamente a elaboração dos objetivos 

correlatos; e a construção do aparato teórico. 

A construção do referencial teórico partiu da apreciação da cidade até a segregação. Deve-se 

destacar que a definição de cidade não é tarefa fácil, existindo disparidades entre os 

doutrinadores. Não buscando esgotar a temática, mesmo porque a definição e origem das 

cidades não é o objeto de estudo, buscou-se apresentar os principais aspectos que permeiam a 

cidade chegando à discussão da segregação. Posteriormente, fez-se menção ao debate 

científico que permeia sobre o termo segregação sócio-espacial, onde foi priorizada a 

nomenclatura com hífen em concordância com Souza (2007, 2008, 2009) quando destaca que 

a alusão à segregação sócio-espacial se tem como correspondência simultânea as relações 

sociais e o espaço social, que são distintos e interdependentes.  

Ainda no referencial teórico apontou-se sobre a gênese do planejamento urbano no Brasil, 

discutindo sobre as atividades urbanísticas, para, em seguida relatar sobre o Direito 

Urbanístico. Destaca-se nesta abordagem, que a exaustão do Direito Urbanístico pressupõe 

um trabalho próprio e não restrito as poucas páginas explanadas nesta pesquisa. Assim, 

buscou-se limitar a definição do Direito Urbanístico, discutir sobre aspectos gerais do Estatuto 

da Cidade, os Planos Direitos e o Zoneamento Urbano. Essas abordagens foram de grande 

valia para as análises seguintes, pois permitiu visualizar a evolução do Direito Urbanístico, 

sobretudo após a Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade. 
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Desta feita, a norma máxima de 1988 ressaltou as cidades como locus a ser tutelado e 

ordenado pelo Poder Público municipal para garantir o pleno desenvolvimento das funções 

sociais das cidades, garantindo o bem-estar dos citadinos. Esta determinação somada aos 

anseios sociais fez com que o Estatuto da Cidade ganhasse um corpo de salvaguarda para as 

cidades, representando uma conquista histórica e social efetivada após quase 13 anos. O 

Estatuto da Cidade regulamentou o capítulo de “Politica Urbana” previsto na Constituição de 

1988, prevendo diretrizes gerais para as cidades.  

A partir das estipulações do Estatuto da Cidade, o presente estudo deu enfoque ao Plano 

Diretor e ao Zoneamento Urbano. O Plano Diretor representa a diretriz basilar de 

desenvolvimento das cidades, pois é capaz de assegurar a qualidade de vida, justiça social e a 

melhoria das atividades econômicas (BRASIL, 2001). Já o Zoneamento é um instrumento de 

planejamento por excelência, sendo um grande aliado para a sócio-espacialização da cidade e 

garantia do desenvolvimento da cidade (SOUZA, 2010). Logo, estes dois aparatos são 

determinantes para a organização das urbes e para o estabelecimento da função social da 

cidade, garantindo uma cidade digna para todos os cidadãos. 

Partindo desta perspectiva, deu-se ênfase a área de estudo, a cidade de Montes Claros, em que 

foram descritos os basilares aspectos gerais econômicos, sociais e espaciais. Diante disto, 

observou-se que Montes Claros é uma cidade que se destaca no contexto mineiro, sendo 

apontada como a principal cidade do norte de Minas Gerais. Composta por 361.915 

habitantes, o município desde a década de 1970 possui uma população predominantemente 

urbana, possuindo aproximadamente 95% de índice de urbanização. Montes Claros é 

considerada uma cidade média, apresentando intensificação dos processos sociais, 

econômicos e políticos. Assim, a sua estrutura urbana é complexa, dinâmica e com 

crescimento demográfico acima da média nacional (MARICATO, 2001). 

Não obstante, para o melhor estudo de Montes Claros a pesquisa deu preferência a quatro 

perspectivas peculiares: habitação, saneamento básico, educação e renda. Esta etapa pautou-se 

na seleção, adaptação e espacialização de indicadores sociais que descrevessem essas quatro 

dimensões de análises. É válido destacar que os dados tiveram como fonte primordial o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). 

Diante disso, no âmbito habitacional foram selecionados: a) domicílios particulares 

improvisados; b) domicílios particulares permanentes sem banheiro ou sanitário; e c) 
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domicílios particulares com mais de 02 moradores. Para análise dos indicadores dos 

domicílios com acesso aos meios de consumo coletivos e saneamento básico foram 

escolhidos: a) abastecimento de água de rede geral canalizada em pelo menos um cômodo; b) 

com destino do lixo coletado; e c) com esgotamento e sanitário ligado à rede de esgoto ou 

pluvial. Na análise da renda foram preferidos os exames da renda mensal dos chefes de 

família dos domicílios permanentes: a) sem rendimento nominal mensal; b) com rendimento 

nominal mensal de até 02 salários mínimos; e c) com rendimento nominal mensal de mais de 

15 salários mínimos. Já para o subgrupo dos indicadores sociais referentes ao grau de 

escolaridade, destacou-se: a) pessoas responsáveis alfabetizadas; b) responsáveis 

alfabetizados(as) com 10 ou mais anos de idade em domicílios particulares; e c) pessoas 

alfabetizadas com 05 ou mais anos de idade. 

Em seguida, os quatro subgrupos de indicadores sociais foram divididos em quatro categorias 

que permitiram classificar a área urbana de Montes Claros em campos com melhores 

indicadores, intermediários melhor, intermediários pior e os piores indicadores. 

Através da seleção e espacialização dos Indicadores Sociais, observou-se que nos indicadores 

de habitação, acesso à infraestrutura de saneamento básico e de educação, estão presentes de 

forma espraiada na cidade de Montes Claros, esta análise está descrita de forma 

pormenorizada no Capítulo 03.  

Entretanto, quando foram considerados os indicadores sociais de renda verificou-se grande 

disparidade econômica, social e espacial. Ressalta-se na análise a variável que compreende a 

percepção acima de 15 salários mínimos pelos responsáveis dos domicílios particulares 

permanentes, pois demonstrou que 86% dos setores dos 311 setores censitários exibindo 

piores indicadores, 31 setores (9%) Na camada intermediária, enquanto na intermediária 

melhor 15 setores (4%), e apenas quatro setores (1%) apresentam melhores indicadores. Além 

disto, os melhores indicadores estão centrados na área centro-oeste da cidade. 

Ao destacar a área centro-oeste, observou-se que os indicadores sociais analisados 

apresentam, quase que em sua totalidade, atributos melhores, fazendo desta parte da cidade a 

mais privilegiada nos quesitos habitação, infraestrutura de saneamento básico, educação e, 

sobretudo, renda. Isto se torna contrário nas localidades em que as pessoas com menor renda 

estão alocadas.  
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Diante disso, procedeu-se ao estudo do espectro legal para analisar as estipulações que visam 

dirimir as disparidades sócio-espaciais na cidade de Montes Claros. Partindo do instrumento 

básico de desenvolvimento da política e expansão urbana; e as normas de uso e ocupação do 

solo do Município de Montes Claros. Diante da análise das leis 2.921/01 e 3.031/02 que 

instituem, respectivamente, o Plano Diretor e o Zoneamento Urbano, observou-se que ambas 

descrevem diretrizes básicas de desenvolvimento urbano e preceitos mínimos que fazem 

referência ao uso e ocupação do solo. Conforme observado nos capítulos 03 e 04 da presente 

pesquisa, os textos legais apresentam contingentes basilares, exigidos por lei, porém, os 

anseios sociais perpassam por criação de normas e primam para que essas normas contenham 

estipulações que viabilizem a acessibilidade à cidade. Logo, o Direito da Cidade deveria 

viabilizar o Direito à Cidade, ou seja, as normativas urbanas devem possibilitar a promoção à 

cidade. 

Nas legislações analisadas observou-se que expõem preceitos inócuos, que não apresentam 

vigor para dirimir as desigualdades sócio-espaciais na cidade. Isto faz com que os agentes 

capitalistas e produtores do espaço urbano, atuem de forma a organizar, realçar ou inutilizar 

certas áreas da cidade, isto influi principalmente na análise da área edificada. No caso 

montesclarense, restou comprovado que a área centro-oeste está sendo priorizada pelas 

pessoas com maior poder aquisitivo, refletindo no melhoramento da infra-estrutura, educação, 

habitação e, sobretudo na renda. 

Ao analisar o espectro legal, e admitir que se trata de um aparato ineficiente, conclui-se que 

ele não tem preocupado em viabilizar estruturalmente numa mudança de perspectiva para uma 

cidade mais igualitária. Pelo contrário, abre leque para que os agentes produtores do espaço 

urbano ratifiquem ainda mais as desigualdades sócio-espaciais, criando um verdadeiro abismo 

entre a área centro-oeste e as demais áreas de Montes Claros. Logo, ter direito a parte centro-

oeste representa ascensão econômica e prestígio social. 

Foi nesse momento da pesquisa que se indagou sobre a existência da função social da cidade 

de Montes Claros. Existe função social numa cidade com tanta disparidade? A função social 

preconizada possibilita o acesso à cidade? Se permitir o acesso, ele é exercido por todos os 

citadinos? Vale ressaltar que o exercício da função social está correlato a garantia do direito à 

cidade e a consubstanciação da dignidade da pessoa humana. Uma localidade onde impera a 

desigualdade sócio-espacial não segue os ditames constitucionais e, tampouco, garante uma 

vida digna a todos citadinos. 
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Diante disso, finaliza-se esta pesquisa considerando que o Direito Urbanístico exercido na 

cidade de Montes Claros é falho, pois não tem sido capaz de coibir e reverter às desigualdades 

sócio-espaciais e muito menos, fazer com que se cumpra a função social da cidade. Restou 

comprovado a existência do Direito da Cidade, mas o Direito à Cidade ainda tem muito para 

avançar.  

Analisando a cidade de Montes Claros através dos seus indicadores sócio-espaciais e o 

espectro legal, observa-se que entre o fato e a norma, o que prevalece são as disparidades 

sócio-espaciais e leis que não traduzem o aspecto real da cidade. Porém, mais do que criar leis 

é preciso criar estratégias de execução que possibilitem o seu cumprimento. Assim, ressaltam-

se a existência normas constitucionais promissoras, regulamentadas por um Estatuto com 

pouca exigibilidade e um Plano Diretor e Zoneamento Urbano inócuo e que apresenta 

somente características gerais da cidade de Montes Claros. 

Logo, o Direito Urbanístico requer mais que leis e posturas municipais ineficientes, requer 

ações efetivas dos atuantes do espaço urbano, que priorizem a promoção da cidade por todos, 

corroborando para uma vida digna de todos os citadinos. Assim, cabe às autoridades 

municipais e toda a sociedade civil lutar por normas urbanísticas e condutas que dirimam as 

desigualdades sócio-espaciais existentes e que primam pela melhoria da qualidade de vida e 

exercício da verdadeira função social. Afinal, primar pelo exercício da função social da 

cidade, é garantir a máxima constitucional da dignidade da pessoa humana.  

Dessa feita, espera-se que o estudo em comento, contribua para a observância do Direito 

Urbanístico contemporâneo, frente à segregação sócio-espacial na cidade de Montes Claros. 
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