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Com a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constitui-
ção Federal pelo Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 
2001) – importante marco para o cumprimento da função 
socioambiental das cidades – ficou estabelecido em seu 
2º parágrafo de seu artigo 40, que o plano diretor munici-
pal deverá englobar o território do Município como um 
todo, ou seja, tornando as zonas rurais parte constituinte 
das políticas de desenvolvimento social, territorial e da 
regulamentação do ordenamento municipal.

A aplicação desse instrumento para incluir as zonas 
rurais nas políticas de desenvolvimento municipal é de 
fundamental importância para a correta programação 
do crescimento do município, assim como, para garantir 
o direito de acesso à cidade, nesse caso, garantindo que 
o morador rural tenha fácil acesso, através da descen-
tralização e interiorização, aos serviços que são provi-
dos, em geral, na sede dos municípios.

Este curso discorrerá sobre a relação entre o meio rural e 
urbano, qual a importância do Plano Diretor na gestão 
do crescimento e desenvolvimento municipal, proposta 
de método de tipificação específico a ser utilizado dentro 
do território local, pontos frágeis no planejamento que 
podem causar a exclusão do território rural e que ferra-
mentas podem ser incorporadas ao Plano Diretor de 
forma a auxiliar na busca pela equidade do território.
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O Plano Diretor, quando produzido de forma adequada, 
serve como um importante instrumento para a gestão 
administrativa do município, ele pode oferecer uma va-
riedade de diretrizes que podem compreender desde os 
mais simples cuidados com o ordenamento do território 
até os pontos mais complexos do desenvolvimento 
regional.

Através deste instrumento é possível realizar a preserva-
ção ambiental, gerar emprego e renda, valorizar os 
saberes locais, cuidar do patrimônio histórico, incentivar 
o desenvolvimento sustentável, evitar e mitigar desas-
tres, identificar as potencialidades locais, cuidar da po-
pulação vulnerável, entre outras várias possibilidades 
conforme a necessidade da região.

O Estatuto da Cidade, instrumento legal que tornou obri-
gatório o desenvolvimento de Plano Diretor para municí-
pios com mais de vinte mil habitantes, determina qual 
conteúdo mínimo deverá compor o documento, sendo 
esses todos, com a exceção da criação de um sistema de 
controle, voltados para a gestão do solo e instrumentos 
de desenvolvimento de infraestrutura urbana.
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Em 2012, onze anos após o surgimento do Estatuto, após 
amadurecimento e observação dos resultados de uma 
década, na qual foi possível observar que o Plano Diretor 
teria condições e deveria ter um papel de direcionamen-
to do desenvolvimento municipal e não apenas do terri-
tório, com isso foram incluídos por lei outros itens obri-
gatórios a serem incorporados pelo Plano que também 
tratam de cuidados com o uso do solo, mas atrelaram a 
necessidade de favorecer a geração de emprego e 
renda, proteção ambiental, cuidado com o patrimônio, 
manejo das áreas de risco de desastre, regularização 
fundiária e políticas sociais.

O Plano Diretor se bem concebido e implantado terá 
função fundamental e será protagonista no ordenamen-
to do crescimento e na determinação e diretrizes do de-
senvolvimento regional.

Então o desenvolvimento deste marco legal, se não tra-
tado apenas como obrigação legislativa, mas sim como 
uma ferramenta fundamental para a construção do de-
senvolvimento integrado e sustentável pode efetivamen-
te melhorar a qualidade de vida da população, principal-
mente daqueles que historicamente sofrem com o pro-
cesso de exclusão.
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Para que o Plano Diretor possa chegar a cumprir toda a 
função descrita no tópico anterior se faz necessário enten-
der todo processo de construção do município, inclusive 
historicamente. Entender o meio de vida da população e 
sua relação, bem como levantar os parâmetros técnicos 
de diversas disciplinas.

A produção de um Plano que seja efetivo não é possível 
sem uma fase de diagnóstico profunda e bem construída. 
Então como primeiro passo deve-se construir um planeja-
mento de desenvolvimento do PD e toda metodologia de 
trabalho, além do fluxograma de atividades até sua con-
clusão.

No planejamento devem-se determinar, também, quais 
assuntos o PD irá abordar para que possa ser montado, 
em conjunto com uma equipe multidisciplinar, como se 
dará a realização da fase de diagnóstico, abrangendo 
cada um dos pontos necessários.  

Para o diagnóstico participativo realizado nos ambientes 
rurais deve-se ter um cuidado especial que aqueles que 
realizem as plenárias com a população sejam treinados 
para lidar com uma relação e visão de vida diferente dos 
habitantes da cidade, ou seja, .

Na realização do diagnóstico é fundamental que o levan-
tamento técnico de todas as condições de infraestrutura, 
educação, saúde e social do município, sejam realizados 
em conjunto um o diagnóstico participativo com a popula-
ção, a participação deverá ser feita de forma que a popu-
lação apresente suas necessidades, bem como sua visão 
sobre os pontos que serão abordados ao longo do Plano 
Diretor. Ao final é ideal que seja produzindo um único do-
cumento compreensivo e que realize a relação entre as 
informações colhida.
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Onde é rural? Onde é urbano?

Atualmente no Brasil as áreas urbanas e rurais 
são determinadas pelo Decreto-Lei nº 311 de 1938, 
que dispõe sobre a divisão territorial do país, o 
qual determina que todas as sedes de distritos e 
municípios sejam consideradas como áreas 
urbanas, independentemente de suas caracterís-
ticas estruturais e funcionais. Assim, ínfimos 
povoados, ou simples vilarejos, viraram cidades 
por norma que continua em vigor, apesar de 
todas as posteriores evoluções institucionais.

Como a divisão do território urbano e rural é 
determinada por instrumento legislativo adminis-
trativo pode ser apontada um enrijecimento do 
censo demográfico, levando a uma diferença 
entre as estatísticas oficiais e a realidade obser-
vada, especialmente em áreas onde a relação 
com a agropecuária seja proeminente.

Diversas são as discussões em torno do tema 
envolvendo esta dicotomia da divisão territorial. 
Dentre os métodos de tipificação os mais discuti-
dos e aceitos são o da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico, OCDE; 
do United States Census Bureau; e o método pro-
posto por José Eli Veiga.

Apesar de esses métodos serem bem aceitos 
para tipificação de grandes porções de território 
eles não refletem a realidade adequadamente 
quando utilizados em pequenas áreas, como o 
município. Assim no tópico a seguir será apresen-
tada uma metodologia que poderá ser utilizada 
de forma a apoiar na construção do Plano Dire-
tor e suas políticas auxiliares.
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AL A tipificação interna do município deve ser muito bem con-
sidera, pois para que as políticas públicas possam estar 
em consonância com a Nova Agenda Urbana, acordada 
por lideres mundiais durante a Habitat III, se faz necessário 
que o desenvolvimento municipal fragmentado seja com-
batido. Sendo assim, a ênfase feita por este trabalho na 
busca por uma classificação do urbano e rural na área 
interna do município, que represente efetivamente as 
características da população, feita com o objetivo de 
apoiar o desenvolvimento territorial, é essencial. 

A metodologia poderá ter que sofrer adequações confor-
me a região a ser aplicada, inicialmente esta foi desenvol-
vida observando territórios com áreas extensas, baixa 
densidade demográfica e com forte ligação com ativida-
des agropecuárias. 

A alternativa para a tipificação interna de um município 
baseada nos serviços disponíveis na área, distância a ser 
percorrida para acessar os serviços indisponíveis, densi-
dade populacional por distrito e a base econômica da 
localidade. 

A relevância da determinação desses critérios está basea-
da não somente na determinação do que é rural e o que é 
urbano, mas também para que possam ser previstas que 
tipo de política pública deve ser desenvolvida para uma 
determinada seção do território municipal.
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A tipificação proposta se baseia em três eixos, sendo eles: 
densidade; serviços essenciais; e distância dos serviços 
não disponíveis na localidade.

A densidade proposta para o método, levando em consi-
deração municípios com território de extensa dimensão, 
deve ser maior que 50 hab/km2 para a localidade ser con-
siderada área urbana. 

Os serviços essenciais que devem estar disponíveis são: 
educação com oferta de no mínimo ensino médio; banco; 
hotel; atendimento básico a saúde (emergencial e preven-
tivo capaz de diagnosticar e tratar problemas de baixa 
complexidade); biblioteca pública; transporte público. 

Quando não disponível estes serviços, deve ser determi-
nar a dificuldade de acesso através da distância, sendo 
considerado: baixa dificuldade de acesso até 10 km; média 
dificuldade entre 10 a 30 km; e alta dificuldade acesso mais 
que 30 km.

Para classificação de uma área como urbana esta deve 
possuir a densidade mínima instituída e ter no máximo um 
serviço com média dificuldade de acesso, caso a localida-
de tenha sistema de transporte público regular com múlti-
plas viagens diárias o número de serviço com média difi-
culdade pode passar para dois.

Nas figuras a seguir pode-se observar a aplicação da me-
todologia em dois territórios munipiais distintos, porém da 
mesma mesoregião.
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A figura ao lado apresenta a aplicação do 
método de tipificação no território do município 
de Juazeiro - BA

Nesse caso, devido a extensão territorial do mu-
nicípio e ter apenas um núcleo tipificado como 
urbano dentro dos parâmetros propostos grande 
parte dos habitantes que não estejam inseridos 
dentro do sede do município tem alta dificuldade 
de acesso aos serviços públicos. 

Como forma de melhor exemplificar a metodolo-
gia, foi realizada a aplicação, também, no territó-
rio do município de Jaguarari, que teve seu resul-
tado plotado na figura 5, observada abaixo. 
Neste resultado é destacado que a sede do distri-
to de Pilar possui desenvolvimento socioeconô-
mico e territorial similar ao da sede do município. 
Sendo a economia da localidade baseada na 
mineração, e tendo a disposição de seus habitan-
tes todos os serviços mínimos determinados pelo 
método, criando assim uma dinâmica diferencia-
da para a localidade.

Tomando como base que o desenvolvimento 
econômico e social é um bem cujos efeitos positi-
vos devem ser divididos com as populações mais 
desprovidas, a tipificação correta de um território 
e de seu grupo populacional é fundamental para 
que se possa apoiar políticas públicas a nível mu-
nicipal que levam a melhoria na qualidade de 
vida e o nível de satisfação pessoal da população 
de determinada região ou localidade.
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Alguns cuidados devem ser tomados para evitar alguns 
problemas na forma de tratar o desenvolvimento do Plano 
Diretor dentro da gestão municipal que podem compro-
meter a qualidade do produto. 

Uma barreira para que se possa efetivamente construir 
políticas efetivas de integração e que passam a ir em dire-
ção de uma equidade do município como um todo é a des-
conexão entre as secretarias. Aqueles responsáveis por 
desenvolver o Plano Diretor devem buscar a aproximação 
com as diversas secretarias para ter apoio técnico das 
pastas para que o Plano possa vir a criar diretrizes para 
futuras ações que serão desenvolvidas de forma ampla, 
integrada e sustentável. 

Outra problemática similar pode ser enfrentada dentro do 
próprio órgão ou secretária no qual o Plano Diretor será 
desenvolvido, pois é normal encontrar falta de recursos 
humanos dentro do poder público para realizar o desen-
volvimento de planejamentos compreensivos e extensos. 
Parte dessa falta de mão de obra, também, é motivada 
pelas outras atribuições que a pasta responsável acumula, 
conforme discorrido mais a frente.
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As secretárias que possuem corpo técnico em arquitetura, 
engenharia, construção e operação (AECO), normalmente 
acabam incorporando o desenvolvimento do PD, a priori-
dade destes acabam por serem os processos referentes 
às obras públicas, controle e fiscalização, ficando por 
secundário a construção da legislação, ou seja, podendo o 
desenvolvido do documento ser prejudicado devido à falta 
de profundidade e continuidade.

O constante apoio dos gestores eleitos para as atividades 
de planejamento será determinante no sucesso do Plano 
Diretor, devendo ser dada a liberdade necessária para 
aqueles envolvidos. É fundamental que exista clara comu-
nicação das prioridades da administração superior para 
que toda hierarquia esteja ciente do envolvimento e ofere-
çam apoio ao planejamento municipal.
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As ferramentas a serem incluídas no Plano Diretor devem 
apoiar a construção de políticas públicas que deem condi-
ções da população rural poder ter a escolha de permane-
cer com boa qualidade de vida no território rural do muni-
cípio.  

Para a equipe de gestores e técnicos envolvida com a pro-
dução do PD é de fundamental importância a compreen-
são, devendo estar sempre sendo alvo de discussão, que a 
população campesina está no meio de vida destas locali-
dades, devendo o meio rural ser entendido como lugares 
nos quais os efeitos da globalização e da tecnologia estão, 
também, presentes e que viver o meio rural não é falta de 
opção.

Antes mesmo de propor qualquer ação prática é impor-
tante destacar que o desenvolvimento de políticas públi-
cas com resultado de longo prazo são essenciais para au-
xiliar no sucesso das que tem efeitos em menor prazo e 
vice-versa, devendo ambas ser implantadas concomitan-
temente.

Outra importante nota nesse contexto é o engajamento 
da população na execução das políticas desenvolvidas 
para as localidades e para isso deve haver a integração 
dos saberes tradicionais locais com o conhecimento aca-
dêmico formal para o desenvolvimento das políticas públi-
cas de forma que os indivíduos queiram e acreditam que 
possam fazer parte da transformação da sua própria rea-
lidade.
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Uma das políticas de resultado de longo prazo é a preocu-
pação com a educação do campo, conforme discutido por 
diversos pensadores, dentre eles Paulo Freire, a constru-
ção de uma educação de qualidade e contextualizada ao 
meio rural deve valorizar: a importância da reforma agrá-
ria e do modelo agrário camponês; valorização do saber 
popular; diversidade; interesses de sua população; cultura; 
consciência crítica; etc.

Todavia deve-se preocupar, também, em levar a educa-
ção rural ao meio urbano, introduzindo aos estudantes da 
cidade a importância do espaço rural e de seu povo, bem 
como o modelo agrário camponês, mostrando a influência 
na construção social e na geração de insustentabilidade, 
introduzindo visitas educativas aos projetos que dão apoio 
a construção de um campo para as pessoas.

A longo prazo também serão sentidos os efeitos de ser ga-
rantido e incentivado, através do Plano Diretor,  o espaço 
de representantes das áreas rurais nos conselhos munici-
pais, bem como o controle do ordenamento, uso e ocupa-
ção do solo nas zonas rurais inibindo a expansão urbana 
dentro das zonas rurais e expansão sem adensamento, ou 
seja, não permitir a descaraterização do imóvel rural ou 
ampliação do perímetro urbano desmotivada. Controlan-
do assim a especulação imobiliária de tal forma que seja 
evitada pressão econômica sobre os agricultores para 
venderem seus lotes, muitas vezes através de estratégias 
questionáveis, como a proibição de atividades agropecuá-
rias dentro do perímetro urbano.
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Outro ponto a ser abordado com resultado de longo prazo 
são as políticas fazendárias, que inicialmente poderão im-
pactar negativamente a arrecadação de impostos, mas 
que através de seu incentivo elevaram o interesse e com-
petitividade de determinado conjunto de atividades fazen-
do com que estes venham a crescer na região. Este tópico 
será essencial para apoiar diversas outras ações que 
serão discorridas nos próximos parágrafos.

Incentivar o micro empreendedorismo, devendo incentivar 
o beneficiamento da produção agrícola, mas também as 
atividades paralelas de toda família, como salão de 
beleza, reparos veiculares, construção, etc, envolvendo 
assim a família toda num projeto de vida. 

Nesse apoio ao empreendedorismo é importante que os 
indivíduos queiram sair da informalidade e também, por 
outro lado, consigam através da desburocratização. Outra 
forma de avançar neste projeto familiar e no empreender 
é incentivar a produção agroecológica e outras formas de 
rendas não monetárias. 

A utilização de agências e cooperativas para a compra e 
comercialização dos produtos é uma alternativa para ba-
ratear a produção e incentivar a agricultura familiar agro-
ecológica, deve haver um balanço entre os produtos e um 
estabelecimento do preço mínimo evitando assim concor-
rência entre as famílias e o abadando das práticas. Com 
cooperação também é possível facilitar o acesso a crédito, 
consultorias e seguros para casos de perda da produção.
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Centros de interação local, ambiente no qual possa existir 
manutenção de máquinas, tratamento de animais, 
compra de insumos para a produção, assistência técnica, 
sede de cooperativas e sindicatos, rodadas de negocia-
ção, lazer, restaurantes, etc. Sem dúvida as políticas fazen-
dárias são vitais no sentido de incentivar esse tipo de em-
preendimento, essas políticas podem ser formatadas utili-
zando como base as Operações Urbanas Consorciadas 
previstas no Estatuto da Cidade.

Parte da percepção de isolamento da população dos dis-
tritos é decorrente, também, da falta de uma política de 
mobilidade adequada, esta somente poderá existir 
quando a concessão do transporte urbano for atrelada a 
qualidade do transporte rural. Fazendo com que as con-
cessionárias absorvam o ônus de uma baixa demanda 
inicial ou mesmo de um maior custo operacional.

A garantia de opções de lazer deve ser uma preocupação 
constante para criar nos jovens a sensação de que o viver 
no ambiente rural é tão satisfatório quanto no meio 
urbano, este ponto é muito importante também, pois esta 
noção de inclusão gera esperança dando mais oportuni-
dades e reduzindo os jovens que buscam as drogas como 
forma de escapar a realidade que a eles é imposta.

Deve-se criar formas de fortalecer o turismo rural, para 
que servir como forma de gerar outras fontes de renda. O 
incentivo ao turismo também abre o leque para a diversifi-
cação das opções de lazer para os habitantes da localida-
de, mas o grande peso desta política precisa ser a divulga-
ção da cultura popular rural regional dando luz aos seus 
costumes e quebrando os preconceitos dos indivíduos 
urbanos.
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O turismo rural, trazendo uma população diversificada 
aos seus espaços, pode ser muito benéfico de forma a 
favorecer a implantação de políticas de acessibilidade uni-
versal criando meios de inclusão aos deficientes morado-
res da localidade.

Por fim, assim como a educação, é necessário a mudança 
de políticas de “saúde para o campo” para “saúde do 
campo”, assumindo que o campines é diferente, criando 
um sistema voltado para as condições do campo, princi-
palmente na comunicação da saúde preventiva, apresen-
tando as doenças que afligem o individuo campesino, 
quais suas causas e consequências. 

Como forma de aumentar as chances de sucesso no de-
senvolvimento é recomendado que sejam incluídos na lei 
de aprovação do Plano Diretor mecanismos que possibili-
tem o controle através de indicadores objetivos e quais 
tipos de responsabilização os órgãos envolvidos terão 
pela falta de cumprimento, não justificado, das etapas de-
terminadas pelo planejamento realizado.

ISBN: 978-85-5322-070-0


