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RESUMO 

O presente trabalho investiga a articulação entre densidade urbana – construtiva e populacional – 

e mobilidade urbana – a partir da infraestrutura – no âmbito do planejamento e da gestão. Para tal, 

toma como estudo de caso a área urbana do município de Passo Fundo/RS, com foco no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI/2006) e o reflexo destas proposições na 

materialidade através de casos estudados. A relação entre estes dois elementos parte da ideia da 

articulação retroalimentada ocasionada pelos fixos e fluxos (SANTOS, 2009a, 2014) enquanto 

estruturadores do espaço. O planejamento buscaria ordenar estes elementos de maneira eficaz, 

baseado nos preceitos da CF/1988 e demais leis infraconstitucionais, de modo a promover a função 

social da propriedade e da cidade. Destacam-se, portanto, o papel do zoneamento e dos parâmetros 

construtivos como regradores do espaço construído. Tendo em vista o potencial de valorização do 

solo urbano gerado não apenas pelas infraestruturas e serviços (o que caracterizaria a localização), 

mas pelo potencial construtivo determinado pelo regramento urbanístico, este, em um processo de 

flexibilização tende a promover a ampliação do potencial construtivo e de adensamento e/ou liberar 

localizações e atividades, o que vem sendo atualmente, naturalizado. A pesquisa adota como 

background explicativo três conceitos teóricos: a Pós-Modernidade, como atual fase do Capitalismo 

(HARVEY, 2014); o Neoliberalismo, ao limitar a atuação do Estado enquanto regrador, passando 

a ser um facilitador da atuação do Mercado e o Neoconstitucionalismo, ao instituir a flexibilização 

da norma jurídica frente à interpretação de princípios. Em Passo Fundo/RS foram identificadas 

alterações no plano diretor municipal, sobre o uso e a ocupação do solo, especificamente aqui 

tratado como regramento das densidades. A pesquisa, primeiramente, busca um estudo 

comparativo das diretrizes definidas originalmente pelo plano diretor (PDDI, 2006) e as alterações 

até 2018, objetivando caracterizar e identificar a localização das áreas onde houve a flexibilização 

do regime urbanístico. Referente à mobilidade, a pesquisa aborda a estrutura de circulação, ou seja, 

as vias. Desse modo, identificam-se as diretrizes e as estratégias definidas pelo planejamento, bem 

como verifica-se quais intervenções propostas foram executadas. A etapa seguinte busca análise 

conjunta (densidade x mobilidade) com o objetivo de verificar a articulação entre ambos através dos 

atos do planejamento e da gestão. A Sintaxe Espacial foi utilizada para analisar a localização das 

alterações frente a acessibilidade resultante da configuração da malha viária. A partir da 

interpretação conjunta destas análises, e com o auxílio da Teoria da Teia Urbana, foi possível 

apontar a fragmentação em diversas soluções adotadas pelo planejamento, a gestão e seus reflexos 

na cidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: densidade urbana; mobilidade urbana; planejamento urbano; gestão 

urbana; legislação urbanística, macroacessibilidade. 
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ABSTRACT 

This research investigates the articulation between urban density - constructive and population - 

and urban mobility - from infrastructure - in the planning and management. To this end, the study 

is developed through a case study of the urban area of Passo Fundo/RS, focusing on the Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI/2006) and the reflection of these propositions on 

materiality through case studies. The relationship between these two elements starts from the idea 

of the feedback loop caused by the fixed and flows (SANTOS, 2009a, 2014) as space structurers. 

Planning would seek to order these elements effectively, based on the precepts of CF / 1988 and 

other laws, promoting the social function of property and the city. Therefore, we highlight the role 

of zoning and constructive parameters as rulers of the built space. Considering the potential of 

urban land valorization generated not only by the infrastructures and services (which would 

characterize the location), but also by the constructive potential determined by the urbanistic rule, 

this one, in a flexibilization process tends to promote the expansion of the constructive potential 

and densification and / or releasing locations and activities, which is currently being naturalized. 

The research adopts as explanatory background three theoretical concepts: Postmodernity, as the 

current phase of Capitalism (HARVEY, 2014); Neoliberalism, by limiting the State's role as a ruler, 

becomes a facilitator of the Market's performance and Neoconstitutionalism, by instituting the 

flexibility of the legal norm in the face of the interpretation of principles. In Passo Fundo/RS, 

changes were identified in the municipal master plan on land use and occupation, specifically dealt 

with here as density regulation. The research, firstly, seeks a comparative study of the guidelines 

originally defined by the master plan (PDDI, 2006) and the alterations until 2018, aiming to 

characterize and identify the location of the areas where the urbanization regime became more 

flexible. Regarding mobility, the research addresses the structure of circulation, ie the roads. In this 

way, the guidelines and strategies defined by the planning are identified, as well as which proposed 

interventions were implemented. The next step seeks joint analysis (density x mobility) in order to 

verify the articulation between both through the planning and management acts. Spatial Syntax 

was used to analyze the location of changes in relation to accessibility resulting from the road 

network configuration. From the joint interpretation of these analyzes, and with the help of the 

Urban Web Theory, it was possible to identify the fragmentation in several solutions adopted by 

planning, management and their reflexes in the city. 

KEYWORDS: urban density; urban mobility; urban planning; urban management; urban 

legislation; macroaccessibility. 
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CAPÍTULO 1 | INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca investigar a articulação entre densidade (construtiva e populacional) e 

mobilidade (a partir da infraestrutura) no âmbito do planejamento e da gestão. Para tal, a pesquisa 

toma como estudo de caso a área urbana do município de Passo Fundo, com foco no Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado (PDDI/2006), bem como o reflexo destas proposições na 

materialidade através de casos estudados.  

O espaço urbano é formado por dois elementos básicos em uma relação interdependente: os fixos 

e os fluxos (SANTOS, 2009a, 2014). Este espaço é produzido pela tríade Estado – Mercado – 

Sociedade. Os fixos ancoram as atividades vitais para a sociedade, ao passo que os fluxos viabilizam 

essas atividades ao representar o deslocamento tanto de pessoas, como de informações, fluidos, 

energia e mercadorias. Por tanto, se estabelece uma relação retroalimentada onde, de forma 

genérica, um elemento influencia o outro. Essa relação passa a estruturar o espaço e demanda 

infraestruturas.  

Cabe ao Estado a provisão das infraestruturas. Estas, de modo geral, viabilizam a urbanização, mas 

são as infraestruturas relacionadas à circulação que cumprem papel fundamental no processo de 

urbanização ao dar acesso às localizações (VILLAÇA, 2009). Por outro lado, a produção imobiliária 

se encontra majoritariamente sob o controle do Mercado, cabendo ao Estado o papel de regrá-la 

sob os princípios da Constituição Federal (CF/1988) e do Estatuto da Cidade (EC). O 

planejamento urbano busca ordenar o espaço urbano e acomodar a relação entre fixos e fluxos. A 

mobilidade urbana representa os fluxos originados pelo movimento de pessoas e mercadorias. 

Considerando a relação direta e circular entre os fluxos e fixos como uma propriedade do espaço, 

Vasconcellos (1996a) defende esta mesma abordagem no planejamento, de modo a romper a 

fragmentação e abordar a problemática urbana de forma sistêmica. 

Conforme Alvim e Castro (2010), as políticas de uso e ocupação do solo resultam em normas e 

legislações que buscam regulamentar a atuação de agentes privados e públicos, com efeitos sobre a 

decisão de localização dos empreendimentos, equipamentos e serviços. A CF/1988 alçou o 

município à categoria de ente federativo, dotando-o, dentre outras responsabilidades, com a de 

legislar sobre o planejamento urbano. A política urbana está presente na Constituição, 

principalmente nos artigos 182 e 183, onde se estabeleceu o plano diretor como instrumento-chave 

no ordenamento territorial capaz de determinar diretrizes para a efetivação da função social da 

propriedade. O EC, instituído em 2001, reforça a política urbana e o sistema de planejamento e 

gestão municipais através de instrumentos capazes de concretizar a função social da propriedade e 

da cidade. Dentre as diretrizes iniciais, o EC prevê a oferta de serviço, equipamentos e transporte 

públicos adequados à população. Em relação ao controle do uso do solo visa, dentre outros, evitar 

a incompatibilidade de usos e estabelecer restrições referentes à saturação das infraestruturas, 

inclusive a de transporte, incorporando o zoneamento associado a um regime urbanístico.  

O movimento, representado pela circulação e o transporte de pessoas e mercadorias, é componente 

fundamental da urbanização, pois exerce a conexão entre as estruturas de produção e reprodução, 

vitais para as cidades (VASCONCELLOS, 1996a). A circulação está apoiada em estruturas físicas 

(vias, calçadas, terminais de transporte, entre outros), o que Vasconcellos (1996a) define como 

estruturas da circulação que, juntamente aos meios de circulação (ônibus, automóvel, entre outros) 

vem a compor o sistema de circulação. 
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O regramento da densidade urbana (construtiva e populacional) é fundamental na esfera do 

planejamento ao contemplar a infraestrutura, existente e a planejada, de modo a não ocasionar a 

saturação da mesma. Se baixas densidades não otimizam o uso do solo e os custos da infraestrutura, 

densidades demasiadamente altas tampouco respondem bem a essa questão. Densidades 

incompatíveis geram externalidades negativas que podem abranger desde a escala de vizinhança à 

escala urbana e regional; impactos sobre os equipamentos urbanos e redes de infraestrutura e 

consequências na habitabilidade urbana (ventilação, insolação) quando acompanhada de processo 

de verticalização. (ACIOLY E DAVIDSON, 1998; MASCARÓ E MASCARÓ, 2001). Estas 

infraestruturas e equipamentos se mostram essenciais para a vida urbana, assim como a capacidade 

de locomoção, portanto seu uso e acesso são fatores determinantes para a qualidade de vida da 

população. 

O papel do Estado, enquanto responsável pela execução de políticas públicas, de modo amplo, e 

relativamente ao planejamento urbano, de modo específico, se alterou ao longo do tempo. O 

planejamento urbano praticado até o início da década de 1970 era baseado nos preceitos 

modernistas, fortemente regrador e marcado por um olhar sistêmico e integrado sobre a cidade. 

Essa visão se alterou a partir de meados daquela década devido a crises financeiras e fiscais. O Estado 

perdeu força para liberar espaço para a atuação do Mercado (SOUZA, 2015a). Os preceitos que 

emergem neste período (denominado como Pós-modernidade), tiveram reflexos no ideário urbano 

onde se passou a criticar princípios modernistas (HARVEY, 2014). 

Atualmente, observa-se fragmentações das mais diversas ordens no planejamento e na gestão das 

cidades, onde o papel do planejamento, como instrumento de longo prazo, é deixado em segundo 

plano e a ideia de gestão aparece com força, de modo a atender aos interesses imediatos do capital 

(SOUZA, 2015a). Na esfera da gestão, a flexibilização do regramento urbanísticos se apresenta 

como forma de liberar determinadas áreas para investimentos imobiliário, muitas vezes sem 

considerar a infraestrutura necessária para acomodar tal demanda. Os parâmetros de regulação e 

controle do solo representam grandezas que, em si mesmas, se mostram abstratas e de difícil 

apreensão. Entretanto, estes parâmetros atuam como condicionantes da produção do espaço urbano 

e os resultados possíveis geram diferentes efeitos sobre as densidades, a paisagem, a infraestrutura e 

os serviços urbanos. Sobre as áreas valorizadas do espaço urbano é exercida pressão, pelo capital 

imobiliário. De um lado, são estabelecidos novos parâmetros para o regramento do espaço 

construído baseados no potencial construtivo e na taxa de ocupação do lote, por outro, o capital 

imobiliário vem buscando a flexibilização destes parâmetros, seja através do aumento do potencial 

construtivo, seja através da incorporação de novas áreas destinadas à expansão imobiliária.  

Outra questão presente na atual conjuntura urbana está na relação entre o planejamento e os 

recursos orçamentários, onde a capacidade de investimento por parte do Estado vem sendo reduzida 

e o novo planejamento (chamado de Planejamento Estratégico e Setorial) não abrange a cidade 

como um sistema único, ao tratar suas partes e funções de forma isolada e fragmentada.  

Entende-se, como lacuna do conhecimento, pertinente compreender, identificar e analisar o 

resultado produzido pelo planejamento urbano praticado sob estas perspectivas. O interesse sobre 

o tema da presente pesquisa surgiu da identificação de problema baseado nas novas dinâmicas de 

produção do espaço na cidade de Passo Fundo. Em áreas de predominância residencial unifamiliar, 

foi observado o surgimento de edifícios ou blocos de apartamentos, isolados ou em condomínio, 

localizações estas que, em primeira observação, não haviam sido objeto de aprimoramento das redes 

de infraestrutura e equipamentos urbanos e que destoavam da vizinhança próxima. Esta observação 
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acabou por levantar questionamentos sobre as normas e marcos regulatórios praticados pelo 

município na resolução de questões ligadas à problemática da relação entre as densidades e a 

infraestrutura.  

A partir do exposto, esta pesquisa tem como tema a articulação promovida, no âmbito do 

planejamento pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), entre as densidades 

(construtiva e populacional) e a mobilidade, e sua relação com a materialidade1. O estudo é baseado 

em Passo Fundo, município de 200 mil habitantes, considerado polo da região norte do Estado do 

Rio Grande do Sul. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), elaborado em 2006, 

vem passando por alterações sucessivas referentes ao planejamento das densidades. Tais medidas 

incidem sobre o regime urbanístico, onde observou-se dois fenômenos: o primeiro, em relação ao 

aumento dos parâmetros construtivos e o segundo referente a alterações no zoneamento de 

determinadas áreas. A mobilidade na maneira como é abordada no PDDI refere-se a Diretrizes 

Gerais, tendo a parte autoaplicável vinculada às diretrizes de hierarquia viária, prolongamentos e 

alargamentos (gravados como recuos viários obrigatórios, raramente executados), onde consta 

também a elaboração de um Plano de Transportes e Mobilidade. O cumprimento desta diretriz 

ganhou força ao ser instituído, pelo Governo Federal, a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PMNU) que, dentre outras determinações, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração de planos 

de mobilidade urbana para cidades com população acima de 20.000 habitantes. O Plano de 

Mobilidade de Passo Fundo foi concluído em 2014 e instituído em 2018, por via legislativa, através 

da Lei 5305. 

Inicialmente, a pesquisa objetivava analisar o sistema de transporte coletivo que estava sendo 

proposto em Passo Fundo, via processo licitatório, e sua relação com densidades planejadas (e 

flexibilizadas). Entretanto, este processo licitatório foi suspenso e, posteriormente anulado, sendo 

retomado apenas em julho de 2019. Diante desses descaminhos, optou-se por não analisar a 

articulação das políticas setoriais na perspectiva do meio de transporte, mas sim, a partir da estrutura 

de circulação existente e planejada. A alteração do objeto de estudo abriu outra perspectiva de 

análise, possibilitando caracterizar a localização dessas alterações incididas sobre o PDDI a partir da 

acessibilidade produzida pela infraestrutura viária. Nesse sentido, embora compreenda-se o conceito 

de mobilidade como algo amplo, capaz de apreender os fluxos urbanos a partir de seus modais, bem 

como a satisfação das necessidades de deslocamento, este trabalho trata a infraestrutura como o 

planejamento da mobilidade, já que é dentro desta politica setorial que as diretrizes relativas à 

infraestrutura são contempladas. 

 

 QUESTÃO DE PESQUISA 

A observação de casos particulares conduziu à análise da legislação na escala urbana. Desse modo, 

a partir da contextualização, apresentação da problemática e assumindo que os parâmetros 

urbanísticos possuem caráter transformador do espaço e que influenciam diretamente no 

regramento das densidades urbanas e na demanda por serviços públicos, a questão que orienta o 

 
1 O conceito de Materialidade está associado à ideia de que é na cidade que reverbera as decisões e rearranjos 
dos investimentos do capital bem como aqueles promovidos pelas políticas públicas em níveis 
supramunicipais. Desse modo, a cidade é a escala onde os efeitos são materializados sobre seus residentes 
como parte de seu cotidiano (COLLONNY e STEIL, 2012). 
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presente trabalho é: É possível identificar uma articulação positiva entre o planejamento e a gestão das 

densidades e da mobilidade urbana em Passo Fundo? 

 

 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral  do presente trabalho é contribuir para a compreensão da articulação entre o 

planejamento das densidades e da mobilidade urbana, presentes no PDDI de Passo Fundo e suas 

alterações ocorridas entre 2006 e 2018, e os reflexos na materialidade urbana. 

Como objetivos específicos , busca-se: 

1. Caracterizar o planejamento das densidades a partir dos parâmetros urbanísticos presentes 

no PDDI, suas alterações no tempo e o papel dos mesmos como geradores da forma urbana. 

2. Descrever a estrutura de circulação, na perspectiva da macroacessibilidade, em relação à 

infraestrutura e seu planejamento. 

3. Identificar a relação entre o planejamento das densidades e a mobilidade urbana estabelecida 

no PDDI e sua expressão na materialidade urbana. 

4. Verificar a relação entre o planejamento das densidades e a acessibilidade produzida na 

estrutura de circulação existente a partir da Sintaxe Espacial. 

5. Apontar, a partir de casos específicos, a relação entre densidade e estrutura de circulação, na 

sua expressão na materialidade urbana, com o auxílio da Teoria da Teia Urbana. 

 

 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como procedimentos metodológicos buscou-se a pesquisa comparativa, que, segundo Sartori 

(1981), objetiva comparar processos em um mesmo período de tempo histórico, ou seja, aquela 

onde há continuidade em relação as condições que incidem sobre a política. Buscou-se comparar o 

PDDI dentro do recorte temporal representado pela sua instituição (2006) e o limite desta pesquisa 

(2018), de modo a comparar o planejamento das densidades a partir das sucessivas alterações que 

incidiram sobre o plano. A partir disso, buscou-se relacionar a localização e a intensidade dessas 

alterações às políticas de mobilidade urbana (planejadas e executadas), de modo a compreender a 

articulação entre as políticas setoriais. A Teoria da Sintaxe Especial auxiliou a caracterizar a 

localização das áreas onde houve a flexibilização do regime urbanístico a partir da acessibilidade 

produzida pela malha viária existente. Buscou-se ainda, através de casos concretos, identificar as 

reverberações sobre a materialidade proporcionadas pela flexibilização do regime urbanístico. 
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 ESTRUTURA DA PESQUISA 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta o tema, os 

objetivos, objeto e os recortes temporais e espaciais de pesquisa. 

O Capítulo 2 concentra o referencial teórico que embasará as análises e discussões. Primeiramente 

busca-se abordar a questão da estrutura intra-urbana e a ideia de localização e acessibilidade 

estruturadas pelas infraestruturas e meios de transporte. A segunda parte traz apresenta os principais 

aspectos do planejamento, das densidades e dos instrumentos vinculados ao regramento 

urbanístico. Na sequência são apresentados os conceitos acerca da mobilidade urbana, bem como a 

relação com a infraestrutura viária na estruturação do espaço. Por fim, apresenta-se a Sintaxe 

Espacial ao reconhecer nesta teoria o potencial de apreender o espaço a partir de sua estrutura.  

O Capítulo 3 apresenta o procedimento metodológico desenvolvido nesta pesquisa. Busca-se ali 

sintetizar os autores e sintetizar as variáveis de análise. Apresenta os procedimentos detalhados 

desenvolvidos em cada etapa do trabalho. 

No Capítulo 4 é desenvolvido o Estudo de Caso. Este capítulo foi subdivido em 5 partes. A primeira 

parte busca contextualizar o objeto de estudo no âmbito regional, intra-urbano e histórico, a partir 

de dados estatísticos. As demais subcapítulos desenvolvem as etapas estabelecidas na metodologia 

da pesquisa. 

O Capítulo 5 apresenta as reflexões e considerações finais. Apresenta-se também encaminhamentos 

e recomendações para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2 | REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo busca estabelecer os conceitos e definições com os quais a pesquisa vai trabalhar e 

realizar um apanhado histórico dos elementos e parâmetros significativos para o trabalho. As ideias 

dos autores consultados levam aos conceitos pertinentes ao tema tratado. Ou seja, os autores e seus 

conceitos aparecem aqui resumidamente, naquilo que os mesmos, com suas teorias, são utilizados 

como pilares para a análise e para a escolha dos parâmetros avaliados. 

O capítulo está subdivido em quatro partes. A primeira busca abordar a estrutura intraurbana e 

formação das localizações a partir da acessibilidade. A segunda parte apresenta o papel das políticas 

urbanas, o papel da densidade e dos instrumentos regradores da produção do espaço urbano. Na 

sequência são abordadas as questões referentes a mobilidade urbana e o papel da infraestrutura 

viária. Por fim, busca-se apresentar os conceitos da Sintaxe Espacial. 
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 ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO INTRAURBANO 

Para Santos (2009a, 2014), o espaço é um sistema complexo formado pela relação “indissociável, 

solidário, e também contraditório” entre sistemas de objetos e sistemas de ações. O sistema de 

objetos parte dos objetos naturais, no princípio, evoluindo para objetos técnicos (estradas, cidades, 

hidrelétricas, etc.) que alteram as características do espaço e as formas de produção e reprodução. 

As ações, por outro lado, são próprias do homem, das instituições e das empresas, a partir de uma 

necessidade, um propósito e se utilizam do sistema de objetos para seu fim. Nas palavras do autor: 

Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos 

condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à 

criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço 

encontra sua dinâmica e se transforma. (SANTOS, 2009a, p. 63). 

Aquele autor afirma que o espaço pode ser estudado a partir da relação configuração geográfica-

relações sociais (SANTOS, 2009a; 2014). A configuração geográfica sendo a composta pelo sistema 

de objetos, representa a materialidade, e esta é definida pelo autor como o conjunto de objetos 

naturais e artificiais distribuídos sobre o território. As relações sociais representam o sistema de 

ações. O espaço é, portanto, a configuração espacial somada às relações sociais, que dão significado 

à sua existência (SANTOS, 2009a). 

Cabe destacar ainda a diferença entre espaço e paisagem. A paisagem seria, para Santos (2009a) 

apenas uma porção da configuração geográfica, aquela abarcada pela visão. A paisagem é 

transtemporal ao abrigar objetos de diferentes épocas, enquanto o espaço é único, horizontal, trata 

do presente, justamente por nele estar o sistema de ações – as relações sociais que o movimentam – 

e ainda, que ações passadas auxiliam nas alterações da configuração geográfica e, consequentemente, 

da paisagem. 

O espaço é, então, uma instância da sociedade, assim como a economia ou a cultura. Essas instâncias 

funcionam de forma articulada: a economia no espaço, a cultura no espaço, e vice-versa. (SANTOS, 

2014). O espaço, enquanto totalidade e sistema complexo, é formado por elementos, sendo que sua 

evolução está submetida à evolução destes elementos que o compõe (SANTOS, 2014). O autor 

propõe a classificação em cinco elementos, de modo a viabilizar a análise e suas relações: 1) os 

homens, 2) as firmas, 3) as instituições, 4) o meio ecológico e 5) as infraestruturas. O autor aponta 

as especificidades oriundas de cada elemento. O homem, dependendo de sua idade tem relações 

diferentes com o sistema produtivo, enquanto adulto atua nele, entretanto em criança ou idoso cria 

demandas para o sistema produtivo (SANTOS, 2014). Os elementos do espaço articulam a 

sociedade à configuração geográfica. Como a categoria homens representa a sociedade, ele necessita 

de estruturas físicas para sua reprodução social, bem como as firmas e instituições para o 

desenvolvimento de suas atividades de normatização e produção. 

Os conceitos de fixo e fluxo se articulariam ao de sistemas de objetos e ações, respectivamente, e 

auxiliariam na compreensão de como a relação entre os agentes atuam na modificação do espaço. 

Eles são indissociáveis e interdependentes. Os objetos (o meio natural, a infraestrutura e as demais 

redes técnicas, tais como edifícios, etc.) demandam o movimento, se caracterizando como fixos. Os 

fluxos, sejam eles de pessoas, energia ou mercadorias, fazem parte do sistema de ações e viabilizam 

o processo de produção e reprodução social, ao promover a conexão entre os fixos. 
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Figura 1 - Conceito de espaço segundo Milton Santos (2009a; 2014). 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir dos conceitos de Santos (2009a, 2014). 

Pode-se compreender que o espaço é, de acordo com Santos, constituído pelo conjunto de dois 

elementos básicos e dependentes entre si: os diferentes usos do solo e os fluxos necessários para 

articulá-los. Outros autores corroboram com este pensamento, tais como Villaça (2009. A partir de 

Bastide (2001), o autor traz que estrutura é a relação de um conjunto de elementos, sendo que a 

alteração de um destes elementos ou de uma relação tem a capacidade de afetar o todo. Para o autor, 

a estruturação urbana acontece sob diversas forças, extrapolando o limite territorial e abarcando os 

âmbitos econômico, ideológico e político. A estrutura territorial é construída socialmente e reage 

sobre o social simultaneamente (VILLAÇA, 2009). Para Corrêa (1999) o espaço urbano é 

fragmentado e articulado e é onde se estabelecem relações entre as partes através dos fluxos, 

representados pelo movimento de pessoas e mercadorias de forma visível, e através dos fluxos de 

informações, energia e do capital, de forma menos visível. Em consonância com o exposto, Litman 

(2011) define que os padrões de uso do solo afetam a mobilidade em diversos aspectos: o grau de 

densidade e da miscigenação de usos influencia na distância, no modal e na quantidade de viagens 

necessárias para realizar atividades rotineiras. Para o autor, a avaliação da acessibilidade é 

influenciada diretamente pela escala geográfica. Na escala do bairro é considerada a qualidade da 

calçada, a conectividade das vias e a proximidade de serviços básicos. Em nível intraurbano passam 

a serem contemplados outros fatores como: a conectividade das vias de maior hierarquia, a gestão 

do trânsito, a distribuição das densidades e usos do solo e as condições dos sistemas públicos de 

transporte. 

Outra perspectiva é trazida por Crowther e Echenique (1975). Os autores definem a estrutura 

espacial urbana como resultado de dois processos interdependentes: a infraestrutura e as atividades. 

Tal perspectiva se baseia na relação entre os fluxos e os usos do solo. As atividades são classificadas 

enquanto sua dinâmica temporal como dentro de lugares, aquelas que possuem estrutura fixa (como 

residências, comércio e indústria) e as atividades entre lugares, representada pelos fluxos de pessoas, 

mercadorias e informações demandadas pelas atividades que ocorrem dentro dos lugares. Os 

recursos, para a primeira, são os espaços adaptados para abrigar dada atividade e para a segunda, 

trata-se das redes de infraestrutura, abastecimento, telecomunicações, etc. 
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Figura 2 - Componentes da estrutura espacial urbana 

Fonte: Crowther e Echenique (1975), adaptado por Gallina, B. (2019). 

Na análise da materialidade, a Teoria da Teia Urbana proposta por Salingaros (1998) discute a 

estrutura urbana a partir da relação entre o uso do solo e os fluxos. A teia é tida como “uma estrutura 

organizativa complexa que existe principalmente no espaço entre as construções” (SALINGAROS, 

1998), sendo formada por todos os elementos exteriores e conectivos, desde as áreas de pedestre até 

vias expressas. O autor estabelece como elementos estruturais da Teia Urbana os nós, as conexões e 

a hierarquia. Os nós ancoram a teia e representam as atividades humanas: casa, parque, trabalho, 

etc, ou seja, os usos do solo. 

As conexões são formadas por pares de ligação entre nós complementares, raramente por nós 

semelhantes, como as ligações casa-trabalho ou casa-escola. A hierarquia é um processo de auto-

organização da teia. Ela ordena as conexões de acordo com a escala. Para Salingaros (1998), a 

multifuncionalidade é a base da teia. A distribuição dos nós permite múltiplas conexões, otimizando 

os deslocamentos e evitando a sobrecarga quando existe apenas um canal. Essa situação é expressa 

na Figura 3. Superconcentração de nós e conexões criam uma situação singular: (a) os nós são 

concentrados em 3 agrupamentos separados e são forçados a seguir por dois canais. Essas conexões 

excedem a capacidade de carga dos canais; (b) os mesmos nós distribuídos em conexões que 

funcionam muito melhor 

 
Figura 3 - Efeito da concentração de nós sobre os canais. 

Fonte: Salingaros (1998) 

A partir disto, Salingaros (1998) interpreta que quanto maior a conexão entre os nós, maior é a 

complexidade da teia e a vitalidade da cidade. Na contramão, grandes quadras ou grandes 

empreendimentos comerciais, residenciais, mesmo de infraestrutura, diminuem a possibilidade de 

estabelecer conexões, isolando regiões inteiras do restante da teia (SALINGAROS, 1998). O 

modelo restritivo estabelecido pelo zoneamento funcionalista tampouco favorece as conexões: é 

necessário estabelecer ligações entre pares complementares, pois a homogeneidade de usos não 

permite conexões próximas, resultando no enfraquecimento da teia (SALINGAROS, 1998). 
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Vasconcellos (1996a, p. 22) analisa a estruturação urbana a partir de Harvey (1982), definindo a 

cidade como “um ambiente construído por um conjunto de estruturas físicas destinadas a sustentar 

o processo de desenvolvimento” em constante mutação a partir das dinâmicas econômicas. Para tal, 

estabelece três categorias interdependentes quanto à estruturação do espaço: 

Quadro 1 - Estruturação do espaço urbano de acordo com Vasconcelos (1996a) 

Conceito Ambiente construído 

Ambiente 

Construído 

A estrutura da 

produção 

Onde acontece grande 

parte do processo de 

produção 

fábricas, comércio, serviço, 

escritórios 

A estrutura de 

reprodução 

Responsável pela 

reprodução biológica, 

social e cultural do 

indivíduo e das classes 

a residência, a escola, os locais de 

lazer 

Mobilidade 
A estrutura de 

circulação 

Permite a circulação física 

de pessoas e mercadorias 

Vias públicas, calçadas, vias 

férreas, terminais 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de Vasconcellos (1996a). 

Sob a concepção de Vasconcellos, o sistema de circulação é composto pela estrutura de circulação – 

enquanto suporte físico – e pelos meios de circulação (a pé, ônibus, bicicleta, automóvel), seja ele 

destinado a pessoas ou mercadorias. O sistema de circulação constitui-se como elemento vital para 

a força de trabalho, para satisfação das necessidades demandadas pela reprodução, bem como para 

as funções de transporte e logística (produção), dadas as localizações distintas entre uma atividade 

e outra (ambiente construído). A relação entre o sistema de circulação e o ambiente construído, 

portanto, resulta no ambiente de circulação, expresso na Figura 4. 

 
Figura 4 - Ambiente de Circulação 

Fonte: Vasconcellos (1996a), adaptado por Gallina, B. (2019). 

A conjugação de ambas as estruturas (Sistema de Circulação e Ambiente Construído) culmina na 

materialidade urbana, na Configuração Geográfica (SANTOS, 2009a), ou como tratado por Souza 

(2015b), no substrato espacial material. Souza (2015b) associa a esse conceito duas características 

inerentes ao espaço: o sítio e a posição. O sítio, enquanto base, compreende as condições naturais 

e topográficas. O ambiente construído como “materialidade socialmente produzida”, trata da 

modificação do ambiente natural (natureza-primeira), de maneira a convertê-la em natureza-

segunda, através da utilização de matérias-primas (edifícios, pontes, barragens) ou através de aterros 

e drenagem de pântanos, por exemplo, em uma relação retroalimentada entre sociedade e natureza. 

Por fim, a ideia de posição (ou localização) remete à uma “visão de espaço relativo” enquanto o 

sitio, à uma “visão absoluta de espaço” (SOUZA, 2015b). Santos (2014) defende que os elementos 

do espaço (homens, firmas, instituições, meios), devem ser tratados como variáveis, haja vista que 
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seu valor varia em função das especificidades de cada lugar e da interação entre cada elemento. Nas 

palavras do autor: 

[...] cada lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor particular. Em 

um mesmo lugar, cada elemento está sempre variando de valor, porque, de uma forma 

ou outra, cada elemento do espaço – homens, firmas, instituições, meio – entra em relação 

com os demais, e essas relações são em grande parte ditadas pela condição do lugar. 

(SANTOS, 2014, p. 21). 

No entanto a divisão social do trabalho induz a uma lógica segregadora da ocupação do solo, 

prejudicando a ampla acessibilidade para os moradores e trabalhadores (BERNARD E JULIEN, 

1974 apud VASCONCELLOS, 1996a). 

Os elementos, portanto, variam em função do papel exercido no conjunto. Dessa forma, surge a 

ideia de localização. Nas palavras do autor, localização é “um momento do imenso movimento do 

mundo, apreendido de um ponto geográfico, de um lugar” sob “um feixe de forças sociais se 

exercendo em um lugar” (SANTOS, 2014, p. 13). O conceito de lugar, por outro lado, apreende 

o conjunto de objetos: ele é sempre o mesmo, variando as forças que incidem sobre ele, resultando 

na ideia de localização. Para Villaça (2009), a localização urbana é, então, determinada por dois 

atributos: a) uma rede de infraestrutura, representada pelas vias, redes de água, esgoto, energia, 

iluminação, rede verde; e b) pelas possibilidades de transporte: de mercadoria, de pessoas, e de 

comunicação. Os fluxos estruturam o espaço, atuando de modo diferente em relação à escala: no 

âmbito regional são principalmente os fluxos de mercadorias, energia e informação que o 

estruturam, enquanto o espaço intra-urbano é estruturado, sobretudo, pelas condições de 

deslocamento dos seres humanos (VILLAÇA, 2009). As condições de transporte então, são as que 

conferem a cada localização diferentes níveis de acessibilidade2, elemento de maior importância, 

tendo em vista que não há terra urbana sem ser acessível, mas pode, sim, existir sem a infraestrutura 

básica. Portanto, a acessibilidade representa o valor de uso mais importante para a terra urbana, 

considerando que representa o acesso ao sistema urbano como um todo. É o que o autor chamou 

de Terra-Localização. O grau de acessibilidade de um terreno ao sistema urbano “revela a 

quantidade no trabalho socialmente necessário despendido e sua produção” (VILLAÇA, 2009, 

p.74). Ela não se mede em termos de distância, mas sim em tempo e custo de deslocamento, sendo 

este custo relativizado percentualmente sobre a renda (VILLAÇA, 2003). De acordo com Carlos 

(2001), a terra, enquanto espaço-mercadoria, tem seu valor expresso no preço, sendo a localização 

fator determinante deste preço (CARLOS, 2001). 

A produção do espaço, seja da rede urbana ou intra-urbana corre pela relação complexa entre 

diversos agentes: as forças do mercado, o Estado e as forças abstratas emergentes a partir das relações 

sociais (CORRÊA, 1999, 2014). Embora a questão do preço da terra não seja tratada de modo 

direto na parte empírica desta pesquisa, entende-se como fundamental compreender o papel de 

cada agente na produção do espaço, deste modo é importante identificar a influência dos conceitos 

de valor de uso e valor de troca sobre o solo urbano. O valor de uso se dá na esfera do consumo, 

está relacionado ao papel que o solo tem para um indivíduo ou grupo, ou seja, a utilidade, como 

por exemplo uma casa, ao propiciar abrigo, privacidade, uma quantidade de espaços que atendam 

a demanda da família, etc. Dessa forma, o valor de uso representa o “sistema de sustentação da vida” 

 
2 O termo acessibilidade neste capítulo é abordado a partir dos fixos, como uma propriedade do espaço. A 
diferenciação é apontada por Litman (2018). No Capítulo 2.3, o termo será abordado a partir do movimento, 
dos fluxos. 



31 
 

individual ou do grupo (HARVEY, 1980). O valor de troca, por sua vez, é uma relação quantitativa 

baseado na ideia da venda de mercadorias com valor de uso para outros, ou seja, a mercadoria está 

inserida em um contexto onde o seu valor variaria dependente da relação de oferta e demanda 

(HARVEY, 1980).  

O solo e suas benfeitorias são tidos como mercadorias que, por diversos aspectos, carregam 

especificidades que o diferem das demais mercadorias (HARVEY, 1980). Para tal, Harvey (1980) 

identificou seis aspectos sobre o significado do solo urbano enquanto mercadoria: 1) possuem uma 

localização fixa, o que confere o privilégio de monopólio ao proprietário; 2) é indispensável a 

qualquer indivíduo, haja vista que todos necessitam de um espaço para viver.; 3) mudam de 

proprietários com pouca frequência; 4) é algo permanente e a probabilidade de vida é muitas vezes 

considerável; o indivíduo tem duplo interesse sobre a propriedade: como valor de uso atual e futuro 

e como valor de troca potencial ou atual; 5) a troca ocorre em um momento no tempo, mas o uso 

se estende por um período de tempo; 6) têm diferentes e numerosos usos que variam em relação ao 

usuário, o que constitui a ideia de valor de uso. 

A figura abaixo apresenta as relações entre os agentes sociais que produzem o espaço-intra-urbano, 

algumas de ordem conflituosa, outras de forma compatível. Essa relação resulta na materialização 

do ambiente construído. 

 
Figura 5 - Diagrama simplificado dos agentes sociais que influenciam na estrutura intra-urbana 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de Vasconcellos (1996a). 

Destes agentes, dois ganham destaque pela forte influência que desempenham na organização e 

reorganização da estrutura intra-urbana: o Estado e o Capital Imobiliário. O Estado, enquanto 

agente produtor do espaço, desenvolve diversos papeis, a partir do contexto econômico, político e 

social em que se encontra (VASCONCELLOS, 1996a). Para Corrêa (2014, p. 26), a atuação do 

Estado busca “criar condições de realização e reprodução da sociedade capitalista, isto é, condições 

que viabilizem o processo de acumulação e a reprodução das classes sociais e suas frações. Desse 

modo, lançam mão de uma série de instrumentos capazes de intervenção direta ou indireta, cabendo 

aqui destacar: a) regulamentação do uso e ocupação do solo; b) impostos fundiários segundo a 

dimensão, o uso e a localização; c) investimentos públicos na produção do espaço (infraestruturas 

viárias, de drenagem, de energia, etc., bem como de equipamentos urbanos, tais como escolas, 

postos de saúde, etc.) e d) fornecimento de mecanismos de crédito à habitação (HARVEY, 1980; 

CORRÊA, 1999). 
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O Capital imobiliário é aqui representado pelos proprietários fundiários e pelos construtores e 

incorporadores. Para Harvey (1980, p. 141), o capital imobiliário busca “criar novos valores de uso 

para os outros, a fim de realizar valores de troca para si próprios” através da construção civil em 

geral, e habitações, de modo específico, a uma demanda solvável (CORRÊA, 1999). Em termos 

espaciais, a localização está diretamente relacionada à: a) preço elevado da terra e ao status do bairro; 

b) acessibilidade e segurança; c) amenidades naturais ou produzidas e d) esgotamento de terra 

disponível e padrão construtivo do entorno (CORRÊA, 1999). Por outro lado, a produção de 

habitação de baixa renda não é de interesse dos incorporadores. Para que haja tal interesse, é 

necessário a intervenção do estado através de mecanismos de financiamento e outros benefícios em 

relação a propriedade e ao controle do regramento urbanístico, por exemplo, de modo a maximizar 

os lucros obtidos em tal operação imobiliária. Desse modo, há não apenas a manutenção, mas o 

reforço da estrutura intra-urbana vigente, através da lógica de segregação sócio-espacial, o que vem 

a produzir localizações e diferenciações no valor do solo urbano (HARVEY, 1980; CORRÊA, 

1999). 

Para Deak (2001), a localização é condição para o desempenho de qualquer atividade de produção 

ou reprodução, portanto representa um valor de uso. As localizações não são individuais, mas uma 

construção coletiva inseridas no espaço urbano. O espaço urbano torna a localização útil, pois é a 

relação do espaço em si com o conjunto de infraestruturas implantadas e mantidas pelo Estado, o 

que mostra o grande papel do Estado na produção do espaço. Considerando que qualquer 

intervenção em dado ponto reverbera no todo, se altera o valor de uso e o valor de troca das 

localizações, enquanto o poder público é demandado a investir na implantação das infraestruturas 

necessárias para “adaptar o espaço urbano aos requisitos da produção e reprodução” (DEAK, 2001, 

p. 95). 

Na medida em que a regulação da economia capitalista, e com ela, a organização espacial 

da produção (e reprodução) é exercida pelo mercado, localização comanda um preço, ele 

próprio estabelecido no mesmo mercado. Surge, portanto um pagamento pela localização, 

porque localização é um valor de uso, e porque é comercializada enquanto mercadoria, 

dotada de valor de troca. (DEAK, 2001, p. 91). 

Desta maneira a relação entre a infraestrutura, os sistemas de transporte e os padrões de uso do solo 

conferem à cidade diferentes graus de acessibilidade, em um processo retroalimentado no qual a 

acessibilidade, é um atributo do espaço a partir das relações entre esses fatores. Sobre isso, Santos 

(2009a) aponta que: 

As diversas frações da cidade se distinguem pelas diferenças das respectivas densidades 

técnicas e informacionais. Os objetos técnicos de alguma forma são o fundamento dos 

valores de uso e dos valores de troca dos diversos pedaços da cidade. Pode-se dizer que, 

consideradas sua realidade técnica e em seus regulamentos de uso, as ‘infraestruturas’ 

regulam comportamentos e desse modo ‘escolhem’, ‘selecionam’ os atores possíveis. 

Certos espaços da produção, da circulação e do consumo são área de exercício dos atores 

‘racionais’, enquanto os demais atores se contentam com as frações urbanas menos 

equipadas. (SANTOS, 2009a, p. 306) 

A complexidade da estrutura intraurbana cresce na medida em que se desenvolve a divisão social e 

territorial do trabalho. Quanto maior for a especificidade relacionada a divisão social e territorial 

do trabalho, mais complexa e especializada será a apropriação das diversas áreas da cidade. Assim, a 

interação espacial demandada pela especialização gera uma demanda crescente de circulação, seja 

de pessoas ou mercadorias (SPOSITO, 2014). 
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Para Santos (2009b), o crescimento urbano é resultado de um processo retroalimentado a partir de 

características comuns à realidade urbana brasileira: modelo rodoviário, carência de infraestruturas, 

problemas de transporte, tamanho da mancha urbana e periferização. Assim, para o autor, cada 

elemento deste processo acaba gerando o seguinte, num ciclo vicioso. 

As cidades são grandes porque há especulação e vice-versa; há especulação porque há 

vazios e vice-versa; porque há vazios as cidades são grandes. Modelo rodoviário urbano é 

fator de crescimento disperso e de espraiamento da cidade. Havendo especulação, há 

criação mercantil da escassez e acentua-se problema acesso à terra e à habitação. Mas o 

déficit de residências também leva a especulação, e os dois juntos conduzem a 

periferização da população mais pobre e, de novo, aumento do tamanho urbano. As 

carências em serviços alimentam a especulação, pela valorização diferencial das diversas 

frações do território Urbano. A organização dos transportes obedece a essa lógica e torna 

ainda mais pobres os que devem viver longe dos centros, não apenas porque devem pagar 

caro seus deslocamentos como porque os serviços e bens são mais dispendiosos nas 

periferias. E isso fortalece os centros e detrimento das periferias, no verdadeiro círculo 

vicioso. (SANTOS, 2009b, p.107). 

Hansen (1959) define acessibilidade como “o potencial de oportunidades de interação”. Em linhas 

gerais, trata-se de uma “medida da distribuição espacial das atividades em torno de um ponto, 

ajustado para a capacidade e o desejo de pessoas ou empresas de superar a separação espacial” 

(HANSEN, 1959, p. 73), ou seja, levando em conta a distância entre uma origem e um destino, 

bem como o valor ou o número de oportunidades disponíveis em um destino” (HANSEN, 1959). 

No âmbito da sintaxe espacial, Ingram (1971) define acessibilidade como uma característica própria 

de um determinado lugar em relação à superação de alguma forma de separação espacial (como 

tempo e/ou distância). O autor distingue a acessibilidade integral da acessibilidade relativa. A 

acessibilidade integral se refere à relação de um ponto com todos os demais em um sistema, 

enquanto a acessibilidade relativa está baseada na relação entre dois pontos em um mesmo sistema 

(INGRAN, 1971). A abordagem da acessibilidade a partir da configuração espacial será retomada 

na seção 2.4. Hanson (1994) corrobora a relação com o valor do solo e trata ainda a acessibilidade 

como indicador de qualidade de vida.  

 DENSIDADE URBANA E OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

 Avaliação das políticas urbanas 

São várias as maneiras em que o Estado atua nas cidades: desde a provisão de redes de infraestrutura, 

construção de equipamentos, abertura de vias, regramento das zonas urbanas, da aprovação de 

loteamentos, da construção de edificações, etc. O Estado, como promotor de políticas públicas, age, 

em princípio, baseado no interesse público, buscando regrar e produzir bens e serviços. O resultado 

destas políticas, leis e normas, entretanto, pode diferir daquele almejado inicialmente. O papel da 

avaliação, e mais ainda, da inclusão de mecanismos dentro da própria política, permitiria monitorá-

la desde sua concepção, execução e término, de modo a apreender os resultados obtidos em cada 

etapa e sua congruência aos objetivos estipulados (ALVIM, CASTRO E ZIONI, 2010).  

As políticas urbanas incidem sobre a escala local buscando atuar sobre as condições urbanas, de 

modo a modificá-las. São operadas através de um conjunto de diretrizes, metas, programas, planos 

e procedimentos que buscam orientar a ação do poder público como resposta às demandas e 

necessidades sociais. Incluem aqui as ações relacionadas ao controle e ordenamento territorial e a 

produção dos espaços, equipamentos e infraestruturas (ALVIM, CASTRO E ZIONI, 2010). 
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Políticas nacionais voltadas à habitação e ao saneamento, por exemplo, implicam em grandes 

transformações no espaço urbano, acomodando-se à realidade local (social, econômica, legal). E 

ainda, políticas que não tenham caráter necessariamente urbano, podem repercutir sobre o espaço 

urbano (instalação de portos, polos petroquímicos) (ALVIM, CASTRO E ZIONI, 2010). 

As decisões em outras escalas de governo, manifestadas através da legislação, de alocações 

orçamentárias ou planos nacionais ganham significado apenas no lugar, repercutindo diretamente 

na configuração territorial na escala urbana (SANTOS, 2009a). 

O estudo das políticas públicas requer abordá-las sobre a operacionalidade. Para Sartori (1981), é 

necessário avalia-las sobre o Cálculo do Meios e a Percepção do Perigo Oposto. A percepção do perigo 

oposto é um desdobramento do cálculo dos meios. O primeiro refere-se a uma avaliação de 

possibilidades, que busca responder a seguinte questão: o que é possível fazer?; a segunda trata-se de 

uma avaliação de oportunidade, contemplando a seguinte questão: até que ponto é conveniente fazer?. 

O Cálculo dos Meios objetiva identificar se os meios escolhidos são adequados ao objetivo proposto 

à determinada política e não devem ser compreendidos apenas como meios materiais (ex. recursos 

financeiros), mas incluir os meios de atuação e de execução (instrumental administrativo e 

burocrático e procedimentos e estruturas que regulam o poder). Sartori (1981) identifica quatro 

elementos/fases significativos para o cálculo dos meios: 1) a suficiência dos meios; 2) a idoneidade; 

3) efeitos sobre outros fins e 4) a hipótese de que o meio possa ultrapassar o objetivo previsto. 

Ferrari (1977), sob a égide do planejamento integrado, aponta que as soluções (ou meios, conforme 

Sartori) devem: a) ser exequíveis, econômica e tecnicamente; b) ser adequados ao próprio fim; c) 

ser eficazes, de modo a maximizar os resultados e minimizar os custos econômicos, sociais e 

ambientais; d) ser coerentes com os objetivos da política; e por fim, e) ser politicamente aceitáveis. 

Para Fainstein (2010), o critério de eficácia deve ser contemplado na elaboração da política pública, 

entretanto a autora pondera ao questionar sua finalidade. Desse modo ao invés de considerar o 

custo/benefício de maneira global, deve contemplar esta relação na perspectiva da população mais 

necessitada ou adversamente afetada (FAINSTEIN, 2010). 

Os itens 3 (efeito sobre outros fins) e 4 (quando o meio possa ultrapassar o objetivo previsto) 

retratam o que o autor conceitua como desvio de meios. Isso é, quanto extrapolam o seu objetivo e 

constituem efeitos secundários e cumulativos. Como resultado é possível que haja efeitos 

contraproducentes e consequências indesejadas. A ideia de que a política possa surtir efeitos 

contrários àqueles tidos como objetivo é tratado pelo autor como Perigo Oposto. Sartori define Perigo 

Oposto como: 

toda conduta, se ultrapassa um certo limite (o que tende a provocar o rompimento do seu 

equilíbrio) se inverte, transforma-se no seu ‘oposto’, isso é, provoca efeitos contrários aos 

que produzia anteriormente (SARTORI, 1981, p. 134). 

Para o autor, a construção da política deve estar atenta à distância no tempo do alcance do objetivo 

proposto, assim, quanto mais próximos, os meios devem ser reproporcionados e reajustados de 

modo que contemplem as condições do momento atual e alcancem os objetivos propostos sem 

extrapolá-los e, consequentemente, evitando o perigo oposto (SARTORI, 1981). 

O momento relativo à elaboração ou andamento da política também deve ser considerado. A 

primeira forma refere-se à avaliação ex ante, sendo aquela que é realizada antes da aplicação da 

política, de maneira a identificar se o projeto deve ser aplicado e a identificar sua efetividade frente 
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aos objetivos propostos. A segunda trata-se da avaliação ex post, podendo ser desenvolvida sobre 

políticas em andamento, chamadas de avaliação de processo ou contínua ou sobre políticas 

concluídas, chamadas de avaliação terminal ou de impacto. A avaliação de processo busca identificar 

em que medida os componentes (ou meios disponíveis, como tratado por Sartori) são compatíveis 

ou não com os objetivos pretendidos e identificar as dificuldades sobre o controle e administração, 

para posterior correção. As avaliações de impacto, por outro lado, objetivam identificar como e se 

a política alcançou o objetivo proposto e quais seus efeitos secundários (COHEN E FRANCO, 

2004 apud ALVIM, CASTRO E ZIONI, 2010).  

 Planejamento e gestão urbanos na perspectiva do desenvolvimento 
urbano 

O estudo acerca do planejamento urbano não pode desconsiderar o contexto social, cultural e 

científico de cada período. A partir disso, compreende-se como necessário a contextualização de 

cada abordagem dentro de um quadro teórico maior, representado pela Modernidade e pela Pós-

modernidade. De modo amplo, podemos afirmar que os conceitos de Modernidade e Pós-

modernidade tratam, mais que uma visão meramente estética, da forma de abordagem e do enfoque 

dada em cada área do conhecimento (artes, arquitetura, direito, sociologia, história, etc.) e pelas 

formas de vida da sociedade e sua transformação (Quadro 2). 

Quadro 2 - Modernidade x Pós-Modernidade 

 
MODERNIDADE PÓS-MODERNIDADE 

Visão Sistêmica Visão Fragmentada 

Esfera 

Urbana 

Urbanismo Sanitarista 
Planejamento Físico-Territorial 

Planejamento Integrado 

Planejamento Estratégico 
Planejamento Setorial 

Esfera 

Legal 

Constitucionalismo 
Normatização 

Neoconstitucionalismo 
Flexibilização 

Esfera 

Econômica e 

Política 

Bem-estar Social Neoliberalismo 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir dos conceitos de Harvey (2014) e Souza (2015a). 

A Pós-modernidade seria, para Harvey (2014), uma nova fase do capitalismo proveniente da 

Modernidade. A modernidade que buscava a emancipação e o progresso humanos a partir das 

concepções Iluministas, baseada no positivismo, no conhecimento técnico e científico e na 

racionalidade, obteve a materialização destas premissas através da construção de meta-teorias e 

meta-narrativas universais, que buscavam, nas diversas áreas do conhecimento, estabelecer as 

respostas e orientações unificadas (HARVEY, 2014). 

Harvey (2014) aponta a existência de três momentos associados à Modernidade e com ideais 

opostos: 1) anterior a Primeira Guerra Mundial, como uma reação às novas condições de produção; 

2) no período entreguerras, de origem progressista e heroica e 3) após 1945, quando a Modernidade 

assume caráter reacionário, associado aos centros de poder dominante da época. O modernismo, 

anterior a Primeira Guerra, foi fundamental para a compreensão e reflexão da alteração da dinâmica 

produtiva, de circulação e de consumo instaladas a partir da industrialização, dos novos meios de 

transporte, da publicidade e da produção em massa contra a produção artesanal. No período 

entreguerras, o movimento passou a estar associado ao desastre e objetivava a reconstrução associado 

à larga escala, à máquina e à velocidade como resposta capitalista às demandas de habitação e 
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transporte, apoiados largamente pelo Estado. A partir de 1945, as artes se voltaram às elites e, no 

âmbito econômico, passou a associar-se ao liberalismo, através do consumo. 

No âmbito urbano, a modernidade, cristalizada em seu ápice na Carta de Atenas (1933), 

determinava como objetivo a construção de uma cidade moderna, racional e eficiente apoiada na 

tecnologia. A cidade era vista como um objeto a ser moldado para alcançar os propósitos sociais e 

econômicos estipulados. Tal planejamento deveria atuar em larga escala, através de planos que 

deveriam compreender a metrópole como um todo, tendo no Estado a figura-chave do comando 

deste processo (HARVEY, 2014). O pós-modernismo passa a aceitar o caos, o efêmero e 

fragmentário (HARVEY, 2014). 

A ideia do equilíbrio estava presente na modernidade desde o Renascimento, de modo a criar 

mecanismos autorreguláveis que buscassem a neutralização de qualquer perturbação (SECCHI, 

2006). A ideia do equilíbrio estava também relacionada as descobertas feitas pela medicina sobre o 

corpo humano. Essa ideia foi transposta para a cidade, que passou a ser vista como uma totalidade 

composta por partes, integradas e interdependentes. As cidades europeias do Século XIX estavam 

em desiquilíbrio frente a alta migração campo-cidade ocasionada pela Revolução Industrial. A 

imagem da cidade passou a ser associada à superpopulação, ao congestionamento e à falta de 

higiene, o que ocasionava a propagação de epidemias e incêndios (SECCHI, 2006). 

O conhecimento técnico, formado a partir do campo teórico e, sobretudo, da empiria, passou a 

embasar o regramento urbanístico, através da elaboração de normas cada vez mais detalhadas e 

articuladas no início do Século XX (SECCHI, 2006). Desse modo, os padrões arquitetônicos e 

urbanísticos foram incorporados aos códigos urbanísticos e à legislação de modo geral, sendo 

possível afirmar que a legislação se apropriou das dinâmicas socioespaciais para sua construção 

(PICCININI E ALMEIDA, 2016). Esse conhecimento passou a embasar também: a) a escolha 

locacional dos equipamentos e infraestruturas públicas em função da densidade populacional, b) 

do dimensionamento viário em função tanto do tráfego crescente como para melhorar as condições 

de ventilação e iluminação, bem como em função das massas vegetais lindeiras às vias destinadas a 

mitigar a poluição atmosférica e sonora (SECCHI, 2006)  

O urbanismo modernista foi a base para a concepção dos sistemas de planejamento pós-guerra nos 

países desenvolvidos (SOUZA, 2015a). Trata-se do Planejamento Regulatório, onde o Estado 

assume, através de seus poderes e instituições, o controle sobre o uso do solo urbano (SOUZA, 

2015a). Em um primeiro momento, denominado como blue print planning nos países anglo-saxões 

(equivalente ao Planejamento Físico-Territorial, no Brasil), a atividade básica do planejamento 

buscava moldar o espaço a determinados propósitos sociais e estava baseada na elaboração de planos 

que buscavam a cidade ideal a partir de uma imagem projetada para o futuro e tendo como 

instrumento os planos de ordenamento reduzidos ao aspecto espacial (uso do solo, traçado, controle 

da expansão e adensamento, áreas verdes) (HARVEY, 2014).  

Em âmbito internacional, o blue print planning passa a sofrer críticas de ordem metodológica e 

epistemológica relacionadas a partir da abordagem sistêmica. Essa crítica objetivava associar o 

planejamento ao debate científico e compreender como a cidade realmente funcionava a partir de 

teorias que estavam sendo desenvolvidas à época (como a Teoria dos Sistemas ou a Teoria do Caos) 

(SOUZA, 2015a). Tal compreensão fugia das mãos dos profissionais que detinham a habilitação 

relacionada ao planejamento (em sua maioria Arquitetos, Urbanistas e Engenheiros), passando a 

exigir maior interdisciplinaridade para atender a este objetivo. É importante destacar que o systems 
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planning (ou Planejamento Sistêmico, em português) não rompeu com os preceitos instituídos pelo 

blue print planning, mas sim incorporado por este (SOUZA, 2015a). 

A década de 1970 marca a crise do Estado de Bem-Estar Social e, consequentemente seu papel 

enquanto provedor e regulador de bens e serviços, tendo como estopim da primeira crise do petróleo 

de 1973. As propostas econômico-políticas provenientes do neoliberalismo ganharam força ao 

reduzir o papel do Estado na economia e estabelecer maior liberdade à iniciativa privada. Há 

também a redução de investimentos por parte do Estado e a relegação da prestação de serviços à 

iniciativa privada. Essas ações vieram a reforçar e ampliar o desequilíbrio relativo ao 

desenvolvimento espacial e a enfraquecer o Estado e seu papel enquanto responsável pelo 

planejamento em várias instâncias (COLLONNY e STEIL, 2012; SOUZA, 2015a). É a ideia do 

tempo real, das ações voltadas para o agora, no lugar e na hora escolhidos de modo a atribuir maior 

eficácia, produtividade e rentabilidade ao capital, enquanto detentor do controle (SANTOS, 

2009a). A competitividade passou a reger as relações, tendo sempre um lado considerado vencedor, 

esmagando o adversário e transformando-o em perdedor. (SANTOS, 2001). Essa competitividade 

é produtora de conflitos e justifica o individualismo, seja ele econômico, político ou territorial, e 

reflete diretamente no contexto urbano, onde as cidades entram em disputa. (SANTOS, 2001).  

Na esfera urbana, o Pós-modernismo passa a rejeitar a meta-narrativa representada pelos cânones 

modernistas, de modo que ao invés de apreendê-la como um todo, a cidade passa a ser vista de 

forma fragmentada, atentando às tradições, necessidades e desejos locais (HARVEY, 2014). A crise 

do planejamento partiu tanto dos movimentos da Esquerda como da Direita. O primeiro por 

considerar suas intervenções como favoráveis à manutenção do status quo, enquanto o segundo por 

considerá-lo demais intervencionista e regulador (SOUZA, 2015a). 

A desindustrialização das cidades passou a demandar uma reformulação urbana de modo a 

conseguir destaque no meio internacional e captar novos investimentos. Nas palavras de Harvey 

(2014): 

Dar determinada imagem à cidade através da organização de espaços urbanos 

espetaculares se tornou um meio de atrair capital e pessoas (do tipo certo) num período 

(que começou em 1973) de competição interurbana e de empreendimentismo urbano 

intensificado. (HARVEY, 2014, p. 92). 

Desse modo, ao invés de investimentos na qualificação de bairros periféricos, ou na provisão de 

equipamentos públicos, os investimentos do Estado acabam se voltando ao desenvolvimento de 

projetos e intervenções para fomentar o desenvolvimento econômico, ou alterar a legislação 

urbanística de modo a promover o aumento de densidades como respostas à demanda do capital 

imobiliários (FAINSTEIN, 2010).  

Nesse contexto, o termo gestão aparece no movimento de banir a projeção futura e trabalhar apenas 

com as condições presentes (SOUZA, 2015a), ou seja, há uma alteração importante nos processos 

de planejamento: passa a não apenas a acompanhar as tendências do mercado, mas também a 

estimulá-lo através da redução de impostos, flexibilização das restrições de zoneamento e de 

potencial construtivo e concessão de terrenos em áreas bem infraestruturadas (FAINSTAIN, 2010). 

Desse modo, o planejamento estratégico, no conceito contemporâneo, representa a adaptação do 

estado aos interesses do capital, em oposição ao planejamento regulatório, em que se tentava 

discipliná-lo (SOUZA, 2015a). Maricato (2011, p.59) traz que esse tipo de planejamento visa 

“desregular, privatizar, fragmentar e dar ao mercado um espaço absoluto”, incorporando a noção 
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da cidade como um ente autônomo que deve se instrumentalizar para entrar na competição por 

investimentos. 

Entretanto, para Souza (2015a), os termos planejamento e gestão não são sinônimos, tampouco 

podem substituir um ao outro. Estes termos devem ser encarados como são: distintos e 

complementares, tem atividades e objetivos distintos, bem como a atuação de cada um abarca 

escalas temporais diferentes: 

O planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando evitar-se ou minimizar 

problemas e ampliar margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao menos em parte 

(pois o imprevisível e o indeterminado estão sempre presentes, o que torna a capacidade 

de improvisação e a flexibilidade sempre imprescindíveis), das condições que o 

planejamento no passado ajudou a construir. (SOUZA, 2015a, p.46). 

O novo paradigma que passa a ser adotado em relação ao planejamento urbano não o admite como 

estritamente racional e controlador, mas aborda a cidade como um fenômeno complexo, com 

múltiplos agentes, interesses e fatores. A cidade não deve ser mais vista como fruto da 

espontaneidade. O Estado e outros grupos a produzem baseado nos próprios interesses e 

necessidades: 

Uma visão mais abrangente e flexível do papel do planejamento, que faça justiça à 

complexidade dos quadros de ação sócio-espaciais concretos, deve desembocar em uma 

perspectiva que relativize o próprio dualismo, tão usual quanto simplista, entre o 

espontâneo e o planejado nos processos de produção do espaço social: espontâneo e 

planejado interagem o tempo todo de maneira nada simples: aquilo que aparece, à 

primeira vista, totalmente espontâneo, se revela, olhando mais detidamente, fruto de uma 

pletora de ações dispersas, muitíssimas delas deliberadas e não poucas formalmente 

programadas, que criam uma sinergia. (SOUZA, 2015a, p. 53). 

Para Souza (2015a), o planejamento e a gestão urbanos atuam como ferramentas para o 

desenvolvimento socioespacial. O conceito de desenvolvimento não se limita a questões 

economicistas, etnocêntricas, teleológicas ou conservadoras. O desenvolvimento é resultado de uma 

mudança positiva sem efeitos colaterais. “Pode-se dizer que se está diante de um autêntico processo 

de desenvolvimento socioespacial quando se constata uma melhoria da qualidade de vida e um 

aumento da justiça social” (SOUZA, 2015a, p. 61). Essa melhoria não deve ocorrer apenas no 

âmbito das relações sociais, mas refletir na espacialidade, ou seja, na materialidade urbana. 

Esses conceitos – justiça social, qualidade de vida – embora se mostrem abstratos, passaram a ser 

contemplados na elaboração de marcos jurídicos, junto a outras pautas axiológicos. A inclusão deste 

tipo de conteúdo tem base em um novo conceito jurídico: o neoconstitucionalismo. Aqui não 

pretendemos esgotar o assunto, mas sim introduzi-lo na perspectiva de compreender o quadro atual 

e possibilitar um background analítico para a presente pesquisa. 

O neoconstitucionalismo se mostrou como um rompimento na forma de legislar e embasou a 

elaboração de constituições federais após a Segunda Guerra Mundial, ganhando força na elaboração 

das cartas magna dos países latino-americanos ao reconquistarem a democracia nas décadas de 1980 

e 1990 (ALVES, 2012). A inclusão de principialismos através de pautas axiológicas é apenas uma 

das características dessa corrente (DUARTE, 2010, apud ALVES, 2012), mas a que mais toca a 

questão aqui apresentada, pois além de marcar a Constituição Federal, passou a embasar a legislação 

infraconstitucional como o Estatuto da Cidade e os Planos Diretores (como exemplo de legislação 

na escala local). Desse modo, o Estatuto da Cidade, assim como a CF/1988 exerce menos um papel 

ativo, com mecanismos auto-aplicáveis e mais um papel de guarda-chuva, onde toda a legislação de 
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ordem inferior deve interpretar e atender aos seus princípios e objetivos neles gravados, ainda 

dependentes de detalhamentos legislativos posteriores e da interpretação do aplicador. Desse modo, 

enquanto no modelo convencional, para Barroso (2005, p. 9) “as normas são percebidas como 

regras, enunciados descritivos de condutas a serem seguidas”, ao passo que sob o 

neoconstitucinalismo “O intérprete torna-se co-participante do processo de criação do Direito, 

completando o trabalho do legislador ao fazer valorações de sentido para as cláusulas abertas e ao 

realizar escolhas entre soluções possíveis”. 

A inclusão desse tipo de conteúdo à escala local muito se assemelha a crítica realizada ao conteúdo 

dos planos diretores definido por Villaça (2010) como plano-discurso. Esse tipo de conteúdo se 

baseia em objetivos, premissas e diretrizes gerais, conteúdo que embora se apresentasse carregado 

de princípios sociais, carece de auto-aplicabilidade e de regramento eficiente da materialidade. 

Compreende-se que a busca por justiça deve ultrapassar a relação entre as esferas econômicas e 

sociais e olhar para a relação de ambas no espaço, na materialidade (COLLONNY e STEIL, 2012). 

É no espaço, e, de modo mais específico, no espaço urbano onde se refletem as políticas e decisões 

tomadas pelas esferas governamentais superiores e em torno dos investimentos de capital, refletindo 

sobre a maneira como a sociedade e o espaço se organizam, reverberando na população. Logo, a 

cidade representa o local onde, de modo concreto, a justiça é praticada e vivida no cotidiano 

(COLLONNY e STEIL, 2012). 

A melhoria da qualidade de vida representa a crescente satisfação das necessidades, básicas ou não 

básicas, materiais ou imateriais, de uma parcela cada vez maior da população. No entanto, no que 

tange a justiça social, a discussão torna-se mais complexa. “O objetivo de aumento da justiça social 

calibra e contextualiza o objetivo da melhoria de qualidade de vida” (SOUZA, 2015a, p. 64) 

Seguindo na perspectiva de Souza (2015a), a qualidade de vida está essencialmente ligada à esfera 

privada e pode ser identificada na satisfação individual de necessidades como moradia, educação e 

saúde. Já a justiça social se relaciona à esfera pública e tem como exemplos práticos o nível de 

desigualdade socioeconômica, de segregação residencial e de participação nos processos decisórios. 

Esses parâmetros não podem, portanto, ser calibrados sob o tecnocratismo e sob o “discurso 

competente”, mas, sim, emergir do saber local conjuntamente com a equipe de pesquisadores e 

planejadores. Para Fainsten (2010) a cidade justa é aquela em que os investimentos e a regulação 

promovida pelos agentes públicos produzam resultados equitativos ao invés de favorecer a 

determinados grupos dos quais logram boa situação. 

Sob a ótica da qualidade de vida, os parâmetros de satisfação individual possuem aplicação específica 

no meio urbano (escolas, hospitais, moradia). Por outro lado, a dinâmica emergente do meio 

urbano – frequência de interações, densidade populacional, formas espaciais, diversidade nas 

relações sociais – demanda uma reflexão que atenda a esta complexidade (SOUZA, 2015a). A partir 

de diversos estudos acerca da qualidade de vida urbana, o autor traz uma abordagem da Psicologia 

Ambiental por adotar uma perspectiva mais integradora que a usual. Trata-se de um estudo 

realizado por Maderthaner (1995) onde identifica em dez conjuntos de necessidades, o que poderia 

ser utilizado como parâmetro para definição de qualidade de vida. A falta de condições para a 

contemplação destes critérios resultaria no esgotamento físico e psíquico individual (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Necessidades relacionadas à Qualidade de Vida 

Necessidade Aspectos particulares 
Possíveis consequências da não 

satisfação 

1. Regeneração 

Insolação, luz do dia, aeração, 
proteção contra barulho, espaço para 

atividades corporais, locais para 
prática de esportes e brincadeiras 

Esgotamento físico e psíquico, 
vulnerabilidade face a doenças, 

insônia, estresse, depressão 

2. Privacidade 

3. Segurança 

Proteção da esfera privada contra 
roubos e assaltos 

Raiva, medo, estresse, agressão, 
isolamento, atrito com vizinhos, fraca 

topofilia 

4. Funcionalidade 

5. Ordem 

Necessidade de espaço, conforto, 
senso de orientação 

Raiva, desperdício de tempo e 
dinheiro, desorientação, insatisfação 

com a moradia, fraca topofilia 

6. Comunicação 

7. Apropriação 

8. Participação 

Conversas, ajuda dos vizinhos, 
participação e engajamento 

Preconceitos e conflitos sociais, 
insatisfação com a moradia, 

vandalismo, segregação 

9. Estética 

10. Criatividade 

Aspectos dos prédios e fachadas, 
arruamento, presença de parques e 

praças 

Fraca topofilia, insatisfação com a 
moradia, mudança de local, 

vandalismo 

Fonte: Maderthaner (1995) apud Souza (2015a). 

Desta forma, Souza apresenta a nova perspectiva adotada pelas ações urbanas, como um misto de 

planejamento e gestão, promovido pelo Estado e pela sociedade civil/organizada. 

 

 O Planejamento Urbano no Brasil 

Em âmbito nacional, o processo de urbanização levou à valorização do solo urbano. O êxodo rural 

e a industrialização do país, iniciada nas décadas de 1930-1940, culminaram no aumento da 

população urbana, primeiramente nas metrópoles e, posteriormente nas cidades médias, implicando 

em diversas alterações espaciais. A verticalização, que já se iniciava no Brasil, desde a década de 

1920, viabilizada pelo avanço das técnicas e materiais construtivos, permitiu um melhor 

aproveitamento do solo, e consequentemente, aumento de lucros do setor imobiliário (REIS, 

2015). 

Até meados da década de 1940, o setor imobiliário se baseava em rendimentos mensais através de 

aluguéis, onde, fosse pessoa física ou jurídica, promovia a construção de edifícios para aluguel de 

escritórios, apartamentos para as classes médias e vilas destinadas a inquilinos de renda mais baixa 

(REIS, 2015).  A partir de 1945 há alterações nas dinâmicas relacionadas à construção civil. O 

Estado Novo de Vargas instaurou a Lei do Inquilinato em 1943, que passou a congelar aluguéis, e 

aliado à alta inflação passou a corroer o poder de compra. O público-alvo passa a ser a classe média 

e média-alta que adquirem as unidades habitacionais em condomínios de apartamentos com planos 

de financiamento de longo prazo. Neste contexto, a produção imobiliária deixa de ser destinada 

maciçamente aos aluguéis e passa a ser comercializada em condomínios. Surge a figura do 

incorporador, aliado ao capital financeiro e que é oriundo, nesse momento, de outra camada social, 

habituado com a construção e com a venda ao mercado (REIS, 2015). Assim, em relação ao 

mercado imobiliário, passou a ocorrer, nas palavras de Reis: 
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“um deslocamento de sua área de atuação, do setor comercial, para o setor industrial, 

quando produz para vender ao mercado. Nesse caso, ganham importância as relações com 

o mercado financeiro e com a publicidade. Em médio prazo, tendeu-se à concentração de 

capitais no setor de incorporações, bem como no de construção” (REIS, 2015, p.103). 

Em meados da década de 1960, as cidades passaram a ser o centro de uma nova política que visava 

alterar o modo de produção (MARICATO, 2011). As discussões sobre a cidade estavam centradas 

na Reforma Urbana. O ápice remonta às discussões realizadas no Seminário Nacional de Habitação 

e Reforma Urbana, em 1963, promovida pelo IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil. Um 

ambiente de intensa mobilização social ocorre em prol de grandes reformas como saúde, educação, 

habitação, num momento em que apenas 50% da população vivia nas cidades e quando começava 

a surgir os grandes problemas urbanos, sobretudo nos grandes centros (MARICATO, 2011).  

As políticas públicas nesse período foram criadas a partir do governo centralizador com a 

implantação do BNH (Banco Nacional de Habitação), SERFHAU (Serviço Federal de Habitação 

e Urbanismo) e do SNPLI (Sistema Nacional de Planejamento Local Integrado). O SERFHAU 

desenvolvia suas políticas de planejamento a partir do município, a partir da ideia do systems 

planning norte-americano, que, entretanto, ia à contramão do sistema político totalmente 

centralizador, como o regime militar brasileiro à época (MONTE-MOR, 2007). 

A verticalização promovida pela ampla política habitacional adotada no período levou a cidade à 

outra escala, através da produção maciça de apartamentos, seja para a classe média e alta ou de 

conjuntos habitacionais de baixa renda (MARICATO, 2011). A atuação do BNH não 

democratizou o acesso à moradia e ampliou dois problemas em relação à urbanização das cidades 

brasileiras: 1) a supervalorização da terra e a especulação imobiliária ao financiar o adensamento de 

áreas centrais para a classe média e altas e 2) o espraiamento do tecido urbano com a implantação 

de conjuntos habitacionais pelas COHABs (companhias habitacionais) em locais onde a terra era 

barata e, muitas vezes, desprovida de infraestrutura (MONTE-MOR 2007, MARICATO, 2011). 

Dessa forma, o BNH e suas políticas habitacionais agravaram problemas sociais e também 

transferiram ao Estado o ônus de levar a infraestrutura à periferia, e neste percurso, valorizando os 

imensos vazios urbanos que ficaram no caminho (SANTOS, 2009b). 

O planejamento integrado teve seu ápice no final dos anos de 1960 e início da década de 1970. 

Tinha como base os preceitos modernistas e positivistas e buscava apreender a cidade como um 

sistema único. Tratava, dentro do plano diretor, todas as políticas setoriais de modo convergente e 

sobreposto, elaborado a partir de diagnósticos minuciosos, considerando não apenas os aspectos 

físicos-territoriais, mas também econômicos e sociais (FERRARI, 1977). A decadência do período 

iniciou-se com a frustração na sua implementação, havendo pouca coerência entre a teoria e a 

prática (DÉAK, 2010). Para Villaça, “quanto mais complexos e abrangentes tornavam-se os planos, 

mais crescia a variedade de problemas sociais nos quais se envolviam e com isso mais se afastavam 

dos interesses reais da classe dominante e, portanto, da sua aplicação” (VILLAÇA, 2010 p. 214). 

Assim, diante desse quadro, ocorreu o encerramento das atividades do SERFHAU em 1974. 

Os “planos sem mapa” mostram um novo rompimento com o processo de planejamento que se 

fazia até então. De acordo com Villaça (2010), trata-se de documentos simplórios frente ao que se 

fazia até então. São abandonados os extensos diagnósticos e mapas, transformando o que antes era 

um plano meramente em uma lei contendo objetivos, políticas e diretrizes, e pressupondo um 

posterior detalhamento, o que raramente acontecia. Assim, era inócuo, tido unicamente como 
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mecanismo para a ideologia dominante acomodar as demandas de interesse popular, apaziguando 

conflitos (VILLAÇA, 2010). Inicia-se o período do planejamento setorial. 

Após o Golpe Militar de 1964, é somente em 1975 que a questão urbana volta a ser debatida pela 

sociedade civil, com a participação da Igreja Católica e movimentos pela regularização fundiária 

(MARICATO, 2011). Em 1979 é aprovada a Lei 6.766, a Lei de Loteamentos, que estabelece 

diretrizes para o parcelamento de solo urbano, trazendo diversas conquistas como dimensões 

mínimas de tamanho de lote e áreas de uso público, determinação de locais não passíveis de 

parcelamento e a criminalização de loteadores clandestinos. Em 1983 foi enviado ao Congresso 

Nacional o projeto de lei de Desenvolvimento Urbano, origem do que viria a ser 18 anos mais 

tarde, o Estatuto da Cidade, pois já apresentava alguns dos instrumentos e princípios adotados pelo 

EC em 2001. 

A partir da década de 1990, o planejamento que se passa a realizar é uma reação ao que vinha sendo 

praticado. Essa reação está vinculada à liberdade que representava o rompimento com o sistema 

ditatorial, e no âmbito do planejamento culminou na sua rejeição por ser tido como tecnocrático e 

autoritário, incorporando a participação popular no processo de planejamento e gestão da cidade 

(CARDOSO, 1997). Suas bases estão na Constituição Federal e na participação popular assegurada 

por ela. Com o retorno ao período democrático e a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

a questão urbana passa a ter destaque no capítulo da Política Urbana, principalmente nos artigos 

182 e 183. O município volta a ser o responsável pelo planejamento urbano (artigo 30)3, instituindo 

para tal o Plano Diretor como instrumento obrigatório para cidades com mais de 20.000 habitantes. 

Instrumentos que constavam na Emenda Constitucional de Iniciativa Popular da Reforma Urbana 

foram incorporados a esses artigos, em especial no que se dirige acerca da função social da 

propriedade e a gestão democrática da cidade (CARDOSO, 1997; MARICATO, 2011). 

Além disso, no Art. 6º, que versa sobre os direitos sociais, foram incluídos através de emendas 

constitucionais o direito à moradia (2000), à alimentação (2010) e ao transporte (2015), além dos 

já instituídos no texto original: “[...] educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...]” 

(BRASIL, 1988). 

Neste contexto, os municípios, agora dotados da responsabilidade de elaboração de sua 

“Constituição”, reflete na autonomia de formulações de bases legais que passarão a permear sua 

legislação ordinária (CARDOSO, 1997). No âmbito do planejamento, buscou-se estabelecer novas 

diretrizes para a elaboração dos planos diretores a partir da crítica ao SERFHAU (CARDOSO, 

1997). Em 1990, o Projeto de Lei 5.788 vem a iniciar a regulamentação dos artigos 182 e 183. A 

sua elaboração já estava prevista no Inciso XX, do Artigo 21, que estabelece, dentre as competências 

 
3 “Art. 30. Compete aos Municípios: 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
[...] 
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. 
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.” BRASIL, 1988. 
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da União, “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos;” (BRASIL, 1988). No entanto, somente em 2001, tendo outros 17 

projetos de lei apensados, foi aprovado o Estatuto da Cidade. Seu conteúdo traz diversas diretrizes 

e instrumentos em prol da gestão urbana. Muitos desses instrumentos são retomados, tais como o 

papel do Plano Diretor, da participação popular e dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e de 

Vizinhança (EIV).  

A promulgação do Estatuto da Cidade e a criação do Ministério das Cidades, em 2003 surgem 

como um grande movimento por parte do governo federal na retomada da construção de políticas 

voltadas às cidades. Tal contexto somado à transferência de responsabilidade do planejamento e 

gestão urbanos aos municípios, estabelecidos pela CF/1988, resultou em “um rumo errático no 

âmbito do governo federal”, apesar de ter havido formulações e tentativas de implementação, porém 

sem grande êxito (MARICATO, 2006, p. 214). Ambos são fruto da pressão de movimentos sociais, 

sobretudo aqueles ligados à Reforma Urbana. 

A inovação representada pelo MCidades está na transversalidade representada pela integração dos 

programas destinados ao desenvolvimento urbano. No entanto, a concepção da pasta traz as marcas 

da estrutura administrativa marcada pelo ideal positivista, o que colimou na setorização do 

ministério em secretarias nacionais de acordo com a temática específica (MOSCARELLI E 

KLEINMAN, 2010). Em 2018, a pasta era composta pelas secretarias nacionais de 

Desenvolvimento Urbano, Habitação, Mobilidade Urbana e Saneamento. Em 2019, o MCidades 

foi fundido ao Ministério da Integração Nacional, formando o Ministério do Desenvolvimento 

Regional. 

A elaboração e promulgação de uma série de Políticas Nacionais referentes ao meio urbano se deram 

sob a atuação deste ministério. Destaca-se aqui a dos Consórcios Públicos (Lei no 11.107/2005), de 

Habitação (Sistema Nacional e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social [SNHIS], Lei no 

11.124/2005), de Saneamento Ambiental (Lei no 11.445/2007), de Resíduos Sólidos (Lei no 

12.305/2010) e de Mobilidade Urbana (Lei nº12.587/2012) (MOSCARELLI E KLEIMAN, 

2010). 

Para Souza (2015a), a transferência da responsabilidade do planejamento para os municípios e a 

falta de uma amarração estratégica com os princípios da Reforma Urbana em nível nacional 

representou uma derrota. A importância de planos e garantias formais levaram a um tecnocratismo, 

relegando a discussão acerca do contexto social e participação popular, tidos como elemento-chave 

no processo de planejamento, a um segundo plano. 

 A densidade como instrumento do planejamento urbano 

A conjugação de fatores e interesses associados ao uso do solo emerge a questão da densidade como 

elemento significativo associado à questão das localizações e das infraestruturas. Acioly e Davidson 

(1998) definem densidade como um dos mais importantes parâmetros para o planejamento e gestão 

urbanos, servindo como instrumento de apoio à tomada de decisão e como avaliação da eficiência 

das propostas de parcelamento do solo. Além disso, a densidade repercute diretamente sobre a 

paisagem urbana, sobre o sistema de transporte, nas políticas públicas, e no meio ambiente 

considerando ainda o impacto sobre a fauna e flora e na impermeabilização do solo (VILLAÇA, 

2009). 
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Acioly e Davidson (1998) exploram a complexidade envolvida no planejamento das densidades a 

partir de aspectos morfológicos, legais, relacionados ao mercado imobiliário e relacionados à 

infraestrutura. A partir disso, a densidade urbana está condicionada a fatores passíveis de controle 

e fatores externos. O controle é exercido através de instrumentos estabelecidos pelo planejamento 

urbano de forma a regrar o parcelamento e a construção. O adensamento pode ser definido como 

expansão habitacional, populacional e construtiva sem a expansão territorial, compreendendo duas 

escalas: a) a urbana, de modo a preencher o perímetro urbano delimitado, ocupando os vazios 

urbanos e b) de lote e quarteirão, pela saturação dos espaços (PANERAI, 2014).  

Os instrumentos de planejamento de ordem mais básica se refletem no zoneamento e na definição 

de parâmetros construtivos (índice de aproveitamento, taxa de ocupação, tamanho mínimo do lote, 

gabaritos de altura e cotas por economia). Os fatores que estão além da capacidade de controle estão 

baseados nas tendências do mercado, políticas fundiárias e habitacionais supramunicipais, bem 

como a densificação espontânea que ocorre principalmente em assentamentos informais (ACIOLY 

E DAVIDSON, 1998). A Figura 6 sintetiza os fatores que influenciam no padrão da densidade de 

um assentamento.  

 
Figura 6 - Fatores que Influenciam a Densidade Urbana 

Fonte: ACIOLY E DAVIDSON, 1998. 

Parte destes fatores encontram-se sob a influência das políticas de planejamento. A Lei 6766/79 

define padrões mínimos para a dimensão de lotes, as áreas públicas a serem destinadas ao uso 

público e a provisão de infraestrutura em novos parcelamentos. Tais diretrizes devem constar em 

normativas municipais como Códigos de Obras, Lei de Parcelamento ou Plano Diretor. A legislação 

urbanística passa a regrar a construção, influenciando na definição tipologia habitacional e na forma 

dos edifícios. Porém a materialização destes dois fatores está sujeita às tendências do mercado, assim 

como a disponibilidade do solo urbano. O fator relacionado ao tamanho da família é especialmente 

particular, submetido às questões de renda e culturais, bem como apresenta alterações significativas 

ao longo das últimas décadas, no Brasil e no mundo. 

Embora, instintivamente, densidade habitacional esteja associada à verticalização, estudos mostram 

que não há necessariamente uma correspondência (CHURCHMAN, 1999). O autor traz como 

exemplo estudos que corroboram essa afirmativa. Dentre eles, um estudo desenvolvido pelo 
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Departamento de Planejamento Urbano de Tel Aviv, que identificou áreas de edifícios de oito a 

nove andares com densidades líquidas de 100 e 290 unidades habitacionais por hectare; e uma 

densidade líquida de 250 unidades habitacionais por hectare em uma área de edifícios de dezesseis 

andares. Outro estudo trazido pelo autor foi realizado na cidade de Toronto, no Canadá, onde 

foram encontradas densidades líquidas de 120 a 230 unidades habitacionais por hectare em prédios 

baixos de até cinco andares (CHURCHMAN, 1999). 

A escala do lote reflete transformações pontuais que, no conjunto, compõe a paisagem na escala 

urbana, refletindo de modo diferente sobre as infraestruturas, equipamentos públicos e sobre a 

habitabilidade. A escala do lote compreende as alterações relacionadas a ocupação em altura 

(verticalização) e de superfície (construção de áreas anexas), de remembramento e 

desmembramento, progressivo ou na substituição completa de um conjunto de edificações 

existentes (PANERAI, 2014). Como observado no diagrama (Figura 6), o produto resultante deste 

arranjo é o padrão de densidade. Não obstante, há diferentes formas obtidas a partir da combinação 

e alteração destes fatores, cada qual impactando na paisagem, na urbanidade e na infraestrutura de 

modo distinto. A Figura 7 apresenta simulações a partir da mesma densidade habitacional e os 

possíveis arranjos morfológicos. 

 
Figura 7 - Diferentes formas obtidas a partir da mesma densidade 

Fonte: Silva (2016). 

Deste modo, para análise da densidade urbana há especificidades, refletidas em conceitos, a 

depender da escala e do objeto de análise: 

Quadro 4 - Tipos de densidade 

Tipo de densidade Relação Variação 

Em relação ao objeto de análise 

Densidade Construída 
Número de metros quadrados 

construídos dentro de uma dada 
área. 

varia em função do modo e grau de 
ocupação e aproveitamento do solo com 

edificações. 

Densidade 
Habitacional 

Número de economias em uma 
dada área. 

varia em função da quantidade de 
unidades habitacionais ou domicílios que 

se inserem em diferentes formas das 
áreas edificadas. 
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Densidade 
Populacional 

Número de pessoas residentes em 
uma dada área. 

varia em função do número de pessoas 
que habitam esses domicílios localizados 
em uma área que pode ser delimitada de 

vários modos e com diferentes escalas 

Em relação a área de análise 

Densidade Bruta 

 
É considerada toda a área dentro de uma poligonal, incluindo vias, 

equipamentos, espaços públicos. 
 

Densidade Liquida É considerada apenas áreas destinadas ao fim que se deseja mensurar. 

Fonte: Elaborado por Gallina. B (2019), a partir de Acioly (1998) e Nakano (2015). 

A ocupação das unidades mostra-se de difícil controle pela sua dinâmica, sobretudo pelos fatores 

externos já apontados. Desta forma, para Acioly e Davidson (1998), a densidade habitacional e a 

densidade construtiva representam parâmetros viáveis para o planejamento urbano. Ambos são 

passíveis de controle via parâmetros urbanísticos e possibilitam estabelecer uma relação direta com 

as redes e serviços urbanos. 

Em contraponto ao espraiamento, diversos autores (Girardet, 1999; Salingaros, 2007; Acioly e 

Davidson, 1998; Mascaró e Macaró, 2001), defendem uma densidade adequada de forma a 

maximizar o uso da infraestrutura existente e reduzir seu custo de implantação. Mas, mais que isso, 

apontam a densidade como importante para a promoção da eficiência e a produtividade urbana, 

maximizando investimentos do Estado e aproveitando os recursos básicos que a cidade dispõe: a 

terra e as infraestruturas. 

Assim, nesta literatura, a cidade compacta ou a policêntrica abarcaria a questão ao reduzir o 

consumo energético, e consequentemente de emissões, através da mescla de usos – trabalho, 

moradia e lazer –, reduzindo distâncias e também através do incentivo a outras infraestruturas de 

mobilidade, como o caminhar, a bicicleta e o transporte público. A primeira está relacionada a 

centros fortes e boas condições de transporte público, enquanto a segunda, dotada de centralidades 

locais, estaria apta a servir tanto ao automóvel privado quando ao transporte público (MASCARÓ 

E MASCARÓ, 2001). Essas características impactam diretamente na qualidade de vida e no 

combate à segregação socioespacial ao conectarem as diferentes regiões da cidade e ao aproximarem 

os serviços da população em geral, além disso, estimulam o convívio social (GIRARDET, 1999). 

Estes mesmos autores assumem postura crítica acerca do modelo de cidade compacta. Mascaró e 

Macaró (2001) citam aspectos climáticos, culturais, econômicos e sociais locais, como alguns dos 

quais devem ser considerados no processo de densificação. A principal crítica à “importação do 

modelo de cidade compacta” se dá justamente em função da não observação destes critérios. Padrões 

europeus se desenvolveram através de altas taxas de mecanização e dependência energética. Assim, 

em uma região subtropical úmida está associada a formas heterogêneas e afastamentos laterais que 

permitam a insolação nas estações frias e a ventilação permanente, tanto para garantir a 

habitabilidade de cada unidade quanto para promover a qualidade do meio urbano, contribuindo 

inclusive para a retirada da poluição atmosférica (MASCARÓ E MASCARÓ, 2001). 

Salingaros (2007) e Farr (2013) também fazem ressalvas ao modelo. Para Salingaros (2007), padrões 

ultradensos de ocupação tampouco respondem bem à sustentabilidade urbana, pois gera uma maior 

dependência energética e implica negativamente à qualidade do ambiente urbano. Farr (2013) 

comenta que se deve atentar a problemas como poluição, iluminação e ventilação, além de que, se 

a densidade não for combinada com outros usos do solo, de forma que promova serviços básicos 
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nas proximidades (urbanidade), há uma tendência a criar ou ampliar os problemas relacionados ao 

sistema viário, por exemplo. Assentamentos humanos de alta densidade podem sobrecarregar as 

infraestruturas e serviços urbanos existentes, não dimensionados para tal, resultando em um 

ambiente inadequado ao desenvolvimento humano. Tal consequência abrange desde implicações 

no sistema viário, como saturação dos sistemas de drenagem e esgotamento sanitário, onde águas 

servidas de sistemas com tratamento local (através de fossa séptica e filtro anaeróbio) não são 

absorvidas pela saturação do solo, o mesmo decorrente de chuvas torrenciais, onde a água é incapaz 

de infiltrar no solo impermeabilizado. (ACIOLY E DAVIDSON, 1998). Villaça (2009) ressalta a 

necessidade da conscientização dos impactos e externalidades geradas pelas diferentes densidades 

promovidas no planejamento e a distribuição social dos ônus criados de forma a conduzir a políticas 

públicas adequadas sobre o espaço urbano. 

Por outro lado, o espraiamento urbano, gera maior dependência do transporte motorizado (público 

e privado). A segregação socioespacial que decorre desse processo, além de não prover 

adequadamente em relação às infraestruturas e equipamentos urbanos, repercute também na 

acessibilidade. Com distâncias maiores e com serviços de transporte de baixa qualidade, há um 

aumento de tempo nos deslocamentos e de custo, que além de restringir as opções de destino, 

oneram a população em desgastes físicos e psicológicos, restringindo as viagens apenas a trabalho 

ou escola (VASCONCELLOS, 1996a). Villaça (2005, p.181), a partir da avaliação do privilégio 

ao transporte individual, concorda ao dizer que “de maneira geral as camadas populares são mais 

prisioneiras do espaço do que as camadas de mais alta renda, pois a mobilidade dessas camadas é 

bem maior”. 

A Figura 8 apresenta as vantagens e problemas originados pelas altas e baixas densidades 

identificadas por Acioly e Davidson (1998). 

 
Figura 8 - Vantagens e desvantagens da baixa e alta densidades 

Fonte: Acioly e Davidson (1999) 
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A densidade também está relacionada às questões sociais e de renda. Para Acioly e Davidson (1998), 

baixas densidades tendem a estar relacionadas à alta renda, estando associadas à ideia de ar puro, 

livres de congestionamento, bem como de lotes e unidades habitacionais maiores, mesmo quando 

verticalizadas. A tipologia arquitetônica e urbana nestes casos restringe o número de contatos 

sociais. Ao passo que altas densidades estão associadas a rendas mais baixas, unidades menores, 

estando ligadas à disputa pelas condições de circulação e privacidade, entretanto passam a oferecer 

maiores oportunidades de interação social e proximidade à urbanidade. Ainda nesse enfoque, o caso 

extremo se dá no processo de superaglomeração (crowding), onde há grande concentração de 

pessoas em uma mesma unidade. Esse processo ocorre, sobretudo, em assentamentos informais ou 

programas habitacionais subdimensionados implicando em condições insalubres e prejudicando a 

saúde física e mental (ACIOLY E DAVIDSON, 1998). 

 O Plano Diretor e os instrumentos de controle 

A fase da politização dos planos diretores, ocorridas a partir da CF/1988 como uma reação aquela 

praticada durante o regime militar, está baseada “no processo de negociação de natureza política, 

entre interesses que claramente aparecem como conflitantes” (VILLAÇA, 1999, p. 246). A 

metodologia para sua elaboração, nesta concepção, trata as prioridades como questões políticas e 

não técnicas, oriundas dos movimentos sociais. Os diagnósticos são utilizados posteriormente para 

viabilizar e fundamentar estas propostas, não mais como ponto de partida como era prática no 

Planejamento Integrado (VILLAÇA, 1999). 

Por outro lado, as elites representadas, sobretudo, pelo capital imobiliário, insistem na elaboração 

de planos-discurso, baseados em princípios e objetivos gerais, pois dessa forma é solapada a 

discussão dos reais problemas urbanos. A este grupo o grande interesse está nos ganhos possíveis 

refletidos nos índices urbanísticos, dessa forma, não são raras as ocasiões em que o planejamento 

cede a vez a esses interesses (VILLAÇA, 1999). 

A mudança de paradigma iniciou com a promulgação da Constituição Federal ao incorporar a pauta 

defendida pelo movimento da Reforma Urbana. Na prática, consolidou-se o plano diretor como 

figura central do planejamento urbano. Para tal, determinou a elaboração de Planos Diretores aos 

municípios com população superior a 20.000 habitantes, o EC reforçou sua importância como 

articulador dos novos instrumentos de planejamento instituídos.4  

Para Villaça (2005), a força do papel exercido pelo PD enquanto figura central do planejamento 

está baseada na função social da propriedade atribuído no inciso II do artigo 182: 

“§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social  quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor .” (BRASIL, 1988, grifo 

nosso). 

 
4 O EC também ampliou a obrigatoriedade para municípios integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerados urbanos, áreas de interesse turístico, área de influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; incluídas no cadastro nacional de Municípios 
com áreas suscetíveis a riscos de ordem natural e em casos onde o município queira utilizar os instrumentos 
referentes às penalidades aplicadas ao proprietário que não comprimir a função da propriedade, são tratados 
no § 4o do art. 182 da CF/1988 (parcelamento e edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo, 
desapropriações mediante pagamento de títulos da dívida pública) (BRASIL, 2001). 

 



49 
 

Neste contexto, a figura do Plano Diretor adota uma nova concepção, distinta daquelas anteriores 

à CF/1988 e ao EC, representadas pelo tecnocratismo e burocracia (SANTOS JÚNIOR, SILVA E 

SANT’ANA, 2011). De acordo com os autores, o PD representa a peça-chave para o enfrentamento 

dos problemas urbanos, buscando minimizar o quadro da desigualdade social através da ampla 

participação popular, da sociedade civil organizada e em especial aos movimentos ligados a Reforma 

Urbana. Piccinini e Almeida (2016, p. 95) definem o Plano Diretor “como a lei municipal e 

instrumento do Estado que reúne as diretrizes e estratégias  (regras e decisões sobre intervenção) 

para o desenvolvimento (crescimento social e econômico) do município (áreas urbanas e rurais), na 

ocupação do território, orientando o uso do solo e as ações sobre a propriedade privada”. 

Villaça (1999) traz duas definições para Plano Diretor. A primeira de aspecto global e consensual, 

onde: 

“A partir de um diagnóstico cientifico da realidade física, social, econômica, politica 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 infraestrutura e de elementos fundamentais da 

estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, 

médio e longo prazos, e aprovadas por lei municipal” (VILLAÇA, 1999, p. 238). 

A outra definição aborda o conceito de forma restrita aos aspectos físicos-territoriais, onde: 

“O diagnóstico abarcaria todos os aspectos da realidade urbana, municipal e mesmo 

regional, mas as propostas referir-se-iam aos aspectos físicos-territoriais, já que estes se 

caracterizam pelo fato de ser predominantemente da competência do governo municipal” 

(VILLAÇA, 1999, p. 238). 

A partir disto, Villaça (1999) faz amplas críticas à ideia em que os planos diretores devem abarcar 

todo e qualquer tipo de questão referente ao município, mas sim apenas o que está sob a alçada do 

governo municipal, caso contrário estará fadado a uma lista de propostas sem efetiva execução. 

Neste contexto, é inovador os planos elaborados a partir da década de 1990, onde o planejamento 

toma como “objeto fundamental o espaço urbano, sua produção, reprodução e consumo”, 

resultando em um plano diretor essencialmente físico-territorial (VILLAÇA, 1999, p. 245). 

O Artigo 42 do EC estabelece o conteúdo mínimo a ser contemplado no Plano Diretor. Em 2005, 

através da Resolução 34, o Conselho das Cidades traz especificações de modo a fortalecer aspectos 

quantitativos relacionados as funções sociais da propriedade e da cidade e a demarcação de 

instrumentos para sua efetivação (SANTOS JÚNIOR, SILVA E SANT’ANA, 2011).  

O Estatuto da Cidade disponibiliza e regulamenta um amplo rol de instrumentos destinados ao 

planejamento urbano. Tais instrumentos estão organizados e devem ser regulamentados através da 

elaboração e aplicação do Plano Diretor. Um desses instrumentos se refere à definição de locais 

onde seria permitido ou proibido determinados usos, ou zoneamento. Para Villaça (2010, p. 177), 

o zoneamento é um instrumento por si só e o define como “a legislação urbanística que varia no 

espaço urbano”. Embora o EC não apresente regulamentações específicas ao zoneamento, sua 

elaboração operacionaliza o artigo 2º da lei, que trata justamente das questões de regramento ao uso 

e ocupação do solo e, por conseguinte, parte importante da efetivação da função social da 

propriedade e da cidade, buscando evitar usos incompatíveis, inadequados relativamente à 

infraestrutura; a poluição e degradação ambiental e a exposição a riscos e desastres (BRASIL, 2001). 

A adoção de critérios para a organização das cidades partiu de premissas sanitárias e socioambientais, 

de modo que passaram a ser associados aos padrões urbanísticos e de habitação (PICCININI E 
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ALMEIDA, 2016). O Estado incorporou as funções de promotor e fiscalizador do meio urbano 

sob os ideais sanitaristas e higienistas, colocando-os como premissa na formulação das políticas 

urbanas (PICCININI E ALMEIDA, 2016). De acordo com as autoras, o regramento urbanístico 

tem repercussão sobre os aspectos econômicos, de bem-estar físico e emocional, na qualidade de 

vida e na justiça social. 

Historicamente, o zoneamento surge no Brasil, no final do século XIX, sem qualquer elaboração 

teórica local, basicamente através da importação do modelo praticado na Alemanha e nos Estados 

Unidos, especificamente Nova Iorque. Tratava-se de um zoneamento rudimentar proibindo a 

construção de cortiços ou vilas operárias em algumas partes da cidade, claramente correspondendo 

a interesses e soluções específicas das elites brasileiras (VILLAÇA, 2010). Ao longo do século XX, 

conforme traz Villaça (2010), o zoneamento constituía um elemento aparte do plano diretor, sendo 

instituído por lei própria. Assim, enquanto o plano diretor tinha seu desenvolvimento em nível de 

discurso, o zoneamento era de fato operacional e aplicável. Essa tendência passou a ser revertida no 

final da década de 1980, onde ambos passaram a compor o planejamento urbano do município 

num mesmo escopo legal. 

Neste contexto, dentro do processo de planejamento urbano, cabe ao Estado regrar o ambiente 

construído a fim de evitar ou corrigir distorções existentes e, para tal, conta com o auxílio dos 

parâmetros urbanísticos, estando, usualmente, incorporados ao zoneamento. Sua função é 

estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano através da combinação de usos permitidos e 

parâmetros urbanísticos, de modo a orientar o usos do solo em benefício do bem comum e evitar 

usos perniciosos, ordenar a implantação de equipamentos urbanos, assegurar a preservação 

ambiental e ordenar usos compatíveis à infraestrutura existente e planejada (FERRARI, 1977; 

ACIOLY E DAVIDSON, 1998; SOUZA, 2015a). Esses instrumentos oferecem transparência nas 

intenções e diretrizes de desenvolvimento, porém, dentro da concepção funcionalista, mostra-se 

inflexível e restritivo (ACIOLY E DAVIDSON, 1998). A fim de abrir outras possibilidades, 

criaram-se nos Estados Unidos, modalidades de zoneamento flexível, ainda dentro do espírito 

funcionalista, apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5 - Formas de flexibilização do zoneamento aplicada nos EUA 

Flexibilização Característica Uso no Brasil 

Conditional ou contract 
zoning 

Rezonemanto de lote ou gleba com base em 
negociação entre o proprietário e o Estado. 

Está sujeira a abusos. 

 
Alterações de zoneamento; 

Criação de Zonas de Uso 
Especial 

 

Floating Zones 
Correspondem a usos já previstos, mas ainda 

não mapeados de forma definitiva. 
Estabelecimento de usos 

permissíveis mediante EIV 

Linkage programs e 
bonuses 

Relação de negociação entre o empresário 
imobiliário e o Estado pela concessão ou 
flexibilização da legislação em troca de 

benefícios ao Estado. 

 
Outorga onerosa do direito 

de construir; Transferência de 
potencial construtivo 

 

Spot zoning 
Flexibilização pontual do regime urbanístico 

sem qualquer tipo de contrapartida. 

 
Criação de Zonas de Uso 

Especial 
 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir dos conceitos de Souza (2015a). 



51 
 

A elevação do preço dos terrenos em áreas centrais e bairros nobres fez com que houvesse pressão 

por parte do capital imobiliário para a liberação de maiores potenciais construtivos, num primeiro 

momento para diluir a cota-parte dos terrenos e, na sequência, uma supervalorização destas áreas, 

inclusive pela ampliação da capacidade das redes de infraestrutura e equipamentos urbanos. Como 

efeito colateral deste processo, houve a valorização dos terrenos em áreas periféricas, em resposta a 

demanda por habitação das classes média e baixa (CAMPOS FILHO, 2001). Neste contexto, há 

novas reinvindicações pelo aumento dos índices construtivos baseados no mesmo argumento da 

valorização do solo e na possibilidade de maior oferta de habitação à preços supostamente mais 

baixos às classes mais baixas. 

Por outro lado, o regramento urbanístico também pode representar a valorização do solo. Isso 

decorre de ações como a ampliação do perímetro urbano através do aumento do potencial 

agenciamento ou pela flexibilização dos usos permitidos para determinada zona (FONTES, 

SANTORO E CYMBALISTA, 2007). Desse modo, o planejamento manuseado enquanto 

instrumento político é constantemente pressionado para o favorecimento de interesses específicos. 

Se isso já ocorria sob a égide do Planejamento Regulatório, ao migrar para o Planejamento 

Estratégico/Setorial, onde a cidade deixa de ser abordada de forma sistêmica, a flexibilização ganha 

outro nível. Concebida a partir do Neoconstitucionalismo, a flexibilização é sempre justificada pela 

ideia dos princípios estabelecidos na própria legislação. O que vem a gerar novos conflitos no espaço 

urbano, decorrente das novas demandas alocadas em áreas não pensadas originalmente para tal 

atividade ou número de habitantes. 

Como exemplo do reflexo da flexibilização do regramento urbanístico sobre a mobilidade urbana 

se dá pela pressão sobre o sistema viário. A alteração dos padrões de ocupação previstos no 

planejamento faz com que vias locais passem a exercer função de vias coletoras, mesmo sem receber 

melhorias ou ampliação de sua capacidade (CAMPOS FILHO, 2001). Quando tais mudanças 

ocorrem em áreas essencialmente residenciais, há a degradação dos lotes lindeiros em relação à 

qualidade de vida e do ambiente. Forte pressão especulativa tende a atingir o local pela lógica de 

localização decorrente dos fluxos que passam a existir na via (CAMPOS FILHO, 2003). 

No entanto, o zoneamento de uso não é necessariamente excludente e funcionalista. Ele exerce um 

papel importante dentro do planejamento urbano. Souza (2015a) defende que este instrumento 

não caia no tecnocratismo, mas seja aberto à participação popular. A separação de usos não deve ser 

permeada pela restrição funcionalista, mas afastar usos incompatíveis, seja pela questão da poluição 

sonora, atmosférica, dos horários de atendimento ou de fluxos demandados pela atividade. Essa 

flexibilização, no Brasil, se deu a partir do início da década de 1990, resultando em progressiva 

mudança de usos exclusivos para mistos, de forma a minimizar a interferência da legislação sobre as 

tendências de ocupação emergentes da dinâmica urbana, sobretudo em locais detentores de 

vantagens locacionais (NETTO E SABOYA, 2010). 

O zoneamento deveria condizer com as características locais. Seja para a manutenção de área 

residencial de baixa altura, seja para fomentar uma área mista ou comercial. Especificamente no 

caso de áreas comerciais, é fundamental a relação com a acessibilidade urbana. Netto e Saboya 

(2010) lembram que muitas tentativas de incentivo ao comércio via zoneamento são frustradas 

justamente por não haver correspondência com a dinâmica e estruturação da cidade através da 

contemplação de áreas já com foco comercial ou dotadas de alta acessibilidade a malha urbana. 

Desta forma, para os autores: 
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Zonear de modo competente requereria, portanto, conhecer as hierarquias de 

acessibilidade produzidas ao longo da própria produção e estruturação urbana – 

fenômeno histórico e coletivo que frequentemente escapa a qualquer planejamento. 

Planejar novas centralidades requereria, ainda, operações de aumento de acessibilidade 

que não podem ser feitas intuitivamente. Resposta mais apropriada depende da análise 

rigorosa das estruturas e hierarquias de acessibilidade e sua relação com a distribuição dos 

atratores e atividades, e na simulação de efeitos possíveis de intervenções ainda em estudo 

antes de sua implantação, ambas baseadas em indicadores urbanos. (NETTO E 

SABOYA, 2010, s.p.). 

Por outro lado, o gravame do zoneamento evoluiu de forma a permitir uma aproximação com a 

dinâmica urbana. A forma poligonal rígida oriunda do Movimento Moderno deixa de ser exclusiva 

e as zonas passam a serem gravadas através de faixas baseadas na hierarquia viária “como forma de 

aproximação dos padrões espaciais naturalmente emergentes” (NETTO E SABOYA, 2010, s.p).   

Souza (2015a) propõe uma forma de zoneamento complementar à modalidade de usos e 

densidades. Trata-se do zoneamento includente ou zoneamento de prioridades. Tal modalidade 

tem origem no ideário da Reforma Urbana, objetivando a promoção e inclusão social de áreas 

pobres. Essas áreas passaram a serem identificadas como AEIS ou ZEIS (Áreas ou Zonas Especiais 

de Interesse Social) e trata-se da: 

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 infraestrutura apresentado” (SOUZA, 2015a, p. 263). 

O Estatuto da Cidade estabelece a chancela legal a ZEIS ao gravá-la como um dos instrumentos de 

ordem jurídica e política. De modo a garantir a melhor eficácia na sua execução, Souza (2015) 

divide as áreas conforme seu status legal e as condições de infraestrutura, como apresentado no 

Quadro 6, abaixo: 

Quadro 6 - Tipos de Zonas Especiais de Interesse Social 

ZEIS Característica 

Favelas 

 
Podem ter características morfológicas, de habitação e infraestrutura muito 
distintas, porém tem no status jurídico seu ponto em comum. Trata-se de 

ocupações ilegais que demandam processo de regularização fundiária. 
 

Loteamentos 
irregulares ou 
clandestinos 

Em ambos os casos, os proprietários possuem algum documento de 
propriedade. O loteamento irregular se dá quando não houve o cumprimento 

de algum dos requisitos da Lei 6766/79 ou de outra em nível municipal 
referente ao parcelamento do solo, mesmo que em muitos casos, com 

projeto aprovado. Já os loteamentos clandestinos nem ao menos tiveram seu 
projeto submetido aos órgãos de planejamento. 

Vazios Urbanos 

 
Tratam-se de terras ociosas e infraestruturadas, mantidas como reserva de 
valor. Além do gravame como ZEIS, pode-se aplicar o IPTU progressivo no 

tempo. 
 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir dos conceitos de Souza (2015a). 

Entretanto, existem conflitos entre o planejamento e gestão de ZEIS. Ferreira e Motisuke (2007) 

identificaram incoerências, especialmente relacionadas a produção de Habitação de Interesse Social 

(HIS) pelo mercado imobiliário. Assim surgem conflitos de uso e adensamento de áreas, 

proporcionados por índices urbanísticos altos, com resultados arquitetônicos e urbanísticos dos 
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conjuntos com qualidade questionável e, ainda, em localizações que não favorecem a integração da 

população a cidade como um todo. 

A problemática ambiental complementa o Zoneamento de Prioridades. Devem estar gravadas as 

Zonas de Preservação Ambiental (ZPAs), de acordo com suas características, demandas e status 

jurídicos (Parques e Unidades Municipais, Estaduais, Áreas de Proteção Ambiental, Parques 

Nacionais, etc.). Para o autor, é essencial contemplá-las de maneira concomitante, num mesmo 

elemento gráfico, de modo a evitar situações de conflito, como regularização fundiária em áreas de 

risco ambiental (SOUZA, 2015a). 

Assim, os dois tipos de zoneamento devem vir a se complementar. O regramento da densidade e 

padrão volumétrico dentro zoneamento de uso e densidades se dá em função dos parâmetros 

urbanísticos. Souza (2015a, p. 220) define os parâmetros urbanísticos como “grandezas e índices 

(relação entre duas grandezas) que medem aspectos relevantes relativos à densidade e à paisagem 

urbana”. Os parâmetros urbanísticos estão usualmente atrelados ao zoneamento, devendo variar de 

zona para zona de acordo com as características de cada uma. 

Os regramentos iniciais objetivavam aprimorar as condições de habitabilidade através do 

regramento da altura. Almeida (2004) traz que a origem do controle de altura proporcional à largura 

das vias de testada do lote remontam às teorias higienistas do final do século XIX, onde objetivavam 

manter condições adequadas de insolação e ventilação dos compartimentos e da ambiência urbana. 

O estabelecimento entre a altura do edifício e a largura da via reflete a relação entre o ambiente 

construído e as condições locais pré-existentes, sobretudo a infraestrutura viária e ambiência urbana. 

Os parâmetros urbanísticos não têm, em si, uma vocação progressista ou conservadora, mas sim 

dependerão de como serão utilizados no regramento do solo urbano (SOUZA, 2015a). De acordo 

com o autor, podem ser benéficos se permitirem a manutenção das densidades e tipologias 

compatíveis com uma boa qualidade de vida ou maléficos se conduzir a saturação das infraestruturas 

e serviços urbanos e a problemas ambientais. 

Para Acioly e Davidson (1998), os parâmetros urbanísticos permitem fácil gestão e controle do 

desenvolvimento urbano e tem impacto considerável na reestruturação urbana. Por outro lado, 

produzem um processo de valorização do solo pelos potenciais de ganho construtivo e, por isso, 

pode haver pressão pelas suas alterações, seja via legal ou num quadro de corrupção (ACIOLY E 

DAVIDSON, 1998). 

O Quadro 7 apresenta os parâmetros urbanísticos utilizados para o controle da densificação urbana. 

Quadro 7 - Parâmetros urbanísticos 

Parâmetro Descrição Figura 

Coeficiente de 
Aproveitamento (CA) 

 
Estabelece o potencial 

construtivo do lote. Relação 
entre a área total construída e a 

área total do lote. 
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Taxa de Ocupação 
(TO) 

 
Relação entre a área de projeção 
horizontal da edificação e a área 

total do lote. 
 

 

Gabarito 

 
Estabelece limites a altura 

máxima, em pavimentos ou em 
metros. Varia em função da 

paisagem, condicionantes físicos, 
largura da via, entre outros. 

 

 

Recuos e 
Afastamentos 

 
Recuos obrigatórios frontais, 
laterais e de fundos. Podem 
variar em função da altura e 
impactam na iluminação e 

ventilação urbana e do edifício. 
 

 

 
Cotas Ideais 

 

Estabelece a fração mínima de 
terreno correspondente a uma 

unidade. Determina o número de 
unidades (habitações, 

economias, dormitórios) em 
função da área do lote. Desse 

modo, regula a densidade. 

 

Taxa de 
Permeabilidade (TP) 

 
Determina a área do lote que 
deve permitir a infiltração das 
águas pluviais e a área total do 
lote. Trata-se de uma medida 
não-estrutural de drenagem 

urbana. 
  

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de SOUZA (2015a). 

A limitação de gabaritos de altura como principal instrumento ordenador do espaço foi 

gradativamente substituído pelo Coeficiente de Aproveitamento (CA). A introdução deste 

parâmetro remonta as décadas de 1950 e 1960 nos EUA (BENNET, 2011), o que possivelmente 

seja reflexo das diretrizes estabelecidas pelo Movimento Moderno. Considerando a influência do 

planejamento norte-americano sobre o brasileiro, logo passou-se a assimilar o CA como principal 

instrumento de regramento. 
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O CA passou a ser utilizado frente a sua possibilidade de controle sobre a área útil construída, ao 

possibilitar a isenção de áreas como estacionamentos e circulações (BENNET, 2011). A ideia de 

controle sobre a área útil mostrou-se mais efetivo às políticas de planejamento ao possibilitar sua 

relação com o número de ocupantes em uma edificação, e, consequentemente, a pressão sofrida 

pelas infraestruturas e equipamentos. Para o capital mobiliário, o CA representa os ganhos 

potenciais frente a área total permitida para construção. 

O Gabarito de Altura, dado em metros ou pavimentos, passou a ser um parâmetro urbanístico 

secundário. Sua atribuição passou a ser um número em si, deixando de ter relação correspondente 

com o espaço público.  

A combinação dos parâmetros urbanísticos permite a diversificação arquitetônica e urbanística, 

como visto anteriormente na Figura 7. Na escala da cidade, permite densidades qualificadas, em 

uma relação de equilíbrio entre ambiente livre e edificado (ACIOLY E DAVIDSON, 1998). Vários 

autores já documentaram o processo de transformação do espaço urbano proporcionada pela forma 

em que o capital imobiliário se apropriou dos parâmetros construtivos. Cabe aqui destacar Souza 

(1994), que documenta o processo de verticalização em São Paulo e Almeida (2004), que busca 

compreender como os dispositivos urbanísticos influenciaram na paisagem em Porto Alegre entre 

as décadas de 1950 e 1970.  

Contemporaneamente, Netto (2016) aponta a alteração no padrão dos empreendimentos 

imobiliários no Brasil e como a legislação auxilia na consolidação desse padrão. As edificações 

verticais justapostas entre si e alinhadas ao espaço público deram lugar às edificações isoladas no 

lote, onde, a partir dos recuos laterais e de fundos exigidos passaram a compensar a área construída 

na altura. Assim, a forma que antes estava justaposta à via passa a encerrar-se na forma de 

condomínio. Netto (2016) atribui essa dinâmica a duas lógicas simultâneas, envolvendo a produção 

e o consumo imobiliário. Para o autor, os critérios identificados (apresentados no Quadro 8) focam 

o edifício em si, não contemplando as implicações urbanas, de modo que tendem a gerar 

implicações negativas sobre o entorno e a paisagem urbana. 

Quadro 8 - Lógicas de produção e consumo imobiliário 

 
Lógica da produção imobiliária 

 

 
Lógica do consumo imobiliário 

Critérios que pautam escolhas arquitetônicas sob o 
ponto de vista dos 

produtores: 
 

- verticalização: reprodução da planta com a 
multiplicação de andares, reduzindo custos da 

construção a cada andar enquanto se maximizam 
valores de venda (apartamentos mais elevados são 

mais caros); 
 

- padronização de tamanhos, materiais e 
equipamentos: redução de custos via ganhos de 

escala na produção; 
 

- replicação de projetos similares em lotes com 
dimensionamento suficiente – soluções genéricas 
que independem do contexto;, o modelo molda 

contextos via operações de remembramento. 
Projetos replicados em série geram redução 

Há valores que pautam os atores envolvidos no 
“fornecimento e no consumo final” do espaço 
arquitetônico e que servem como vetores de 

padronização, agora definida por interesses de 
mercado: 

 
- sensação de medo e busca por segurança: 

explorado como recurso de inovação de produto e 
geração de demanda, induzindo a obsolescência de 

tipologias que não dispõem dos elementos de 
configuração do edifício isolado e cercado. Por 

outro lado, é falaciosa: o mesmo edifício isolado 
que supostamente protege o morador 

internamente contribui para esvaziar ruas em seu 
próprio entorno, tornando moradores mais 

suscetíveis a 
situações de crime no espaço público.  
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progressiva nos valores de projeto (ex.: 100% do 
valor de projeto é cobrado no primeiro edifício, 

75% no segundo, 25% para todos os demais 
edifícios do conjunto); 

 
- imposição de aspectos de implantação de 

conjuntos, com distâncias entre edifícios 
determinadas pela mobilidade de gruas e outras 

facilidades de construção. 
 
 

- busca por status e facilidades exclusivas, na 
geração de “pacotes” atraentes para estilos de vida 

baseados em novidades constantes (como os 
espaços gourmet, webspaces etc.) 

 
- tipificação dos gostos. de minimização de riscos 
do investimento, influenciados pela publicidade; 

 
- busca pela proximidade aos socialmente similares. 

 Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de Netto (2016). 

A utilização do zoneamento e dos parâmetros urbanísticos a ele associados nos conduzem, ainda, a 

uma questão de escala. Estes instrumentos, via de regra, estão relacionados à escala urbana, ou como 

definida por Souza (2015a), à escala mesolocal. Entretanto, a materialização destes instrumentos 

ocorre na escala microlocal, relacionadas ao lote e ao quarteirão. O gravame de diretrizes na escala 

urbana, que vem a considerar áreas relativamente extensas e homogêneas, pode vir a encobrir 

dinâmicas e situações específicas da escala local, como aquelas relacionadas a capacidade das 

infraestruturas e equipamentos que podem variar dentro de uma mesma área. Por sua vez, a cidade, 

como estrutura interligada e interdependente, sofre os reflexos da materialização dos parâmetros 

urbanísticos. 

Isso posto, Souza (2015a) conclui que não se devem considerar extremos: como regramentos super-

rígidos, tampouco regulamentações vagas. Desse modo, deve-se evitar a instituição de instrumentos 

que dependam de regulamentação posterior, bem como regramentos dúbios que abram margem 

para interpretações convenientes, ou a possibilidade de flexibilização de parâmetros urbanísticos ou 

do zoneamento conforme a conveniência através de decretos e leis complementares. Por outro lado, 

deveria evitar regramentos excessivos, de modo a possibilitar aprimorações regulares. 

 

 Síntese 

Nesse subcapítulo foram apresentados os conceitos relativos ao estudo das políticas públicas 

definidos por Sartori (1981). Relacionados às políticas de ordenamento e controle do uso do solo, 

o zoneamento  e os parâmetros urbanísticos  atuam como meios  para consumar objetivos, que são, de 

modo geral: regrar o espaço urbano de modo a evitar e corrigir disfunções a partir de critérios de 

salubridade, meio-ambiente e a compatibilidade com as redes de infraestrutura e equipamentos 

urbanos. 

A instituição legal da possibilidade de flexibilização  dos regramentos e parâmetros urbanísticos e 

arquitetônicos também pode ser um dos meios de efetivação dessas políticas. Agora é possível 

analisar esse conjunto de meios identificados de forma articulada a partir do conceito de perigo 

oposto , definido por Sartori (1981). A ideia da flexibilização vem acompanhada justamente do 

discurso em que trata as diretrizes de planejamento como amarras ao desenvolvimento da cidade, 

e, ao afrouxá-las, estaria o mercado apto a se autorregular. Desse modo, a flexibilização dos índices 

construtivos, por exemplo, pode vir acompanhada de premissas que vão ao encontro da construção 

da cidade justa e sustentável, como a ideia de evitar a expansão horizontal do tecido urbano, práticas 

sustentáveis, como o de cidade compacta; ou ainda a possibilidade da ampliação de unidades 

habitacionais para a população de baixa renda, caso das ZEIS. 
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Esse procedimento é, no entanto, cooptado pelo capital imobiliário, retomando Campos Filho 

(2001), a ampliação dos índices construtivos permite a dissolução de custos em mais unidades e a 

ampliação dos lucros, que pode vir acompanhada da saturação das infraestruturas e equipamentos 

e de efeitos negativos sobre a ambiência urbana. Assim, que ambiência urbana é possível construir? 

Estaria esta legislação conforme ao EC no que tange à correção das distorções de ocupação do solo 

e outras diretrizes instituídas por ele? A assimilação da possibilidade de flexibilização junto a 

legislação se estabelece, de acordo com Piccinini e Almeida (2016) como: 

uma aversão, e em contradição, aos critérios técnicos e às possibilidades provenientes do 

conhecimento. O desenvolvimento passa a ser criticado junto às normas estabelecidas 

sobre critérios técnicos, assim como os padrões e regras urbanísticas, formas e legais, são 

tomadas como ‘exagerados’ e geradores da informalidade, pois impossibilitam o acesso do 

pobre à moradia e à cidade.” (PICCININI E ALMEIDA, 2016, p. 93). 

Observa-se que a flexibilização, via alterações da legislação urbanística, tende a promover alterações 

morfológicas, da dinâmica local e urbana, dos fluxos e do valor de uso e do valor de troca de 

determinada localização. Muito embora a flexibilização da legislação urbanística quando instituída 

venha acompanhada da obrigatoriedade procedimental da participação popular, esse mecanismo 

pode vir a legitimar algo que em sua essência produza o efeito oposto ao esperado (Perigo Oposto, 

de Sartori). É sabido, ainda, que as alterações na legislação urbanística são ágeis e possuem caráter 

quase simbólico, ao passo que a implantação das infraestruturas e equipamentos, quando efetivados, 

demandam um longo processo, entre projetos, captação de recursos e execução. 

Por outro lado, resgatando a ideia de flexibilização trazida por Souza (2015a), trata-se, sim, daquela 

voltada a romper com o planejamento tecnocrático e assimilar a cidade real, de modo a promover 

a cidade justa e sustentável. A questão é: como instituir a possibilidade de flexibilizar a legislação 

urbanística enquanto meio para efetivação dos objetivos propostos com garantia de que, através 

dela, o resultado não incorra no perigo oposto? 

 MOBILIDADE URBANA: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA 

 Mobilidade e Planejamento 

A expansão das cidades foi possível pelo incremento da tecnologia associado aos modais de 

transporte e suas infraestruturas, tornando terras distantes acessíveis e urbanizáveis. A implantação 

de infraestrutura de transporte permitiu reduzir tempos de deslocamentos e alterar a lógica do 

crescimento urbano. Os transportes, portanto, representam não apenas a acessibilidade em si, mas 

também atuam como estruturadores do crescimento urbano (VASCONCELLOS, 1996a, 

CORRÊA, 1999; VILLAÇA, 2009). Assim, só é possível compreender a ideia de mobilidade urbana 

se articulada aos usos do solo, haja vista que são eles que geram e demandam estes fluxos. 

A partir disso, é possível afirmar que a mobilidade urbana é inerente a qualquer cidade, 

diferenciando apenas a forma como cada local irá organizá-la. Há grandes diferenças na forma como 

a mobilidade urbana é provida e gerenciada nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. De 

modo geral, os países desenvolvidos passaram por um processo de reestruturação da infraestrutura 

e dos sistemas de transporte ao longo do século XX, de modo que o atendimento tende a ser 

distribuído de forma equânime e integrada. Nos países em desenvolvimento, apesar de grandes 

diferenças socioeconômicas, culturais e políticas, as condições de transporte possuem condições 

semelhantes entre si, sobretudo quanto à falta de equidade nas condições de transporte e, por 

conseguinte, pouca acessibilidade, especialmente em regiões carentes (VASCONCELLOS, 1996b). 
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Vasconcellos (1996a, p. 32) rejeita o conceito tradicional de mobilidade, baseado na “habilidade de 

movimentar-se em decorrência das condições físicas e econômicas”. O autor, a partir de Moseley 

(1977), articula o conceito de mobilidade ao de acessibilidade, resultando na satisfação das 

necessidades do indivíduo de dada classe de alcançar os destinos desejados em um determinado 

período de tempo. Assim, para o autor, é necessário entender o sistema de circulação e a estrutura 

urbana como elementos interdependentes, onde um conjunto de origens e destinos são conectados 

no espaço e no tempo. Vasconcellos define como necessário analisar o transporte em uma 

perspectiva sociológica, e não apenas como uma questão de engenharia. Essa abordagem consiste 

em uma visão ampla, na qual “tem por objetivo descrever e analisar a oferta, operação e uso 

(demanda) das estruturas e dos meios de circulação, frente às necessidades da produção e 

reprodução” (VASCONCELLOS, 1996a, p.16).  

É interessante observar o uso do termo Acessibilidade. Para Litman (2018, p. 6), acessibilidade é o 

objetivo final da mobilidade, e este a define como a facilidade de alcançar os destinos desejados 

(bens, serviços, atividades) a partir de um custo monetário e de tempo. Essa perspectiva difere-se da 

adotada na seção 2.1, onde a acessibilidade foi abordada como um atributo do espaço. Litman 

(2018) aponta diferentes usos do termo em diferentes campos do conhecimento. Relativamente à 

geografia e à economia urbana utilizados no capítulo anterior, o autor define acessibilidade como 

relacionada à distância entre as atividades, referindo-se à relativa facilidade de acesso a um 

determinado local. 

Balbim (2016, p. 27) defende uma abordagem sistêmica sobre o tema, onde a mobilidade é 

abordada não apenas como deslocamentos, mas através de análise de suas causas e consequências, 

integrando as condições de deslocamento às condições e às posições dos indivíduos e da sociedade, 

considerando “a organização do espaço, as condições econômicas, sociais e políticas, os modos de 

vida, o contexto simbólico, as características de acessibilidade e o desenvolvimento científico e 

tecnológico”. Para o autor, essa abordagem permite ao planejamento dar valor aos fluxos urbanos e 

repensar os padrões urbanísticos como novas centralidades, assim como a precariedade de habitação 

e a segregação socioespacial; alteração nos padrões de deslocamento a partir destes novos usos e pela 

qualificação urbana e das infraestruturas de transporte. 

Para Barbosa (2016, p. 49), a mobilidade estabelece uma “situação de tensão de relações desiguais 

de apropriação e uso do espaço”. De acordo com o autor: 

“A mobilidade é uma prática socioespacial que permite a presença em diferentes lugares 

como a corporificação de direitos em sujeitos sociais. Estamos colocando em causa não 

somente as possibilidades técnicas e econômicas dos deslocamentos, mas também o 

movimento dos atores sociais da cidade e os significados mais abrangentes da mobilidade 

na mudança de relações sociais” (BARBOSA, 2016, p. 51). 

A oferta, operação e uso dos sistemas de transporte fazem parte de uma relação do Estado, de agentes 

privados, grupos sociais e indivíduos, e esta relação ocorre de maneira cooperativa ou conflituosa, 

permeada por fatores sociais, políticos, econômicos e culturais, que variam de acordo com o 

contexto de cada época (VASCONCELLOS, 1996a). 

A vida social ultrapassa as necessidades de produção, demandando do indivíduo suas necessidades 

de reprodução. Esse processo corresponde a atividades de consumo (compra ou serviço) ou de 

ordem social (família, religião, ensino) e que estão vinculados às condições sociais, econômicas, 

culturais e políticas. Assim, os deslocamentos decorrem da satisfação dessas necessidades. A escolha 

do modal de transporte responde à melhor opção para tal dentro das tecnologias disponíveis, dos 
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condicionantes (distância, tempo, economia) e das condições individuais ou de classe (renda, 

escolaridade, estado de saúde, dependências familiares) (VASCONCELLOS, 1996a). A localização 

dos equipamentos urbanos e usos diversos, bem como a localização dos usos residenciais e do 

sistema de circulação disponível vão configurar os padrões de movimento na cidade. Essas condições 

determinarão como cada grupo ou classe social vai se apropriar do espaço intra-urbano. Essa 

interdependência resultou no “ciclo básico dos transportes” (ou land-use transport feedback cycle) 

(PAULLEY E PEDLER, 2000 apud MOURA, OLIVEIRA, FIGUEIREDO, 2016, p. 145-146 ) 

 a distribuição dos usos do solo (residencial, industrial, comercial e outros) no espaço 

determina a localização das atividades urbanas, tais como habitação, trabalho, educação, 

compras ou lazer; 

 a distribuição das atividades urbanas no espaço requer viagens (interações espaciais) no 

sistema de transporte para superar a distância entre os locais onde se realizam as atividades; 

 a distribuição da infraestrutura do sistema de transporte cria oportunidades para interações 

espaciais e pode ser medida como acessibilidade; 

 a distribuição da acessibilidade no espaço determina decisões de localização, resultando 

assim em mudanças no sistema de uso e ocupação do solo. 

 
Figura 9 - Esquema do ciclo básico do transporte 

Fonte: Moura, Oliveira, Figueiredo (2016), adaptado de Paulley e Pedler (2000). 

Villaça (2009) aponta que a população de baixa renda tem sua mobilidade mais restrita e, portanto, 

é mais prisioneira do espaço em relação às classes mais altas. A população de alta renda consegue 

adaptar-se melhor às condições de mobilidade, tanto em relação ao impacto financeiro na renda 

(proveniente de tarifa do TPC e impostos, combustíveis e manutenção sobre o veículo que é 

sobremaneira menor), quando pela localização residencial e de trabalho. Nos países em 

desenvolvimento, a população de baixa renda está geralmente localizada em áreas periféricas mal 

infraestruturadas, processo este que ocorre tanto por ocupação espontânea como por programas 

habitacionais (GOMIDE, 2003; VILLAÇA, 2009; CERVERO, 2013; MARICATO, 2011).  
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A partir do pressuposto que a mobilidade urbana é essencial para possibilitar a vida social, essa 

distinção territorial é geradora da desigualdade e segregação  ao restringir o acesso às oportunidades 

de trabalho, aos equipamentos educacionais, culturais, de saúde e de lazer e aos espaços de consumo 

pela falta de infraestrutura viária e de transporte coletivo gerados pela própria lógica de uso e 

ocupação do espaço (GOMIDE, 2003; BARBOSA, 2016). Para Barbosa: 

É justamente no bojo da afirmação de centralidades de produção, consumo e regulação 

que as diferenciadas localizações geográficas dos empreendimentos fixos (industrial, 

financeiro, bancário, técnico, comercial e imobiliário) revelam significados estratégicos 

para a reprodução urbana do mercado. Todavia, a coleção de localizações esteve 

geralmente submetida à lógica de acumulação de cada fração do capital, o que implica a 

distribuição desigual de investimentos e, por isso, o necessário agenciamento das relações 

entre fixos e fluxos estabelecidos em função de centralidades econômicas – e de suas 

densidades técnicas de redes de circulação. É nesse momento decisivo de metamorfoses 

da conexão entre a localização e a distribuição geográfica das ações que a mobilidade 

ganha especial significado. (BARBOSA, 2016, p. 45). 

Portanto para analisar as políticas de mobilidade urbana, Vasconcellos (1996a, p. 17) define três 

pontos de abordagem: 

 Como a acessibilidade é distribuída no espaço; 

 Como grupos e classes sociais diferentes usam a cidade; 

 Quais são as condições relativas de equidade, segurança, conforto, eficiência e custo 

verificados nos deslocamentos. 

O Sistema de Circulação (enquanto relação entre estrutura e meios de circulação) apresenta três 

características inerentes ao seu funcionamento, de acordo com Vasconcellos (2018) : a) quando a 

sua apropriação: coletiva (transporte público, onde há a socialização das vias e do meio de 

transporte) ou individual (automóveis, bicicletas; onde há a socialização das vias mas a privatização 

do meio); b) a escassez do espaço e c) as velocidades, dimensões e desempenhos dos diferentes meios 

de transporte que configuram taxas muito diferentes de consumo do espaço e de tempo. 

Deak (2006) analisa a provisão de infraestruturas a partir da perspectiva econômica. Com o 

pressuposto que o capitalismo tem como base mercadorização, processo de produção de valores de 

uso enquanto valores de troca, considera-se que nem toda a produção social possa ser 

mercadorizada, mesmo que seja de base para a produção de mercadorias. Assim, o Estado assume 

essa parte enquanto produtor direto de valor de uso: a infraestrutura. Para Vasconcellos (1996a, p. 

45), a infraestrutura de circulação “é organizada para reduzir os tempos de deslocamento necessários 

à produção e à reprodução e, em termos estratégicos, para incorporar novas áreas ao mercado”.  

Como não pode ser transformado em mercadoria, o transporte é considerado infraestrutura e sua 

mercantilização é somente um “pseudo-conceito do discurso neoliberal” (DEAK, 2006, p.1). Os 

meios de circulação, podem ser ofertados tanto pelo Estado, quanto pela iniciativa privada, em um 

regime de concessão (operação de sistema de ônibus, metrôs, dentre outros), e também pelo 

indivíduo (a pé, bicicleta, automóvel). Nesse contexto, a regulação de determinadas atividades se 

dá pela incapacidade do mercado em prover, eficientemente, tais serviços, com preços compatíveis 

aos custos e benefícios para a sociedade. 

As políticas de transportes, tanto as relacionadas à circulação quanto ao transporte coletivo, se 

encontram sob a tutela dos governos municipais (ALVIM, CASTRO E ZIONI, 2010). Estas ações 

não possuem caráter essencialmente técnico e neutro, mas sim estão relacionadas aos conflitos e 
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interesses de cada grupo. Nos países em desenvolvimento, os órgãos voltados ao planejamento de 

transportes e afins tendem a focar sua atuação sobre as crises diárias ao invés de atuar de forma 

sistêmica de modo a prevenir essas crises (CERVERO, 2013). As questões orçamentárias também 

afligem esses órgãos, de modo que a provisão de infraestrutura não é implementada no mesmo 

ritmo em que há o crescimento da demanda (CERVERO, 2013). 

Para Vasconcellos (2018) é fundamental verificar quais são as consequências do crescimento da 

cidade sobre a mobilidade urbana. Partindo da lógica da estruturação intra-urbana (relação entre 

fixos e fluxos), o planejamento e gestão do Sistema de Circulação são exercidos pelo Estado, 

essencialmente, sob o controle de três áreas distintas, que se de forma integrada, tenderiam a 

promover um conjunto de ações para coordenar os fluxos urbanos: o planejamento urbano, o 

planejamento de transportes e o planejamento da circulação (VASCONCELLOS, 1996a; 2012) 

(conforme figura abaixo). 

 
Figura 10 - Relação entre os setores de planejamento 

Fonte: Vasconcellos (1996a), adaptado por Gallina, B. (2019). 

O Planejamento Urbano, tratado no capítulo anterior, busca regrar o uso e a ocupação do solo, 

centrado na figura do Plano Diretor. Vasconcellos (2018) lembra que a situação futura projetada 

deve ser pautada em objetivos claros e metas quali e quantitativas, aqui especificamente à questão 

da mobilidade de modo a prever as externalidades de cada decisão e projetar um cenário futuro 

plausível com as condições socioeconômicas da sociedade e financeira em relação a capacidade de 

investimento do poder público. De modo geral, as diretrizes deveriam objetivar a criação de espaços 

saudáveis e de acessibilidade equitativamente distribuída através de regulamentações de uso do solo 

que buscassem gerar distâncias menores, sobretudo à população mais vulnerável. 

O Planejamento de Transportes atua sobre a estrutura e os meios de circulação, de modo a favorecer 

os deslocamentos da força de trabalho, portanto, trabalha na provisão de infraestruturas (vias, 

terminais, portos) e na regulamentação dos meios de circulação através das definições operacionais, 

por exemplo, sobre o transporte público (linhas, horários). Entretanto, essa ideia entra em conflito 

com a lógica de ocupação da cidade capitalista, que promove a segregação socio-espacial a partir da 

divisão do trabalho (VASCONCELLOS, 1996a). 

O Planejamento de Circulação atua sobre os padrões de circulação através da definição de como o 

espaço disponível será distribuído para a população, e para tal recorre a esquemas, prioridades de 

uso e sinalizações de trânsito. Atua também sobre a educação e a fiscalização do trânsito 

(VASCONCELLOS, 1996a; 2012). 

As atividades urbanas estão intimamente relacionadas e devem funcionar de modo articulado. O 

autor traz como exemplo a relação entre o planejamento do uso do solo que deve considerar as 

infraestruturas e como estes usos planejados podem gerar uma nova demanda e consequentemente 

as necessidades de circulação, de forma a reverberar em diversas escalas (local à urbana, e até 

regional). 
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Usualmente a engenharia de transporte considera apenas como seus objetivos a fluidez e a 

segurança. Entretanto, Vasconcellos (1996a; 2012) aponta outros objetivos que devem ser 

contemplados de modo a garantir o uso equilibrado e equânime do espaço: 

Quadro 9 - Objetivos do planejamento de transportes 

 
Variável 

 
Conceito Materialidade 

Acessibilidade 

Macroacessibilidade 

Facilidade relativa de 
atravessar o espaço e atingir 
construções e equipamentos 

desejados 

Conexão entre diferentes áreas: 
- vias 

- linhas de TPC 

Microacessibilidade 
Facilidade relativa ao acesso 

direto aos veículos ou destinos 
desejados 

Acesso ao: 
- estacionamento 
- ponto de ônibus 

Nível de serviço do transporte 
Nível de conforto de cada 

modo de transporte 

Transporte particular 
- pavimentação 

- sinalização 
 

TPC 
- Frequência 

- Ocupação média 
- Confiabilidade 

- Sinalização 
- Lotação 

Custo do transporte 
Representa os custos 

monetários tangíveis e 
intangíveis 

Transporte particular 
- impostos, combustível, seguro, 

manutenção 
 

TPC 
- tarifa 

 
Intangíveis 

- tempo gasto 

Qualidade ambiental 
Impacto do tráfego nas 

condições atmosféricas e de 
ruído 

- Poluição atmosférica 
- Poluição sonora 

- Compatibilidade entre o 
tráfego e o ambiente local 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de Vasconcellos (1996a). 

Para esta pesquisa é utilizado o conceito de macroacessibilidade, ao identificar as vias como base 

para a efetivação de tal objetivo, independentemente do modo de transporte. A macroacessibilidade, 

portanto, representa: “a variedade de destinos que podem ser alcançados e, consequentemente, o 

arco de possibilidades de relações sociais, econômicas, políticas e culturais dos habitantes do local” 

(VASCONCELLOS, 1996a, p. 80). Dessa forma, ainda segundo Vasconcellos, é o Planejamento 

de Transportes que planeja e gerencia o espaço intra-urbano de modo a propiciar a efetiva 

macroacessibilidade. Esta tem relação direta com a abrangência do sistema viário e o transporte 

coletivo. A macroacessibilidade também pode ser alterada no âmbito do Planejamento da 

Circulação através da conexão de vias antes desconectadas e da alteração de sentido de vias, o que 

ampliaria as possibilidades de ligação entre os espaços, bem como a fluidez e ainda reverberaria 

sobre os demais objetivos do PT (VASCONCELLOS, 1996a). 

Litman (2018) auxilia na compreensão da relação entre a alocação dos usos do solo e a acessibilidade 

promovida pelo sistema viário. Para Litman (2018), quanto maior a acessibilidade de um 

determinado local, menores serão os deslocamentos para alcançar cada atividade ou destino. O 

Quadro abaixo apresenta as simulações realizadas pelo autor e suas implicações em relação a 

distribuição da acessibilidade. 
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Quadro 10 - Simulação e suas implicações sobre a acessibilidade propostas por Litman (2018) 

Acessibilidade de um ponto A (origem) a outro 
(Destinos) no fim do caminho 

Acessibilidade de um ponto central A (origem) 

  
 

A acessibilidade diminui ao passo que se afasta da 
origem e se direciona ao extremo do caminho. 

Quanto mais dispersos o destino, mais viagens são 
necessárias para alcançá-lo. 

 

Uma localização mais central reduz a necessidade 
de viagem, aumentando a acessibilidade, devido a 

redução da distância média para cada destino. 

Acessibilidade de um ponto A (origem) em um 
sistema em círculo 

Acessibilidade de um ponto A (origem) em um 
sistema em cruz 

  

 
A acessibilidade pode aumentar se as duas 

extremidades do caminho estiverem conectadas. 
Isso permite viagens em círculo, de modo que evita 
o retrocesso e cria alternativa para alguns tipos de 

viagens. 
 

A acessibilidade aumenta em uma encruzilhada 
com destinos em cada direção ao reduzir a 

distância média. 

Acessibilidade de um ponto A (origem) em um 
sistema em cruz com conexões 

Acessibilidade de um ponto A (origem) e a 
concentração usos 

  

As estradas secundárias que ligam os destinos 
propiciam opções de rota, permitindo viagens mais 

diretas entre os destinos, e assim aumentam a 
acessibilidade. 

 
Densidade e miscigenação de usos tendem a 

aumentar a acessibilidade (Hine e Grieco 2003). Por 
exemplo, um bairro ou centro de atividades com 

residências, lojas, escritórios e serviços de 
transporte localizados próximos uns dos outros 

oferece um alto nível de acessibilidade. 
 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de Litman (2018). 
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Portanto fica estabelecida a relação entre a estruturação urbana representada pelo uso e ocupação 

do solo e a mobilidade urbana, incluindo os sistemas e a infraestrutura. Assim um planejamento 

integrado busca superar a ideia de que o planejamento de transportes tem como objetivo apenas 

atender uma demanda ao passar a relacionar as diretrizes de planejamento de uso e ocupação do 

solo às infraestruturas de transporte existentes e planejadas. 

 Mobilidade Urbana na perspectiva das políticas públicas nacionais 

Os transportes urbanos passaram a ser um problema na década de 1970, como resultado da 

urbanização brasileira ocorrida em virtude do processo de modernização e industrialização do país, 

Naquela época, apesar do forte crescimento da indústria automobilística, grande parcela da classe 

trabalhadora era dependente do transporte coletivo, que era insuficiente (GOMIDE E GALINDO, 

2013). A primeira iniciativa tomada pelo governo militar foi, junto à criação de diversos órgãos de 

controle e planejamentos urbanos como o SERFHAU e o BNH, a implantação do Grupo de 

Estudos para a Integração da Política de Transporte (GEIPOT), colocando a questão do transporte 

no rol das demandas do governo federal (VASCONCELLOS, CARVALHO E PEREIRA, 2011).  

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) elaborado em 1975 ao tratar dos transportes 

urbanos instituía diretrizes a fim de superar a predominância do transporte rodoviário. No entanto, 

tais diretrizes não se efetivaram, por uma série de fatores: o primeiro, pelo sucateamento e extinção 

dos sistemas de bonde; pelo fortalecimento da indústria automobilística e, consequentemente, pela 

indústria de ônibus e caminhões, e pelo Programa Especial de Vias Expressas, que buscou articular 

rodovias que contornassem as áreas urbanas. Desse modo, verifica-se a contradição e a manutenção 

do caráter rodoviarista na provisão de infraestrutura e no sistema de transporte público no país 

(VASCONCELLOS, CARVALHO E PEREIRA, 2011). 

A partir de meados da década de 1980, inicia uma profunda crise fiscal e econômica com insistência 

na política de redução do Estado. Órgãos como o BNH e a EBTU (Empresa Brasileira de 

Transportes Urbanos) foram extintos, passando os transportes a ser tradados de forma fragmentada 

sob a responsabilidade do Geipot (extinto em 2002), da Secretaria Nacional dos Transportes, do 

Ministério da Infraestrutura e do CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), passando por 

adequações até o final da década de 1990 e pelo aprofundamento da diminuição da ação estatal a 

partir dos anos 2000 (VASCONCELLOS, CARVALHO E PEREIRA, 2011).  

Com a abertura democrática, a descentralização adotada pela CF/1988 incluiu o setor de 

transportes urbanos. Assim, a organização e prestação dos serviços de transporte coletivos passam a 

ser competência dos municípios (artigo 30, inciso V), cabendo ao Governo Federal apenas instituir 

diretrizes ao nível nacional para o setor (GOMIDE E GALINDO, 2013). Essa incumbência revelou 

a fragilidade de muitos municípios em dar conta de planejar e gerenciar os serviços e infraestruturas 

de transporte sem o respaldo do governo federal, sobretudo pelas políticas neoliberais que se 

seguiram (VASCONCELLOS, CARVALHO E PEREIRA, 2011). 

A regulamentação da competência dos municípios sobre o transporte se deu em 1998 com a 

promulgação do Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Nele os municípios passaram a compor o 

Sistema Nacional de Trânsito (SNT), com a competência voltada ao planejamento do transporte e 

circulação, sinalização, fiscalização e educação para o trânsito (VASCONCELLOS, 2018). O 

assunto voltou a ser tratado em 2001 com o Estatuto da Cidade. Apesar do EC ser o marco nacional 

referente à política urbana, tratou o tema da mobilidade de forma pouco aprofundada. A lei trata o 

transporte coletivo como uma das diretrizes do direito à cidade e a única obrigatoriedade referente 
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ao tema trata da elaboração de planos de transporte urbano para cidades acima de 500.000 

habitantes (GOMIDE E GALINDO, 2013). 

A Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana (Semob) vinculada ao Ministério das 

Cidades (2003) passou a ser o canal das demandas do setor. As políticas desenvolvidas nessa 

estrutura administrativa passaram a adotar outro conceito. A mobilidade urbana não poderia mais 

estar restrita ao transporte coletivo, mas sim deveria ser entendida como: 

as condições de deslocamento das pessoas e bens nas cidades, independente do modo de 

transporte utilizado (coletivo ou individual, motorizado ou não motorizado). A 

mobilidade urbana, dessa maneira, seria sustentável quando promovesse o acesso universal 

das pessoas à cidade – e às oportunidades que ela oferece – contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico, sem agredir o meio ambiente e usando a infraestrutura 

viária de forma racional (GOMIDE E GALINDO, 2013, p. 33). 

Este conceito foi a base para o desenvolvimento da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 

12.587/2012). A elaboração desta política está embasada no artigo 21 da CF/1988, que determina 

como atribuição da união a criação de diretrizes nacionais para o desenvolvimento urbano (LIMA 

NETO E GALINDO, 2015). Apesar de ter sido promulgada em 2012, sua trajetória remonta a 

1989. Neste intervalo, diversos projetos de lei foram elaborados com o objetivo de estabelecer 

diretrizes, princípios e normas para o transporte coletivo, ao passo que, com o tempo a abordagem 

passou a ser mais ampla e completa de forma a abarcar o transporte e a mobilidade urbana de 

maneira geral (LIMA NETO E GALINDO, 2015). 

Quadro 11 - Projetos de lei vinculados ao setor de transporte 

Projeto de Lei Disposição Observações 

PL 4.203/1989 
As normas do sistema nacional de transportes coletivos 

urbanos de passageiros 
Apensado ao PL 4.203/1989 

 

Arquivado em 1995 

PL 870/1991 Diretrizes nacionais de transporte coletivo urbano 

PL 1.777/1991 
Princípios de regras básicas para os serviços de 

transporte coletivo rodoviário de passageiros 

PL 2.594/1992 Diretrizes nacionais de transporte coletivo urbano 

PL 694/1995 Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo Urbano 
Apensado ao PL 694/1995 

 

Renumerado para PL 

166/2010 

PL 1.974/1996 
Sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário 

coletivo urbano sob o regime de concessão ou permissão 

PL 2.234/1999 Sistema integrado de transporte coletivo urbano 

PL 1.687/2007 Diretrizes da política de mobilidade urbana 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2018), a partir de dados de Lima Neto e Galindo (2015). 

Machado e Piccinini (2018) investigaram a origem da evolução das políticas de transporte que 

resultaram na adoção dos Planos de Mobilidade Urbana no âmbito internacional. O estudo 

elaborado através de uma revisão sistemática que buscou levantar relatórios e estudos sobre planos 

de Mobilidade na Europa. Verificou-se que os planos de transporte naquele continente remontam 

a 1982, quando a França desenvolveu o Plan de Déplacements Urbains, na sequência outros países 

desenvolveram seus próprios planos baseados no conceito conservador, voltado para as questões de 

transporte, trânsito, infraestrutura e na separação física entre as pessoas e tráfego. No início dos 

anos de 1990, sob pressão internacional, diversos países se comprometem a acordos em prol da 

questão ambiental e da sustentabilidade. Nessa perspectiva, a mobilidade vem a ser um elemento 

fundamental em virtude das emissões e outras externalidades. A partir daí o transporte público e os 

modos ativos passam a ser a alternativa ao automóvel como solução aos problemas urbanos. Na 

sequência, passa-se a abordar o que as autoras classificaram como paradigma crítico, onde passam a 
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serem questionados os interesses que estão sendo atendidos pelas políticas de transporte, 

considerando aspectos sociais, incluindo as relações econômicas e políticas, a regulamentação das 

estruturas de transporte e o reconhecimento das questões de gênero, raça, etnia, classe, deficientes 

e de idade (MACHADO E PICCININI, 2018). 

Neste contexto, a visão adotada na elaboração dos planos de mobilidade é “um conjunto de medidas 

inter-relacionadas projetadas para satisfazer as necessidades de deslocamento de pessoas e 

mercadorias hoje e no futuro” (KASTELIC ET AL., 2013 apud MACHADO E PICCININI, 

2018). Deste modo, para ser caracterizado como sustentável, os objetivos do plano devem 

contemplar e melhorar as condições de acessibilidade, reduzir o número de acidentes e emissões e 

estimular a integração, a eficiência e a qualidade dos meios de transporte. 

A abordagem dada à questão do transporte pelo governo federal desde a década de 1990 deixa de 

ser voltada essencialmente aos veículos e passa a ser centrada nas pessoas, incorporando a 

“concepção de mobilidade urbana como condição básica para a promoção de uma cidade mais 

acessível, democrática e ambientalmente mais saudável” (GOMIDE, 2008 apud 

VASCONCELLOS, CARVALHO E PEREIRA, 2011). A alteração da abordagem da lei se deu 

por diversos fatores. Em nível internacional, à concepção de sustentabilidade promulgadas pelo 

Relatório Brundtland (1987), as discussões promovidas pela ONU-Habitat (1976 e 1996) e pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92, realizada 

pela ONU no Rio de Janeiro em 1992), pela Agenda 21, oriunda das discussões promovidas pela 

ECO-92. 

Outros fatores surgiram em nível nacional, sendo o primeiro deles a promulgação de outros marcos 

regulatórios como a Lei das Concessões (8.987/1995), o Código de Trânsito, e o Estatuto da 

Cidade. O segundo, a readequação da estrutura administrativa voltada ao setor, com o Ministério 

das Cidades e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O terceiro em que, a partir 

de 2007, com a retomada do projeto de lei em virtude da escolha do Brasil como sede da Copa Fifa 

de Futebol 2014. A partir daí houve um maciço investimento federal em infraestrutura e transporte 

coletivo com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para as cidades-sede do evento, 

seguido do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades, em 2011 e Médias Cidades, em 2012. Em 

2009, o PL recebeu contribuições de forma participava e democrática do Conselho das Cidades em 

2009 (LIMA NETO E GALINDO, 2015). A Figura 11 mostra a evolução dos projetos de lei 

relacionados à Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). 

 
Figura 11 - Evolução dos projetos de lei sobre transporte e mobilidade urbana pós-CF/1988 

Fonte: Lima Neto e Galindo (2015). 
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Neste contexto, sinteticamente, o principal ganho em relação à PNMU foi a inclusão do conceito 

de mobilidade urbana em relação ao termo transporte, onde passa abarcar a questão de maneira 

mais abrangente e complexa. E o estabelecimento de diretrizes claras voltadas para a priorização de 

outros modais de transporte em detrimento do transporte individual de modo a corrigir a distorção 

causada pela cultura do planejamento predominantemente voltada ao rodoviarismo (RUBIM E 

LEITÃO, 2013). 

O principal instrumento instituído pela PNMU é a obrigatoriedade por parte do município a 

elaboração de planos de mobilidade urbana para cidades acima de 20.000 habitantes. O Estatuto 

da Cidade já previa que cidades acima de 500.000 habitantes deveriam elaborar um Plano de 

Transporte Urbano Integrado. Em 2005, através da Resolução nº 34 do Conselho das Cidades, há 

a alteração na denominação do plano que passa a ser Plano Diretor de Transporte e Mobilidade. 

Esta resolução também estabeleceu o conteúdo mínimo do plano, as diversas modalidades de 

transporte e priorização dos transportes coletivos e não motorizados sobre o transporte individual 

(LIMA NETO E GALINDO, 2015). 

O Artigo 24 define o Plano de Mobilidade Urbana como “o instrumento de efetivação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana” (BRASIL, 2012), determina a inclusão dos princípios, diretrizes 

e objetivos instituídos nos artigos 5º, 6º e 7º, respectivamente. Determina ainda seu conteúdo 

mínimo e a compatibilização com as diretrizes instituídas pelo plano diretor municipal. Dentre o 

conteúdo mínimo está diretrizes relacionadas ao serviço de transporte coletivo, à circulação viária, 

à provisão de infraestrutura e a gestão da mobilidade. Na sequência, o artigo 24 define o prazo 

máximo para a elaboração do plano de três anos, sob pena de impedido de recebimento de recursos 

orçamentários federais destinados à mobilidade urbana. No entanto, este prazo foi ampliado para 

sete anos pela Lei 13.683/2018, assim passa a haver um questionamento da efetividade dessas 

medidas punitivas. Por outro lado, representa um avanço em relação ao Plano de Transportes 

estipulado pelo EC, onde o baixo número de planos elaborados decorre em parte por não haver 

qualquer sansão para sua não elaboração (RUBIM E LEITÃO, 2013). 

No entanto, a PNMU não representou avanços em dois pontos: a primeira relacionada aos recursos 

para a implantação das políticas de mobilidade e a segunda, a não determinação da forma que o 

PMU deve ser instituído. A questão dos recursos específicos destinados às políticas de mobilidade 

não foi contemplada. O PL 1.687/2007 previa o Programa Nacional de Apoio à Política de 

Mobilidade, que, no entanto, não foi incorporado à redação final. O projeto de lei de 1995 também 

citava a fonte dos recursos, mas tampouco foi mantida, restando uma seção sobre os instrumentos 

de apoio à mobilidade urbana (LIMA NETO E GALINDO, 2015). A segunda questão refere-se 

ao modo de apresentação do PMU. Diferentemente do Plano Diretor Municipal, onde o EC 

determina que seja instituído via lei municipal, a PNMU não traz qualquer dispositivo que 

determine a forma de sua instituição (LIMA NETO E GALINDO, 2015)5. Para os autores, tal 

fragilidade pode representar na perda da efetividade já que o poder público municipal não tem 

qualquer obrigatoriedade de implementá-lo por lei, e por conseguinte seguir suas diretrizes, pode, 

sobretudo pela conjuntura política, estar fadado a ser mais um plano de gaveta. 

 
5 Em 2007, O Ministério das Cidades elaborou o Caderno de Referência para a Elaboração. Este documento, apesar de não 
ter força de lei, traz que “Ainda que não obrigatória, a sua institucionalização dentro do Plano Diretor ou mediante projeto 
de lei especifico é altamente recomendada, para consolidar as diretrizes e os instrumentos de sua implementação”. 
(BRASIL, 2007, p. 170). 
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 As vias: rede, infraestrutura e hierarquia 

A formação de uma rede prescinde de fluxos, que por sua vez se originam em fixos. Souza (2015b) 

defende o pensamento integrado e multiescalar na relação entre espaços e redes. Este trabalho 

aborda as redes técnicas como componente do substrato espacial material fundamental para 

viabilizar a urbanização. O surgimento das redes de infraestrutura remonta aos primeiros 

assentamentos humanos. As transformações do espaço urbano, tanto no tempo, quanto àquelas 

relacionadas às mudanças em nível local demandam a adequação das redes de infraestrutura.  

Zmitrowicz e De Angelis (1997, p. 5) conceituam infraestrutura urbana como “um sistema técnico 

de equipamentos e serviços necessários ao desenvolvimento das funções urbanas sob os aspectos 

sociais, econômicos e institucionais”.  Mascaró e Yoshinaga (2005) classificam as redes de 

infraestrutura em sistemas, de acordo com a função. Neste trabalho busca-se o referencial acerca do 

sistema viário. 

A provisão de infraestrutura por si só não deve ser encarada como um meio de transporte, mas 

“como caminhos físicos preparados para a circulação de pessoas e veículos” (VASCONCELLOS, 

2018, p. 77), desse modo compõe a Estrutura de Circulação e são base para os meios de transporte. 

Além disso, acomodam as demais redes de infraestrutura (energia, abastecimento de água, coleta de 

esgoto, drenagem, etc.). As vias urbanas constituem-se em dois elementos conforme a função 

desempenhada: 1) o leito carroçável, responsável pelo trânsito de veículos e pela drenagem pluvial 

e 2) os passeios, que podem ou não estarem localizados junto ao leito carroçável (MASCARÓ E 

YOSHINAGA, 2005; VASCONCELLOS, 2018).  

O sistema viário é dentre as redes de infraestrutura aquela que demanda maior atenção devido a 

uma série de fatores apontados por Mascaró e Yoshinaga (2005): 1) o custo de implantação, 

alcançando 50% dos custos de urbanização; 2) ocupa espaço considerável no espaço urbano, na 

ordem de 20% a 25%; 3) após a implantação, apresenta dificuldades para viabilizar o aumento de 

sua capacidade em função dos custos de execução e desapropriação e 4) por sua relação direta com 

o usuário, a rotina e pela acomodação das demais redes que também influenciam na vida cotidiana. 

Panerai (2014) aponta três pontos de análise em relação ao sistema viário principal: a) a relação com 

o sítio geográfico (relevo, áreas inundáveis); b) o papel das vias em relação ao conjunto urbano e 

regional e c) a lógica geométrica dos traçados e sua relação com a propriedade fundiária. A 

contiguidade do sistema viário é necessária para a favorecer a estrutura intra-urbana. Netto (2016) 

lembra, a partir de Medeiros (2013), que o sistema viário das cidades brasileiras está entre os mais 

fragmentados do mundo. Tal resultado foi obtido a partir da ausência de uma abordagem sistêmica 

sobre o planejamento do uso e ocupação do solo, de modo que o sistema viário acaba sendo o 

resultado de um processo de urbanização parcial e fragmentado, sem considerar o papel de cada 

parte (cada loteamento) no todo (na malha urbana) (FERRARI, 1977; NETTO, 2016). Esse 

modelo de crescimento gera a descontinuidade entre as ruas, onde poucas ganham o papel de 

articular as diferentes partes da cidade. 

Para Mascaró (2005), o desenho da via varia conforme duas prioridades distintas, relativamente a 

quantidade de veículos de dada comunidade: a de trânsito e a de habitação. As vias de trânsito 

organizam o sistema viário quando há um grande fluxo de veículos. As vias com prioridade para a 

função de habitação não devem ser pensadas apenas como um canal de trânsito, mas como uma 

complexa rede de espaços conectados por vias pequenas, em semelhança ao traçado medieval. 

Quando uma via de caráter residencial passa a suportar tráfego intenso, há prejuízos relacionados à 
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poluição atmosférica e sonora, congestionamentos e perturbação para a comunidade lindeira desta 

via (VASCONCELLOS; 1996a; MASCARÓ, 2005). Salingaros (1998) corrobora esta afirmativa 

através do seu pensamento sobre a estruturação da cidade. Para o autor, ao aumentar o número de 

nós excessivamente, sem viabilizar novas conexões, há a saturação do canal lindeiro. Para o autor, o 

padrão das vias deve ser tomado com um princípio organizador do espaço. Assim, menciona: 

É essencial estabelecer vias veiculares numa hierarquia apropriada. Em qualquer sistema 

complexo a organização se processa a partir do pequeno para o grande. Cada tipo de via 

tem por objetivo um tráfego de distintas densidades, e apenas um tamanho não pode 

acomodar todos eles. (SALINGAROS, 1998, p. 19). 

A malha viária, enquanto conjunto de vias urbanas, não tem a mesma configuração, dado o seu 

papel no meio urbano, do contrário, a atribuição da mesma configuração remeteria a uma cidade 

homogênea, sem complexidades, nem distinções entre densidades e funções de cada parte 

(CASTELLO, 2010).  Desse modo, vias principais organizam a malha urbana tanto em escala local 

(e sua relação com os lotes), quanto em relação à escala global (na conexão de dado ponto à malha 

urbana com o todo, e mesmo metropolitana, quando for o caso) (PANERAI, 2014). Portanto, a 

largura das vias “é determinada de acordo com a sua função, com sua taxa de ocupação e do perfil 

escolhido” (MASCARÓ, 2005, p. 67). Mascaró (1997) aponta que além de organizar o fluxo, a 

hierarquização das vias representa melhor aproveitamento dos recursos públicos, haja vista que sem 

uma definição clara do papel de cada via no sistema urbano, haveria uma dispersão do tráfego, e 

assim seria necessário aumentar a largura de todas as vias do sistema, acarretando em gastos 

desnecessários em pavimentação. Para as vias veiculares, há classificações baseadas em hierarquia a 

partir de critérios funcionais. Assim, a largura da via varia em função do volume de tráfego, do 

sentido (unidirecional ou bidirecional), velocidade e das interferências no percurso (conexões) 

(MASCARÓ, 2005). 

Entretanto a ideia de hierarquização deve ser ponderada a partir do número de conexões para não 

criar situações inversas ao desejado (redução da acessibilidade). Para tal, Litman (2018) introduz o 

conceito de conectividade da rede, definindo-a como a densidade de conexões de uma rede viária 

ou de transporte. Assim, ao aumentar a conectividade, tenderia a aumentar também a acessibilidade. 

Quadras mais curtas e com maior número de conexão tenderia a oferecer uma maior acessibilidade 

devido a possibilidade de ligação mais direta entre as origens e destinos, bem como às várias rotas 

proporcionadas, como é possível verificar na Figura 12a, onde o autor mostra os deslocamentos 

possíveis em uma malha regular. Por outro lado, em uma rede super-hierarquizada (como os 

subúrbios norteamericanos), formado por uma série de vias sinuosas e ruas sem saída conectadas a 

artérias largas, tendem a ter velocidades médias maiores mas ao mesmo tempo reduzem a 

acessibilidade geral ao não proporcionar acessos mais diretos entre as partes, bem como limitar as 

possibilidades de rotas (Figura 12b) (LITMAN, 2018). 

 
Figura 12 - Acessibilidade em uma malha regular (a) e em sistema super-hierarquizado (b) 

Fonte: Litman (2018). 
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A diferenciação das vias pode ocasionar o surgimento de barreiras em diversas escalas. Vias arteriais 

podem representar bloqueios para o pedestre ao não possibilitar a travessia em qualquer ponto, bem 

como para o veículo ao restringir conversões e cruzamentos. Em casos extremos, as rodovias 

representam barreiras de modo a bloquear bairros e regiões inteiras, canalizando o deslocamento 

destas áreas a poucas vias. 

Zmitrowicz e De Angelis (1997), Mascaró (2005), Castello (2010) e Vasconcellos (2018) seguem 

as determinações do DNIT e do CTB quanto à hierarquia viária. 

Quadro 12 - Classificação das vias urbanas 

Tipo de via Característica e função 

Vias locais 

 
Constituem a maior parte do sistema viário; penetram as áreas residenciais; são mais 
estreitas e possuem velocidade mais baixa (30km/h). Tendem a concentrar o tráfego 

dos moradores. 
 

Vias coletoras 

 
Coletam o tráfego oriundo das vias locais (de residências e outros tipos de uso). 

Nessas vias há a tendência de concentrar atividades comerciais. Conduzem o 
tráfego a vias de maior capacidade. 

 

Vias arteriais 

 
Percorrem grandes distâncias, conectando diferentes regiões da cidade. Possuem 
caixa viária e velocidades máximas maiores (acima de 50km/h). Captam o tráfego 

proveniente das vias coletoras. 
 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de Vasconcellos (2018). 

Há larguras ideias para as pistas de rolamento de acordo com o tipo de via, o que vem a assegurar a 

função na qual a via foi projetada. O Quadro abaixo apresenta as dimensões apontadas como ideais 

e mínimas de acordo com Mascaró (1997) e Castello (2010). 

Quadro 13 - Larguras ideais e mínimas das pistas de rolamento 

Tipo de via 
Largura da faixa de rolamento (m) 

Ideal Mínima 

Avenida de tráfego 
rápido 

3,50 3,20 

Ruas principais de 
velocidade média 

3,50 3,00 

Ruas residenciais de 
tráfego lento 

3,00 2,70 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de Mascaró (1997) e Castello (2010). 

Castello (2010) lembra que o sistema viário pode estar hierarquizado mesmo quando as vias não 

estão configuradas conforme a função que desempenham. Em relação ao uso e apropriação do 

sistema viário, Panerai (2014) afirma que este tende, em algum nível, a não coincidir com as 

classificações técnicas. Isso se daria tanto nas dimensões adequadas quanto em relação à classificação 

das vias.  Assim, conforme Salingaros (2008, p. 4), a estrutura da teia urbana “se auto-organiza 

criando uma hierarquia ordenada de conexões em vários e diferentes níveis de escala”, ou seja, as 

pessoas tenderiam a buscar os melhores caminhos para satisfação de suas demandas.  

A rua é conceituada como um canal a céu aberto; se esse é afetado por uma sobrecarga 

não prevista, pode se transformar em um duto sob pressão. Espera-se que os canais 

garantam um movimento regular; espera-se, portanto, que tenham dimensões físicas 
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suficientes para garantir uma capacidade de carregamento, isso é, volume de tráfego e 

velocidade média, aceitável. (SECCHI, 2006, p. 111) 

Cervero (2013) aponta que tanto a falta de capacidade viária como a ausência de hierarquia racional 

capaz de fluir o tráfego são problemas recorrentes nos países em desenvolvimento. Na realidade 

brasileira, onde predomina o sistema viário fragmentado, é possível verificar que o fluxo tende a se 

concentrar nas poucas vias que, por seu traçado, ligam regiões distintas. (NETTO, 2016). Novos 

padrões de movimento podem emergir quando outras vias passam a ser utilizadas como alternativa 

àquelas congestionadas, ou mesmo quando são implantados novos usos ao longo de determinada 

via ou região, aumento de densidades residenciais ou novos polos atratores (NETTO, 2016). 

 A SINTAXE ESPACIAL 

A Sintaxe Espacial é aqui utilizada como uma ferramenta de análise para auxiliar na construção dos 

resultados e conclusões da pesquisa. Há uma correspondência direta entre o sistema viário e o 

conceito de configuração tratada nesta teoria, que também possibilita caracterizar os padrões de 

localização, a partir da configuração, ao sistema como um todo, o que resulta na ideia de 

acessibilidade. 

A Teoria da Sintaxe Espacial foi desenvolvida na década de 1980 por Bill Hillier, Julienne Hanson 

e colaboradores na University College London, tendo em 1984 lançado o livro The Social Logic of 

Space, que veio a apresentar os conceitos e métodos fundamentais desta teoria. A Sintaxe Espacial 

se propõe como uma ferramenta teórica, analítica e metodológica da descrição e análise do espaço, 

sob aspectos qualitativos e quantitativos. A base da teoria parte da compreensão da relação espaço-

sociedade. É interessante relacionar essa compreensão ao conceito de espaço tratado por Milton 

Santos (trazido nesta pesquisa no capítulo 2.3), onde o espaço é definido como uma instância da 

sociedade que contém e é contido pelas demais instâncias (como a instância econômica e cultural-

ideológica); e que sua constituição se dá, por um lado, pela sua configuração espacial e a maneira 

como os objetos geográficos se dão na paisagem, e por outro lado o que dá vida a estes objetos, isto 

é, a sociedade (SANTOS, 2009a; 2014). 

A sintaxe espacial considera que as relações sociais são classificadas em duas categorias sociais 

distintas: estranhos e moradores. A forma como estas duas categorias vão se relacionar determinarão 

a configuração espacial. As relações se organizam de forma local quando propiciam o encontro e a 

relação dos moradores entre si. E, de ordem global, quando favorecem o encontro entre moradores 

e estranhos (HILLIER E HANSON, 1984). 

Os assentamentos são compostos de dois tipos de elementos espaciais: fechados  como as habitações 

lojas de edifícios públicos em que sua agregação define os sistemas de espaços abertos  e públicos 

como as ruas e praças e que formam um único espaço contínuo. A relação entre os elementos abertos 

e fechados formam o padrão Global do assentamento (HILLIER E HANSON, 1984). 

Para possibilitar análises das propriedades fundamentais do espaço, os edifícios são considerados as 

células elementares básicas do espaço e, a partir de suas entradas e interfaces, organizam o espaço 

separando interior e exterior - internamente, controlam as relações sociais, e externamente definem 

restrições ao movimento (através de barreiras) e permeabilidade ou maiores possibilidades de 

movimento (HILLIER, 1996). Desse modo, a agregação das células forma assentamentos com uma 

determinada configuração espacial que é entendida como a ordenação das relações sociais. Portanto, 

os edifícios não são objetos em si, mas encarados como estruturadores do espaço, e 
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consequentemente, definidores dos espaços livres, destinados ao movimento e ao encontro. Assim 

o espaço condiciona e gera a materialização das relações sociais e das práticas cotidianas (HILLIER 

E HANSON, 1984). 

A teoria permite, sob o ponto de vista configuracional, compreender as propriedades relacionais do 

espaço, ou seja, o papel e a relação de cada parte (local) no sistema como um todo (global). A teoria 

desenvolveu dois métodos para análise do espaço: a decomposição convexa e a decomposição axial. 

A decomposição convexa é de ordem bi-dimensional e é descrita como o menor conjunto de espaços 

“mais gordos” que cobrem o sistema. Este tipo de decomposição está mais voltado à organização 

local, descrevendo onde se está no sistema, e tem relação direta apenas com os seus espaços lindeiros. 

A decomposição axial é de ordem unidimensional e é definida como o menor conjunto das linhas 

mais longas que cobrem o sistema, passando pela maior quantidade de espaços convexos possíveis. 

A decomposição axial está associada à organização global, haja vista que suas linhas articulam o 

sistema e estão associadas aos padrões de movimento. Para este trabalho será utilizado a 

decomposição axial (HILLIER E HANSON, 1984). 

 
Figura 13 - Decomposição convexa e axial de G. 

Fonte: Hillier e Hanson (1984) 

A análise parte de como um espaço pode ser acessado a partir de todos os outros, o que conduz ao 

conceito de profundidade. Profundidade se refere a necessidade de passagem por lugares 

intermediários para chegar ao destino. Portanto, se diz que um sistema é profundo quando são 

necessárias muitas mudanças de direção (passos topológicos), ou seja, passar por uma série lugares 

intermediários para ir de um lugar a outro qualquer. Por outro lado, diz-se que um sistema é raso 

ou pouco profundo onde as relações entre os espaços são diretas. (HILLIER E HANSON, 1984). 

Para compreender o conceito de profundidade, é fundamental observar a noção de 

simetria/assimetria do sistema. A Figura 14 mostra a relação entre três elementos. Pode-se afirmar 

que a simulação a apresenta simetria na relação de seus elementos, haja vista que a configuração dos 

elementos apresenta uma anelaridade, de forma que todos possuem relação direta entre si. Isso não 

ocorre na simulação b, onde pode-se observar que a relação entre os elementos a e b não é o mesmo 

que a e c, assim para ir do espaço a ao c, é necessário passar pelo ponto b. Portanto, a noção de 

simetria e assimetria está diretamente associada ao conceito de profundidade (HILLIER E 

HANSON, 1984). 

 
Figura 14 - Simetria e Assimetria em uma estrutura 

Fonte: Hillier e Hanson (1984) 
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A ideia de profundidade conduz ao conceito de integração. A Integração é a expressão da 

profundidade topológica de cada linha a partir de todas as outras do sistema (valor matemático), 

que expressando a relação entre profundidade média de cada linha axial e o número total de linhas 

do conjunto, indica a acessibilidade relativa entre todos os espaços de um assentamento em relação 

à maior economia de mudanças de direção. Esse procedimento afere o quanto um espaço é mais 

integrado (próximo) ou segregado (distante) dos demais no conjunto (HILLIER E HANSON, 

1984). 

Pode-se considerar também a Integração Local (R2, R5, R10). Esta é a medida de integração 

limitada a um raio determinado. Relaciona todas as linhas axiais com até “x” mudanças de sentido 

(passos de profundidade) em relação a todas as outras. Pode ser utilizada para identificação de 

centralidade de bairro, por exemplo. Comparando-se os mapas de Integração Global e Local pode-

se inferir a coerência entre padrões espaciais globais e locais, que refletem as diferentes escalas do 

sistema urbano, através da correlação de sinergia (RIGATTI, 2002). 

Para efetivar os objetivos, a Sintaxe Espacial estabeleceu uma série de medidas sintáticas e 

correlações estatísticas capazes de fornecer informações sobre a estrutura analisada. O produto é o 

mapa com a medida escolhida, tendo seu resultado apresentado em um esquema de cores. Os 

valores mais altos (de maior integração, escolha, etc.) são apresentados na cor vermelha, ao passo 

que os valores diminuem, as cores vão do laranja, amarelo, verde, ciano, azul, e roxo, nos valores 

mais baixos apresentados pelo sistema. O Quadro 14 apresenta as principais medidas. 

Quadro 14 - Medidas e correlações sintáticas 

MEDIDA DESCRIÇÃO 

INTEGRAÇÃO 
GLOBAL 

 
Mede o número mínimo de linhas necessárias para ir de cada linha para todas as outras 

linhas. Considera a relação de todos os espaços com todos os outros no sistema e indica a 
estrutura e centralidade geral de um dado assentamento. 

Está relacionada à noção de profundidade. Os valores de integração de uma linha não 
podem ser vistos a partir da linha, porque é uma propriedade global 

 

INTEGRAÇÃO LOCAL 

 
Considera a relação de todos os espaços com todos os outros no sistema mas com limite de 

profundidade de processamento, indicado a estrutura local com centralidades de bairro. 
Portanto, o raio de profundidade a ser utilizado deve ser o mínimo necessário para ilustrar a 

formação de centros locais 
 

NÚCLEO DE 
INTEGRAÇÃO 

 
Refere-se as 10% ou 25% das linhas mais integradas do sistema. O percentual adotado varia 

de acordo com o tamanho do sistema. Define, portanto, os espaços mais acessíveis. Estas 
linhas tem o papel de conectar a área central à área periférica. 

 

ESCOLHA 

 
Considera a relação entre pares de espaços e indica em que medida cada espaço é mais ou 
menos caminho para todos os demais. Uma distribuição de choice muito concentrada em 

poucos espaços indica sistemas espaciais mais frágeis no sistema geral de relações, 
enquanto que uma medida de choice mais distribuída indica sistemas menos frágeis e, 

portanto, indica mais possibilidade de rotas. 
 

CONECTIVIDADE 

 
É uma medida que indica a quantidade de linhas conectadas a uma determinada linha. É 

uma propriedade local porque pode ser vista desde a linha. 
 

CONTROLE 
 

É uma medida local que indica o controle exercido por determinadas linhas sobre suas 
linhas vizinhas. Espaços que tem um valor de controle melhor que 1 terão forte controle, 



74 
 

aqueles com valores abaixo de 1 serão espaços com baixo controle sobre os espaços 
conectados a ele. 

 

SINERGIA 

 
É a correlação entre integração global e integração local. Encontro local do movimento 

global com o movimento local. Indica em que medida espaços importantes globalmente 
são ou não importantes localmente, indicando uma associação maior (correlação maior) ou 
menor (correlação menor) entre estrutura global e local e, portanto, da separação maior ou 

menor do sistema de co-presença. 
 

INTELIGIBILIDADE 

 
Correlação entre a integração (medida global) e a conectividade (medida local). Indica o 
grau em que a informação espacial disponível visivelmente a partir uma linha é um guia 

confiável da importância daquela linha no sistema como um todo, sendo uma propriedade-
chave da estrutura espacial de cidades. Quanto maior a inteligibilidade de uma área urbana, 

melhor será a previsão de taxas de encontro a partir dos valores de integração. 
 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de Hillier Hanson (1984), Hillier (1987) e Rigatti (2002). 

A configuração influencia o movimento e a localização de polos atratores. É o que Hillier et al 

(1993) definiram como Movimento Natural. Assim, a configuração resultante em espaços mais 

integrados, e, portanto de maior acessibilidade, terão maior probabilidade de concentrar 

movimento, fato que tem forte influência na localização dos usos do solo com características de 

atratores como o comércio e os serviços que, por sua vez, atuaram como atratores de modo a 

aumentar o movimento da área. Desse modo, a configuração, por si só, implica numa diferenciação 

e hierarquização espacial capaz de repercutir em vários aspectos socioespaciais.  

 
Figura 15 - Relação entre os elementos a partir do definido pelo Movimento Natural 

A = Atração, C = Configuração e M = Movimento 
(Hillier et al, 1993) 

Considerando o objetivo deste trabalho, identifica-se nas medidas de integração e escolha aquelas 

que melhor representam a acessibilidade de cada parte em relação ao sistema como um todo. A 

Integração representaria não apenas o movimento, mas os padrões de integração e segregação da 

malha urbana, enquanto a medida de Escolha representaria quais vias são rotas para o deslocamento 

dentro da malha urbana. A análise do mapa axial a partir destas medidas, portanto são a forma 

adotada nesse trabalho para representar o conceito de macroacessibilidade proporcionada pelo 

sistema viário às diferentes regiões do espaço intra-urbano. 
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CAPÍTULO 3 | PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo busca descrever os métodos de coleta e análise de dados utilizados para alcançar 

os objetivos deste trabalho. A pesquisa utiliza como método o estudo de caso. O estudo de caso 

consiste em estudo aprofundado e exaustivo, de modo a possibilitar um amplo detalhamento do 

objeto através de abordagem que possibilite apreender a totalidade da situação (MARTINS E 

TEOPHILO, 2007; GIL, 2010). 

O presente estudo adota como instrumento de análise o Método Comparativo. Dentre os 

instrumentos de avaliação possíveis às ciências humanas, o método comparativo e o método 

histórico se apresentam como viáveis em relação ao método experimental (voltado à microanálise, 

utilizado na psicologia e áreas correlatas em pequenos grupos) e ao método estatístico (em relação 

à obtenção de grande massa de dados e de tratamento que possa ter sua validação considerada como 

duvidosa nessa área de estudo) (SARTORI, 1981). 

O método comparativo parte de perspectiva horizontal ao comparar instituições ou processos em 

um período de tempo igual. Por tempo, deve ser tomado o sincronismo histórico, ou seja, tempos 

históricos equivalentes e não o cronológico, relacionado ao calendário. O fator tempo pode ser 

desconsiderado pois esse método parte do pressuposto da semelhança das variáveis e condições que 

embasaram a elaboração da política. (SARTORI, 1981). Ainda, conforme o autor, o método 

histórico adota uma perspectiva vertical de avaliação, identificando as rupturas que ocorreram ao 

longo do tempo e que implicaram na alteração do curso da elaboração das políticas. 

Para Sartori (1981), definir o que é comparável parte de um processo complementar que consiste 

em elencar critérios e identificar as semelhanças e diferenças. Os critérios correspondem a “regras 

impessoais, elementos objetivos, estabilizantes”, estabelecidos pela lógica classificatória. Logo, só é 

possível comparar aquilo que pertence ao mesmo grupo, ou classe. As semelhanças, isoladas do 

restante, são mantidas como constantes e tratadas como parâmetros; o que for dissemelhante é 

tratado como variáveis (SARTORI, 1981). 

A pesquisa adota como recorte espacial o município de Passo Fundo, e as temática são o 

planejamento e as dinâmicas intraurbanas. O recorte temporal compreende o período entre 2006 e 

2018. O ano de 2006 foi ano da instituição do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

(PDDI), e 2018 é o momento limite no qual se desenvolve esta pesquisa. O método comparativo 

é aplicado a este estudo com o objetivo de abordar a evolução da política de planejamento em um 

mesmo período histórico. Realizou-se, entretanto, um resgate histórico do planejamento urbano do 

município, de modo a contextualizar os processos e dinâmicas legais que vieram a regrar a produção 

do espaço. Buscou-se, ainda, apresentar e contextualizar a estrutura intra-urbana através da 

localização das principais atividades, centralidades e equipamentos, bem como pela espacialização 

de dados de Renda e Densidades, obtidos a partir do Censo de 2010. 

A Figura 16 apresenta os passos metodológicos desenvolvidos e que conduziram aos resultados e 

conclusões da pesquisa. 
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Figura 16 - Síntese dos passos metodológicos desenvolvidos na pesquisa 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O estudo tem como pressuposto a formação do espaço urbano por dois elementos básicos: os fixos 

e os fluxos representados pela densidade urbana e a mobilidade, respectivamente. Para tal, a pesquisa 

se apoia em estudos e teorias desenvolvidos pelos autores apresentados no quadro abaixo. 

Quadro 15 - Fundamentação Teórica 

Tema Autores Conceitos 

Espaço Urbano 

SANTOS 
Espaço; Fixos e Fluxos; Sistema de 

objetos e ações 

VILLAÇA Estrutura intra-urbana 

SALINGAROS Teoria da Teia Urbana 

VASCONCELLOS Ambiente de Circulação 

HILLIER et al. Sintaxe Espacial 

Densidades 
SOUZA Instrumentos Urbanísticos 

ACIOLY Densidades 
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VILLAÇA Planejamento 

Políticas Públicas 

ALVIM, CASTRO E ZIONI Políticas Públicas 

SARTORI 
Método Comparativo, Cálculo dos 

Meios, Perigo Oposto 

Mobilidade Urbana 
VASCONCELOS 

Acessibilidade 

Mobilidade 

MASCARÓ Infraestrutura 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

Acioly e Davidson e Marcelo Lopes de Souza auxiliam na pesquisa relativamente aos instrumentos 

de planejamento, Acioly e Davidson se dedicam especificamente à questão das densidades urbanas, 

abordando este tema de forma a considerar as questões sociais e culturais como um dos fatores que 

compõe os padrões de densificação de um local, aliado a fatores econômicos e de infraestrutura. 

Mascaró e Mascaró também auxiliam na compreensão do planejamento das densidades. Os autores 

questionam a importação de modelos estrangeiros, como, por exemplo, a cidade compacta, que 

desconsideram as questões locais, sobretudo, climáticas. 

Souza busca fazer um texto abrangente acerca do planejamento e da gestão. O autor afirma que 

planejamento urbano e gestão urbana são elementos complementares no processo de condução das 

políticas urbanas e que, de forma integrada, devem assumir um papel na condução das cidades de 

modo a proporcionar o desenvolvimento urbano e socio-espacial. Este processo só estaria completo 

ao abarcar duas questões fundamentais: a qualidade de vida e a justiça social, submetidos a um 

conceito amplo de autonomia.  

Villaça auxilia na apreensão dos processos de planejamento ao longo do tempo, de modo a 

compreender como os instrumentos de planejamento (Planos Diretores, Zoneamento, Regimes, 

etc.) foram construídos, transformados e utilizados na produção do espaço urbano, sob diferentes 

perspectivas e visões. Villaça também auxilia na compreensão do que ele nomeia como estrutura 

intraurbana, dos componentes fundamentais entre os usos e a circulação, resultando na importância 

da acessibilidade do local, tanto como valor de uso, como valor de troca, e como as localizações 

passam a ser produzidas sob a influência da infraestrutura produzida pelo Estado.  

Outros autores também vêm a embasar a discussão da relação entre os usos e o movimento como 

relação interdependente na formação do espaço intraurbano: Milton Santos (Fixos e Fluxos, 

Sistema de Objetos e Ações); Nikos Salingaros (e a Teoria da Teia Urbana); Crowther e Echenique 

(Atividade dentro de sítios e entre sítios) e na área do estudo dos transportes, Vasconcellos (Sistema 

de Circulação e Ambiente Construído). 

Em relação ao movimento (ou fluxos), a pesquisa parte da perspectiva adotada por Vasconcellos. O 

autor auxilia na compreensão dos conceitos de mobilidade e acessibilidade. O primeiro, definido 

como a capacidade de locomoção e o segundo, como uma propriedade do local em relação ao acesso 

proporcionado pela infraestrutura e os meios de circulação (VASCONCELLOS, 1996a). O autor 

apresenta uma definição sociológica, ultrapassando os meios tradicionais considerados pela 

Engenharia de Transportes, aborda os conceitos inerentes aos componentes sociais (renda, gênero, 

idade, entre outros) como condicionantes da mobilidade. O conceito do Ambiente de Circulação 

(composto pelo Sistema de Circulação e Ambiente Construído e seus desdobramentos) embasam 

as análises referentes à mobilidade urbana. Mascaró e Castello embasam a discussão referente à 

infraestrutura viária, sobretudo quanto à importância das vias, o dimensionamento e o papel de 

cada tipo de via no espaço urbano.  
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A discussão, a partir do pensamento destes autores, embasou e direcionou a coleta e análise dos 

dados. Para alcançar os objetivos elencados anteriormente, o estudo partiu de duas unidades de 

análise: 1) o planejamento das densidades e 2) o planejamento da mobilidade urbana. Cada unidade 

corresponde a uma etapa da pesquisa e que, posteriormente, orientou as duas etapas seguintes. Com 

isso, a Etapa 3 analisa a articulação destas políticas urbanas, com base no estudo de caso e a Etapa 

4 articula a acessibilidade resultante da configuração da malha viária, através da Sintaxe Espacial, às 

diretrizes de planejamento (Figura 16). 

Para o desenvolvimento do trabalho e o alcance dos objetivos estipulados, optou-se pela divisão da 

pesquisa em duas escalas de análise. A macroescala, que se desenvolveu a partir de pesquisa 

bibliográfica e documental, buscou uma leitura do planejamento e gestão urbanos. O procedimento 

adotado para esta escala foi levantar, caracterizar e posteriormente relacionar as alterações no regime 

urbanístico e nas diretrizes de mobilidade urbana. A microescala é tratada a partir de casos estudados 

onde se observaram a materialização viabilizada pelas alterações do regime urbanístico e que se 

mostraram destoantes do padrão de ocupação do entorno e da infraestrutura viária existente. Para 

tal, utilizou-se a análise das alterações e parâmetros urbanísticos em cada área, a simulação da 

aplicação destes índices para as áreas e levantamentos da infraestrutura viária existente associada aos 

casos estudados. 

 MACROESCALA: Leitura do planejamento urbano 

Os estudos referentes à macroescala se desenvolveram a partir de pesquisa documental com a análise 

da legislação urbanística no âmbito municipal e está dividida em 4 etapas. A primeira visa 

caracterizar e analisar o planejamento das densidades a partir das diretrizes definidas pelo PDDI. A 

segunda, caracterizar o planejamento da mobilidade urbana a partir das diretrizes instituídas pelo 

PDDI e pelo Plano de Mobilidade (PlanMob), bem como levantar as principais intervenções que 

vieram repercutir na macroacessibilidade urbana.  A terceira etapa resultou da análise da articulação 

das políticas e ações de planejamento e gestão urbanos. A quarta etapa busca verificar a relação entre 

a configuração espacial e a acessibilidade dela resultante e as diretrizes de planejamento, tanto 

relativo à flexibilização das densidades, como de mobilidade. 

 Etapa 1: Planejamento das densidades 

Esta etapa consiste na caracterização geral do PDDI, seus objetivos e princípios, bem como sua 

estrutura geral. A análise das alterações do PDDI parte da investigação das instâncias, processos e 

marcos legais que regulamentam tal atividade. A partir daí, foram identificadas as leis e decretos 

que regularizaram as alterações. Na sequência, identificaram-se agrupamentos para posterior 

classificação quanto ao seu objeto, a partir daqueles identificados por SOUZA (2015a), onde foi 

possível classifica-las em cinco categorias: criação de ZUE (Zona de Uso Especial), ZEIS (Zona 

Especial de Interesse Social), alteração por rezoneamento, alteração de parâmetros urbanísticos, e 

outras alterações na redação da Lei. Essa classificação permitiu identificar quais alterações 

repercutiram no planejamento das densidades. Alguns das normativas elencadas foram classificadas 

em duas ou mais categorias por abarcar alterações com objetivos diversos. 

O estudo do planejamento das densidades partiu dos parâmetros urbanísticos vinculados ao 

zoneamento. Para verificar as alterações, optou-se por um estudo comparativo, em dois momentos: 

o primeiro, a partir dos índices originais sobre o mapa de zoneamento de 2006 e o segundo, em 
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2018, incorporando todas as alterações realizadas no período. Esta análise foi agrupada de modo a 

identificar três fenômenos distintos encontrados a partir do levantamento das alterações do regime 

urbanístico e que repercutem nas densidades: o primeiro, a criação de ZEIS; o segundo referente 

ao rezoneamento e o terceiro pela alteração dos parâmetros urbanísticos vinculados ao zoneamento. 

Comparou-se, primeiramente, as áreas gravadas de acordo com a classificação estipulada pelo PDDI 

(Áreas Adensáveis, Residenciais, de Preservação Ambiental, de Produção Urbana, de Recreação e 

Turismo e de Usos Especiais). Esta análise permitiu verificar as áreas que passaram pelo processo 

de rezoneamento, alterando a função original prevista pelo PDDI. Nesta análise é possível verificar 

se estas alterações resultaram no aumento de índices urbanísticos para a área. Buscou-se, aqui, 

quantificar a área de cada zona nos dois momentos de modo a verificar em que proporção essas 

alterações ocorreram. 

Posteriormente, estabeleceu-se a comparação entre o zoneamento urbano (2006 e 2018) a partir 

dos parâmetros urbanísticos, resultando em um produto alinhado ao zoneamento de densidades 

proposto por Souza (2015a). Para tal foram elaborados mapas caracterizando as densidades 

planejadas a partir dos parâmetros urbanísticos. Identificou-se no Coeficiente de Aproveitamento 

(CA) a representação dos potenciais de densidade construída e na Cota Ideal por Dormitório 

(CID), a densidade populacional através do número de dormitórios máximos permitidos. A partir 

da representação foi possível identificar a localização destas alterações, bem como em que proporção 

ocorreram.  

A primeira etapa efetivou o Objetivo Específico 1 e foi desenvolvida a partir dos passos abaixo, de 

modo a responder à seguinte questão: Onde estão localizadas e em que proporções ocorreram as 

alterações dos parâmetros urbanísticos? 

Quadro 16 - Objetivo Específico 1 

Objetivo Específico 1 

Caracterizar o planejamento 
das densidades a partir dos 
parâmetros urbanísticos 
presentes no PDDI, suas 
alterações no tempo e o 
papel dos mesmos como 
geradores da forma urbana. 

Unidade de análise 
Planejamento de usos do 

solo e densidades 

Caracterização Geral do PDDI PDDI 

Análise das diretrizes de uso e ocupação 
do solo 

PDDI 
Título III – Do Ordenamento 

Territorial 

Alterações do PDDI 

Análise da legislação 
2006 - 2018 

Classificação das alterações quanto a sua 
finalidade 

Identificação das alterações que 
repercutiram no planejamento das 

densidades planejadas 

Análise comparativa entre o 
planejamento das densidades 

(2006 – 2018) 

Zoneamento 
Parâmetros urbanísticos 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 

 Etapa 2: Planejamento da Mobilidade Urbana 

A segunda etapa buscou analisar o planejamento da mobilidade na área urbana de Passo Fundo. 

Embora o conceito de mobilidade abranja o transporte de cargas, este trabalho se detém no 

deslocamento de pessoas. Esta etapa foi abordada a partir do Sistema Viário, enquanto componente 

da Estrutura de Circulação, conforme tratado por Vasconcellos (1996). A análise desta etapa se 

desenvolveu através da análise dos componentes referentes à temática e presentes no PDDI e no 

PlanMob do município.  
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O estudo da estrutura de circulação se desenvolveu a partir das diretrizes determinadas nas políticas 

de planejamento. No PDDI, sobre o Capítulo IV, do Título II, definido como “Da Mobilidade”, 

e sobre as diretrizes do PlanMob. No âmbito da efetivação destas diretrizes, foi tomado como objeto 

o Mapa do Sistema Viário e os gabaritos viários, ambos instituídos pelo PDDI, e posteriormente 

pelo PlanMob, de forma a identificar a infraestrutura viária existente e planejada, conforme 

abordado por Mascaró e Castello. Para estabelecer quais vias ainda não possuíam a estrutura 

adequada em função de sua condição atual, ou seja, a compatibilidade entre o gabarito viário e 

classificação prevista na Hierarquia Viária, recorreu-se ao mapeamento das vias gravadas pelo PDDI 

com recuo viário. 

Foram levantadas e mapeadas as ações e intervenções viárias que vieram a repercutir na 

macroacessibilidade a partir de 2006. A análise conjunta dos mapas elaborados possibilitou a leitura 

da estrutura de circulação responsável pela macroacessibilidade urbana na esfera do planejamento 

bem como verificar em que medida as diretrizes de planejamento se efetivaram. 

A segunda etapa buscou, portanto, efetivar o Objetivo Específico 2, e foi desenvolvida a partir dos 

passos abaixo, respondendo a seguinte questão: Houve a execução de ações voltadas à mobilidade 

urbana previstas no PDDI? E quais são estas localizações? 

Quadro 17 - Objetivo Específico 2 

Objetivo Específico 2 
Descrever a estrutura de 
circulação no tempo, na 

perspectiva da 
macroacessibilidade, em 

relação a infraestrutura e seu 
planejamento. 

 
Unidade de análise 

Planejamento da mobilidade 
urbana 

Análise das diretrizes de mobilidade 
urbana 

PDDI 
PlanMob 

Sistema Viário planejado 

PDDI 
Titulo III – Do Ordenamento 

Territorial 
 

PlanMob 
 

Vias com previsão de recuo 
viário 

Relação entre o Sistema Viário planejado e 
análise sintática da configuração espacial 

existente 
PDDI x Análise Sintática 

Ações de mobilidade com repercussão na 
macroacessibilidade 

Levantamento 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 

 Etapa 3: Análise da articulação entre as políticas setoriais 

A terceira etapa consistiu na análise da articulação entre o planejamento das densidades e da 

mobilidade urbana. Buscou-se com isso identificar a relação entre o aumento dos potenciais 

construtivos e de adensamento, a estrutura de circulação planejada pelo PDDI e as intervenções 

viárias executadas no período. 

Esta etapa buscou efetivar o Objetivo Específico 3 e responder a seguinte questão: As alterações dos 

parâmetros urbanísticos foram acompanhadas de intervenções na estrutura de circulação? 

Quadro 18 - Objetivo Específico 3 

 
Objetivo Específico 3 

Identificar a relação entre o 
planejamento das 

Relação entre as áreas onde houveram as 
alterações de regime urbanístico e a 

acessibilidade resultante da configuração 
espacial através da Sintaxe Espacial 

- As alterações dos 
parâmetros urbanísticos 
foram acompanhadas de 



81 
 

densidades e a mobilidade 
urbana estabelecida no 
PDDI e sua expressão na 

materialidade urbana  
 

Relação entre as análises das 
etapas 1 e 2 

 

Relação entre as áreas onde houveram as 
alterações de regime urbanístico e o 
planejamento da mobilidade urbana 

intervenções na estrutura de 
circulação? 

Relação as áreas onde houveram as 
alterações de regime urbanístico e a as 
intervenção ocorridas na estrutura de 

circulação 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 
 

 Etapa 4: Análise da articulação entre a Configuração da estrutura intra-
urbana e as diretrizes de planejamento 

A quarta etapa está centrada nas análises possibilitadas pela Sintaxe Espacial Estes mapas 

possibilitaram a leitura do espaço urbano de modo a identificar a acessibilidade produzida pela 

configuração da malha viária (através da medida de Integração) e as principais vias (a partir da 

medida de Escolha). Para tal, a malha viária de 2018 foi descomposta em linhas axiais e processadas 

no software QGis, a partir do plugin DepthMap.  

A análise conjunta dos mapas axiais e as análises elaboradas na etapa 1 possibilitou compreender a 

relação entre a localização das áreas onde incidiram a flexibilização do regime urbanístico e a 

acessibilidade configuracional. Outra análise desenvolvida resultou da combinação entre os mapas 

axiais e as análises obtidas na etapa 2. Refere-se análise da correspondência entre a estrutura de 

circulação responsável pela macroacessibilidade urbana e as diretrizes de planejamento viário 

definidas pelo PDDI. 

Esta etapa buscou concretizar o Objetivo Específico 4 e responder a questão: Há uma articulação positiva 
entre as alterações dos parâmetros urbanísticos e a acessibilidade resultante da configuração da malha? 

Quadro 19 - Objetivo Específico 4 

Objetivo Específico 4 
Verificar a relação entre o 

planejamento das 
densidades e a 

acessibilidade produzida 
pela estrutura de circulação 
existente a partir da Sintaxe 

Espacial  
 

Unidade de análise 
Análise Sintática da malha 

viária 
e 

Diretrizes de planejamento 

Análise Sintática da estrutura intraurbana 
Integração Global 

Integração Local R3 
Escolha 

Relação entre as áreas onde houveram as 
alterações de regime urbanístico e a 

acessibilidade resultante da configuração 
espacial 

Flexibilização do PDDI 
x 

Análise Sintática 

Relação entre o Sistema Viário planejado e 
análise sintática da estrutura intraurbana 

Sistema Viário PDDI 
x 

Análise Sintática 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 

 Síntese da estrutura e das variáveis 

O Quadro 20, abaixo, sintetiza as variáveis que compõe cada etapa e que possibilitaram, 

posteriormente, a análise conjunta e apresenta as respectivas fontes de coleta de dados. 
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Quadro 20 - Síntese da estrutura e das variáveis 

ESCALA 
UNIDADE DE 

ANÁLISE 
ELEMENTO VARIÁVEL FONTE 

M
A

C
R

O
ES

C
A

LA
 

P
LA

N
EJ

A
M

EN
T

O
 E

 G
E

ST
Ã

O
 

Densidade e 

Usos do Solo 

Construtiva 
Coeficiente de 

Aproveitamento (CA) 
PDDI 

Populacional Cota Ideal por Dormitório (CID) PDDI 

Mobilidade Infraestrutura 

Acessibilidade resultante da 

configuração espacial 
Análise Sintática 

Hierarquia Viária Planejada 

 

Recuos para alargamento 

viário 

PDDI e PlanMob 

 

PDDI 

  

Infraestrutura executada Levantamento 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

 

 MICROESCALA: Casos Estudados 

A microescala buscou efetivar o objetivo específico 5. O estudo nesta escala parte das duas unidades 

de análise anteriormente estabelecidas – densidades e mobilidade urbana –, nesta escala na 

perspectiva local. 

A partir de casos estudados, foram verificados os reflexos do planejamento na materialidade. Para 

tanto, foram elencadas quatro localizações que, através de observação empírica, verificou-se 

construções de empreendimentos residenciais que romperam com o padrão de ocupação do entorno 

e que foram viabilizadas através das alterações do regime urbanístico na área. Buscou-se com isso 

verificar a relação entre os novos usos instalados, a estrutura de circulação existente e seus reflexos 

no ambiente urbano. 

Quadro 21 - Objetivo Específico 5 

Objetivo Específico 5 
Apontar, a partir de casos 

específicos, a relação entre 
densidade e estrutura de 

circulação, na sua expressão 
na materialidade urbana, 

com o auxílio da Teoria da 
Teia Urbana. 

 

Unidade de análise: 
Planejamento das densidades 

e usos do solo 

Identificação do regime original e do 
regime em vigor à época da aprovação 

 
Simulação máxima para a área em cada 

situação 
 

Identificação/Estimativa das áreas totais 
do empreendimento 

 
Relação entre as áreas máximas 

planejadas e área executada  

Unidade de análise: 
Planejamento da mobilidade 

urbana 

Análise da acessibilidade da área 
resultante da configuração espacial 

 
Identificação das diretrizes de 

planejamento da área 
 

Verificação de intervenções viárias 
executadas na área 
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Levantamento da infraestrutura viária da 
área 

Relação entre densidade e 
mobilidade urbana 

- A alteração dos parâmetros urbanísticos 
viabilizou a execução do 

empreendimento? 
 

- Houve a execução de ações voltadas à 
mobilidade urbana previstas no 

planejamento? 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

Foi identificado o tipo de alteração que incidiu sobre a área. As variáveis de densidade foram 

simuladas para cada caso de forma a explorar o máximo viabilizado tanto pelo regramento original 

quanto pelo regramento vigente e comparados entre si com o aplicado pelo empreendimento. 

Pretende-se com isso verificar a forma material e o resultado, na cidade, como reflexo, a partir dos 

novos parâmetros adotados. 

A análise do sistema de circulação do entorno levantou a infraestrutura viária existente e o serviço 

de transporte coletivo prestado. Na sequência, a comparação entre os parâmetros determinados pela 

literatura (MASCARÓ, 1997; CASTELLO, 2010), a infraestrutura do entorno e as diretrizes e 

hierarquia previstas no PDDI e PlanMob retratam relação (compatível ou não) entre a função 

exercida e os usos previstos, ou seja, os reflexos causados na cidade. Salingaros (1998) auxilia na 

compreensão, em nível teórico, dos reflexos causados a partir da Teoria da Teia Urbana, através de 

um esquema gráfico onde é possível estabelecer uma relação comparativa entre edificação e seu 

entorno, na perspectiva da concentração de nós e no gabarito de altura. A localização destas áreas 

nos mapas axiais, elaborados na etapa anterior, possibilitaram, através das medidas de integração 

global e escolha, contextualizar o local de cada caso em relação à estrutura intra-urbana. 

 Síntese da estrutura e das variáveis de análise 

O Quadro 22 sintetiza as variáveis que compõe cada etapa e que possibilitaram a análise conjunta 

posteriormente. São apresentadas as respectivas fontes de coleta de dados. 

Quadro 22 - Síntese da estrutura e das variáveis 

ESCALA 
UNIDADE DE 

ANÁLISE 
ELEMENTO VARIÁVEL FONTE 

M
IC

R
O

ES
C

A
LA

 
C

A
S

O
S

 E
ST

U
D

A
D

O
S

 Densidade e 
Usos do Solo 

Construtiva 
Coeficiente de 

Aproveitamento (CA) 

 
PDDI 

x 
simulações a partir 

dos Índices 
máximos 

estabelecidos e o 
aplicado ao 

empreendimento 
 

Populacional Cota Ideal por Dormitório (CID) 

Mobilidade Infraestrutura Sistema viário do entorno 

 
Análise Sintática 

x 
PDDI e PlanMob 

x 
Levantamento in 

loco 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
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CAPÍTULO 4 | ESTUDO DE CASO 

O presente capítulo apresenta o estudo de caso. O capítulo foi dividido em 6 subcapítulos. O 

primeiro busca contextualizar Passo Fundo no contexto regional e urbano. Recorreu-se a dados 

históricos, estatístico, de renda, bem como contextualizar a estrutura intra-urbana e a densidade 

demográfica. O segundo subcapítulo apresenta o desenvolvimento e análise da Etapa 1, referente 

ao planejamento das densidades e o processo de flexibilização do PDDI. A Etapa 2 é desenvolvida 

no terceiro subcapítulo, referente ao planejamento da mobilidade urbana, especificamente a 

estrutura de circulação e a identificação da infraestrutura viária executada. O quarto subcapítulo 

apresenta a Etapa 3, onde buscou-se analisar a articulação entre as políticas de densidades e 

mobilidade. O quinto subcapítulo apresenta a Etapa 4, onde buscou-se, através da Sintaxe Espacial, 

relacionar a flexibilização do PDDI à acessibilidade produzida pela configuração da malha viária. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta Casos Estudados, onde buscou-se verificar, na materialidade, os 

reflexos da flexibilização do PDDI e a relação com a estrutura de circulação. 
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 CONTEXTUALIZAÇÃO: O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO 

Passo Fundo é um município localizado na mesorregião Noroeste Rio-grandense e na microrregião 

também denominada Passo Fundo, no interior do estado do Rio Grande do Sul. É polo da região, 

conhecida como Capital do Planalto Médio e Capital Nacional da Literatura. Tem por base 

econômica a agropecuária, o comércio e a prestação de serviços em educação e saúde. Seu território 

compreende a área de 783,4 km², população, segundo o Censo de 2010, de 184.826 habitantes e 

população estimada em 2018 de 201.707 habitantes. 

 
Mapa 1 - Localização de Passo Fundo 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019) a partir de dados do IBGE. 

A localização do município é considerada estratégica: distante 289 km da capital do Estado, Porto 

Alegre, é considerado um nó rodo-ferroviário, com importância regional e nacional, compondo a 

rota São Paulo-Buenos Aires (SOARES e UEDA, 2007). O Mapa 2 apresenta a conexão do 

município através das rodovias e ferrovia. É possível verificar também a área do município, 

compreendida pela zona rural, sua divisão em distritos e a zona urbana, objeto deste estudo. 
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Mapa 2 - Município de Passo Fundo - áreas rural e urbana 

Fonte: Passo Fundo (2014b). 

 Contexto histórico: dinâmicas regionais e intraurbanas 

A posição geográfica do município foi o que estimulou seu crescimento. A estruturação dos espaços 

regionais ocorre em função dos deslocamentos de mercadorias, informações, energia e, 

eventualmente, da força de trabalho (VILLAÇA, 2009). Passo Fundo se desenvolveu e se estruturou 

a partir da infraestrutura demandada por estes deslocamentos, o que repercute em sua estrutura 

intraurbana. Pode-se dividir o histórico da inserção do município na escala regional em três ciclos: 

a) o tropeirismo; b) a estrada de ferro e c) as rodovias regionais. 

O tropeirismo foi o grande estímulo ao desenvolvimento do interior da província de Rio Grande 

de São Pedro do Sul já que a abertura dessas rotas fomentou a formação de novas vilas. A formação 

de Passo Fundo iniciou-se em 1809 devido a sua localização estratégica no entroncamento de duas 

rotas: O Caminho das Missões via Passo do Goio-En e o Caminho Novo de Vacaria (GOSCH, 

2002). 

A partir de 1827 iniciou-se a formação do núcleo urbano onde atualmente é o bairro Boqueirão. 

Até 1843 o povoado era formado apenas pela capela e nove casas de madeira, mas já 1857, após um 
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expressivo aumento populacional, Passo Fundo foi emancipado do município de Cruz Alta, 

tornando-se um dos maiores municípios no estado em extensão territorial. Atualmente, com as 

emancipações, essa área corresponde a mais de 100 municípios. (GOSCH, 2002). O que foi 

originalmente o Caminho das Tropas passou a ser a Rua do Comércio (atual Avenida Brasil). 

A construção da ferrovia ligando Passo Fundo à Cruz Alta em 1898 e à Marcelino Ramos em 1910 

dinamizou o crescimento urbano, induzindo o desenvolvimento à leste em torno da estação 

ferroviária. Assim, diversas fábricas, serrarias e hotéis passaram a se instalar na região. A construção 

da hidrelétrica do Taquari proporcionou a ampliação do fornecimento de energia elétrica, 

estimulando as indústrias da região. Em 1912 se instala o Banco da Província, e são fundados os 

hospitais de Caridade (hoje Hospital da Cidade) e São Vicente de Paulo, em 1914 e 1918 

respectivamente (KNACK, 2016). 

Até início do século XIX, as cidades localizadas no interior do Rio Grande do Sul não haviam 

elaborado políticas de planejamento. A partir da virada do século, cidades de importância estratégica 

passaram a receber atenção por parte do Estado. Como em outros estados, Saturnino de Brito, já 

consagrado engenheiro sanitarista, veio a ser contratado pelo governo e passa a elaborar planos para 

diversos municípios do interior, dentre eles Passo Fundo, em 1919. Passo Fundo estava construindo 

sua identidade como município e passou a ter uma grande importância regional e um rápido 

crescimento demográfico. Saturnino de Brito e o plano de saneamento por ele idealizado indicam 

a importância do município na consolidação da rede urbana do estado (GOSH, 2002). 

O plano apresenta, como nas demais cidades, caráter sanitarista, traçando estratégias de 

infraestrutura, abastecimento de água, embelezamento e expansão da cidade. O plano se mostrava 

completo, pois além das questões sanitárias, mostrava uma preocupação com a geração de energia, 

previa a expansão da cidade de acordo com a topografia, sem descuidar da questão estética ao propor 

a avenida Brasil como uma bela avenida arborizada (GOSH, 2002), porém o não foi executado. O 

esgoto cloacal da área central só foi implementado em 1954 (GOSH, 2002) e a “ocupação urbana 

avançou sobre as margens do Rio Passo Fundo, suprimindo área natural em suas margens, o que 

teria sido prevenido conforme o plano propunha” (MASCARÓ e BONATTO, 2014, p.7). 

Em 1930 a instalação de matadouros e frigoríficos dinamizaram a economia do município e da 

região, que, a partir de então, passou a contar com uma ampla estrutura frigorífica (suínos). Nessa 

década, a produção agrícola foi incrementada pelo cultivo de milho e trigo e pela extração da 

madeira. (KNACK, 2016). A partir de 1940, Passo Fundo consolidou-se como centro regional e 

iniciou-se uma nova etapa no desenvolvimento da cidade, sendo o município um importante nó 

rodoferroviário. Iniciou-se a construção dos primeiros edifícios na área central, dando começo ao 

processo de verticalização, com contínuo o crescimento demográfico apesar da perda de área do 

município em função das diversas emancipações dos distritos. Nesse ano, o município contava com 

mais de 80 mil habitantes, porém apenas 20 mil em área urbana (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 - Evolução da população urbana e rural 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2018), a partir de dados coletados por Ferreto (2012). 

O planejamento municipal acompanhava a dinâmica estadual, tendo no plano diretor a peça 

principal. Edvaldo Pereira Paiva e equipe passaram a elaborar diversos planos em cidades do interior 

do estado. Na década de 1950, Passo Fundo seguia ampliando sua influência regional. A 

modernização agrícola e a alteração da estrutura fundiária da região favoreceram o êxodo rural, 

ampliando os índices de urbanização e o desempenho econômico, sobretudo o aumento da 

participação dos setores secundário e terciário, típicos do meio urbano (GOSH, 2002). Nesse 

período, o município já apresentava a prestação de serviços, sobretudo em saúde e educação, como 

um diferencial na região. 

Entre 1952 e 1953 foi desenvolvido o Primeiro Plano Diretor, elaborado pelos arquitetos e 

urbanistas Edvaldo Paiva, Francisco Riopardense de Macedo, Demétrio Ribeiro e Edgar Graeff. A 

instituição legal do plano se deu em 1957, através da Lei 744. A lei, de texto sucinto, faz referência 

ao documento elaborado em 1953. A promulgação deste plano possibilitou que a ocupação que 

antes ocorria de forma espontânea, passasse a ser condicionada pela legislação urbanística. 

O Modelo Espacial proposto pelo plano apresentava características modernistas e ainda aspecto 

sanitarista, dividindo a cidade em zonas de acordo com a função, e a elas relacionando os usos 

permitidos. O controle da ocupação do solo estava baseado em alturas máximas condicionadas à 

largura da via e em taxas de ocupação máximas do lote. 

O Plano estabeleceu o local de equipamentos públicos: centro cívico, o mercado, e estádio. Na 

questão viária, propõe a retirada da via férrea da área central, indicando um novo traçado à leste, 

grandes áreas verdes, alargamentos viários e uma grande avenida com um canal aberto ao longo do 

rio Passo Fundo (GOSH, 2002). No entanto, segundo Ferreto (2012), nenhum desses 

equipamentos foi implantado, assim o plano praticamente não teve repercussão espacial, sendo 

apenas um registro histórico. 

Entre as décadas de 1950 e 1960 é possível observar a expansão urbana em todos os sentidos, em 

especial a Leste, ultrapassando os limites do Rio Passo Fundo. A ligação a leste representava a 

conexão com a BR-285, e está com a BR-116, que possibilitava a conexão tanto coma Região 

Sudeste do Brasil, como com Porto Alegre via Vacaria; e a estabilização da Vila Rodrigues, contíguo 
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a área central, enquanto bairro operário. Iniciam a implantação de diversos loteamentos periféricos, 

inclusive em locais distantes, sem infraestrutura e às margens de córregos e rios (FERRETO, 2012). 

Observa-se também a consolidação de outros eixos viários, no sentido São Cristóvão, a Avenida 

Progresso (hoje Avenida Presidente Vargas), este representado pela conexão com Porto Alegre, via 

Marau e Região de Colonização Italiana; e a norte, as Ruas Teixeira Soares e Avenida Rio Grande. 

O Gráfico 1, acima, mostra também, em termos amplos mas com clareza, a alteração no caráter da 

população urbana e rural, que passa a crescer na área urbana, com redução significativa na área 

rural. 

A década de 1970 se seguiu com a implantação de programas habitacionais na região periférica, 

como as COHABs 1 e 2 (1979 e 1983) na região oeste; Promorar, em 1984 (hoje Bairro José 

Alexandre Zacchia), implantado fora do perímetro urbano; a ocupação de forma mais intensiva das 

regiões leste e nordeste, e também da região sudoeste, nos bairros São Cristóvão e Planaltina, com 

a instalação de indústrias (ocorrida entre a década de 1950 e 1970). Iniciou também a da 

verticalização da área central, que, segundo Ferreto (2012): 

[...] definimos como um processo de mesma natureza de periferização, pois os dois, em 

última análise refletem as lógicas de produção da cidade capitalista, em que a terra urbana 

é assumida definitivamente como mercadoria sendo no primeiro caso destinado à 

população de baixa renda que vai ocupar a periferia e, no segundo caso, às classes de média 

e alta renda, que embora já ocupassem o centro da cidade, passam a residir também em 

edifícios de apartamentos [...] (FERRETO, 2012). 

Datam da década de 1970 a implantação de grandes equipamentos como o novo Campus da 

Universidade de Passo Fundo (1973), o Terminal Rodoviário (1975) e o Centro Administrativo 

Municipal (1976). Importantes intervenções no sistema viário também datam dessa época: a 

retirada da via férrea da área central entre 1977 e 1983, a construção da Perimetral Sul em 1979 e 

a da Perimetral Leste em 1984 (FERRETO, 2012), como será abordada no capítulo seguinte. 

Em 1979, foi elaborado o II PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, aprovado 

posteriormente, em 1984), sob a égide do Planejamento Integrado. Nesse contexto, os recursos para 

o financiamento do plano foram captados junto ao Banco Nacional de Habitação (BNH), através 

do Programa de Financiamento para o Planejamento Urbano (FIPLAN). As questões relacionadas 

ao planejamento estavam a cargo do Gabinete de Planejamento e Coordenação (GAPLAC). O 

PDDU foi elaborado pela equipe técnica da prefeitura municipal, através deste órgão, com o auxílio 

de consultoria, o acompanhamento e avaliação de equipa técnica do BNH (através da 

Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul – SUDESUL) (PASSO FUNDO, 1979). O 

Plano estabeleceu como objetivo geral definir não apenas a estrutura física do espaço, mas 

estabelecer diretrizes orientadoras para o desenvolvimento do município, de modo a criar condições 

para elevar os níveis de qualidade de vida e do desempenho das atividades produtivas, com menor 

custo social (PASSO FUNDO, 1979). 

Dentre as ações estruturadoras da organização física estavam 1) o controle do perímetro urbano; 2) 

a distribuição da população e de usos; 3) a localização dos equipamentos e 4) as questões 

relacionadas à circulação. Para Gosch (2002) o plano tinha como objetivo o ordenamento urbano 

e ainda conter a expansão: 

[...] dentro da área formada pelas vias perimetrais leste e sul e, através da regulamentação 

do uso do solo buscar uma nova imagem para a cidade, que deveria consolidá-la como 

capital regional em nível estadual. 
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[...] adotou uma perspectiva baseada na industrialização, levando em consideração que 

Passo Fundo é um importante polo regional e um importante nó rodoferroviário do 

estado. (GOSH, 2002, p. 126) 

A partir do II PDDU, a cidade rompe com o passado, estimulada pela verticalização, e a introdução 

de uma nova tipologia: as galerias comerciais, proporcionando uma nova imagem para a cidade 

(GOSH, 2002). Para Ferreto (2012), embora o discurso acerca do planejamento seja o do bem-

estar comum, há outros interesses, sobretudo de ordem econômica por trás do processo. Os altos 

índices em áreas valorizadas apenas refletem a influência do setor imobiliário no planejamento 

urbano: rompeu-se com o estilo de vida do passado, passando o apartamento a ser o novo “bom 

morar”, em especial para as classes mais abastadas.  

O Plano buscou a valorização da área central, fomentando o seu adensamento e estabelecendo 

índices urbanísticos mais altos. O modelo espacial contemplava a área urbana e área de expansão 

urbana, definidas pelo perímetro urbano e a área rural. O ordenamento da área urbana se baseava 

na divisão por zonas, sendo sua concepção essencialmente funcionalista, separando as áreas 

comerciais, residenciais e industriais. As diretrizes de uso e ocupação do solo passaram a demonstrar 

atenção às questões ambientais ao estabelecer as Zonas de Preservação Ecológica e a Zona de 

Proteção de Mananciais. Houve a introdução dos índices urbanísticos vinculados ao zoneamento 

como instrumento de controle da ocupação do solo. Os índices eram compostos: a) pelo Índice de 

Aproveitamento, que variava até 7, na área central e considerava como áreas não computáveis 

aquelas destinadas ao uso comum e outras abertas como sacadas e terraços; b) pela Taxa de 

Ocupação, que alcançava 100% na área central; c) pela cota ideal por dormitório, de modo a 

controlar a densidade populacional e d) pela cota ideal, representando o máximo de economias 

permitidas. 

Em 1984, o relatório final foi revisado e aprovado sob a Lei 2133, que vem a instituir o II PDDU. 

Ao analisarmos o texto da lei, é possível aferir que, em essência, o plano busca apenas regrar o 

ordenamento territorial através do zoneamento e regime urbanístico a ele vinculado (contemplando 

os índices urbanísticos, os usos do solo, recuos e vagas de garagem). Estabelecendo também as 

diretrizes para o sistema viário, através da hierarquia, da projeção de novas vias e do gravame de 

recuo viário em determinadas vias. 

Em 1993 foram desenvolvidos um conjunto de ações que objetivavam reformular a estrutura 

administrativa. Assim, dentre essas ações, o Gabinete de Planejamento e Coordenação é alçado ao 

status de Secretaria Municipal, denominada a partir de então como Secretaria Municipal de 

Planejamento (SEPLAN). Passam a ser sua atribuição as questões vinculadas ao orçamento (através 

da elaboração dos planos plurianuais e das diretrizes orçamentárias) e coordenar os planos e projetos 

vinculados ao desenvolvimento municipal, e de modo específico o Plano Diretor (PASSO 

FUNDO, 1993). Assim, o município deixa de ter uma ocupação condicionada e passa a ter sua 

ocupação planejada. 

 

 Passo Fundo e a questão regional 

Em 1990, o IBGE, com finalidades estatísticas, realizou a divisão do território nacional em meso e 

microrregiões. A mesorregião tem como critério “o processo social como determinante, o quadro 

natural como condicionante, e a rede de comunicação e de lugares como elemento da articulação 

espacial” delimitando uma área com uma identidade regional. As microrregiões são, portanto, 
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subdivisões da mesorregião, tendo a estrutura da produção como principal critério, haja vista que 

esta é influenciada por questões naturais mais específicas e influencia as relações, atividades urbanas 

e fluxos (IBGE, 1990). 

Dentro desta divisão regional, o município de Passo Fundo se enquadra na Mesorregião Noroeste 

(Figura 17a), que é formada por 216 municípios, agrupados em 13 microrregiões, dentre elas, a de 

Passo Fundo (Figura 17b) que, por sua vez, é composta de 26 municípios. 

 
Figura 17 – Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e Microrregião de Passo Fundo 

Fonte: IBGE (1990). 

O estudo Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil, realizado pelo IPEA em 2000 

classificou a rede urbana como: aglomerações urbanas metropolitanas, pré-metropolitanas, urbanas 

de maior porte, urbanas de menor porte, descontínuas, eixos articulados, ocupações contínuas 

litorâneas, de fronteira, centros regionais e sub-regionais (IPEA, IBGE E UNICAMP, 2002). As 

aglomerações urbanas descontínuas aparecem como um novo arranjo onde apesar de não haver 

conurbação, há forte interação entre as cidades. O estudo as define como: 

Com as características de elevadas população e densidade, alto grau de urbanização e PEA 

predominantemente urbana, difere das categorias anteriores por apresentar menor peso 

económico, inexistência de (ou apenas tendência à) formação de manchas contíguas de 

ocupação, porém com centros descontínuos fortemente articulados e envolvidos na 

mesma dinâmica socioeconômica (IPEA, IBGE E UNICAMP, 2002). 

Passo Fundo, em relação a sua inserção na rede urbana, apresenta posição diferenciada (Figura 3). 

Alonso (2009), embasado no mesmo estudo, conclui que a essa Aglomeração Descontínua de Passo 

Fundo apresenta características distintas por deter mais núcleos. Apesar de Passo Fundo ser a maior 

centralidade, Erechim, Marau e Carazinho tem papel como cidade-núcleo, exercendo influência 

sobre 26 cidades. 

O estudo desenvolvido pelo IBGE denominado O REGIC – Regiões de Influência das Cidades 

busca compreender as dinâmicas da rede urbana brasileira, visando “subsidiar o planejamento 

estatal e as decisões quanto à localização das atividades econômicas de produção, consumo privado 

e coletivo, bem como prover ferramentas para o conhecimento das relações sociais vigentes e dos 

padrões espaciais que delas emergem” (IBGE, 2008). De acordo com a hierarquia adotada no 

estudo, no Rio Grande do Sul apenas 3 municípios são considerados como Capital regional do tipo 

B, sendo uma delas Passo Fundo (Figura 18). Essa categoria, na classificação referida, é 



92 
 

imediatamente inferior à da capital, Porto Alegre. O município exerce forte polarização regional, 

tendo sob sua influência direta e indireta mais de 100 municípios. É considerado polo de prestação 

de serviços, em especial nas áreas de saúde e de ensino superior e articulador do agronegócio 

regional. Historicamente, em outras edições do mesmo estudo, o município também apresentou 

posição de destaque como Centro Regional A (1966), Capital Regional (1978), Centralidade 

“Muito Forte” (1993) (SOBARZO, 2010). 

 
Figura 18 - Região de Influência dos Municípios do RS 

Fonte: IBGE (2008). 

Diferentemente da divisão territorial do IBGE, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento 

(COREDES) foram criados em 1994 a fim de haver uma descentralização política, econômica e 

uma maior integração regional (RÜCKERT, 1997 apud MARTINS, 2009). Passo Fundo é 

considerada a cidade-sede do COREDE Produção, que hoje é composto por mais 20 municípios 

(FEE-RS, 2017).  

Todos os municípios que compõe o COREDE Produção tiveram sua origem direta, ou 

indiretamente de Passo Fundo. Em sua emancipação de Cruz Alta, em 1857, Passo Fundo tinha 

uma área total de 24.802km², atualmente, com o desmembramento de 20 municípios e, 

computados os desmembramentos indiretos, totalizam 93 municípios, apresenta uma área de 

740,4km². Passo Fundo compõe, juntamente com mais 16 municípios, a AMPLA – Associação 
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dos Municípios do Planalto, que tem por base o mapa do COREDE Produção e tem como objetivo 

“fortalecimento do municipalismo, a troca de experiências, a cooperação entre os municípios, a 

qualificação dos gestores e servidores municipais e o assessoramento as prefeituras.” (AMPLA, 

2017). 

De acordo com a FEE/RS, O Valor Adicionado Bruto (VAB) é “o valor que cada setor da economia 

(agropecuária, indústria e serviços) acresce ao valor final de tudo que foi produzido em uma região. 

O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma dos VABs setoriais e dos impostos, e é a principal medida 

do tamanho total de uma economia”.   

No Rio Grande do Sul, a agricultura representa menos de 10% da VAB Total do estado, entretanto 

suas atividades repercutem diretamente na economia em virtude da sua relação com a agroindústria 

e no setor de exportação (FEE, 2019). A agricultura possui grande importância na economia de 

municípios pequenos, sendo que 46% da VAB do estado é proveniente de municípios com menos 

de 10 mil habitantes. No âmbito do COREDE Produção, a dinâmica agrícola está fortemente 

relacionada aos demais setores da economia, sendo a indústria metal-mecânica especializada em 

máquinas e implementos agrícolas um exemplo (FERRETO, 2012). 

Além de Passo Fundo, os municípios de Carazinho e Marau atuam como centralidades na prestação 

de serviços e na indústria metal-mecânica, respectivamente. De acordo com dados da FEE, a partir 

de dados de 2012, há a participação considerável do setor terciário no VAB de Carazinho, com 

78%; e da Indústria, em Marau, esta em grande vantagem em relação as demais cidades do 

COREDE Produção, com 43% da VAB do município. É possível verificar ainda a alta participação 

do setor agrícola nos demais municípios, em consonância com a dinâmica estadual. 

 Dados estatísticos 

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma de todas as riquezas produzidas no território, 

considerando apenas o desenvolvimento econômico de dado local. O Gráfico 2 mostra a evolução 

do PIB do município no período entre 2002 e 2016 em valores nominais. É possível observar um 

aumento constante, contrastando apenas no ritmo de crescimento, que acompanha o cenário 

econômico nacional e internacional. 

Gráfico 2 - Evolução do PIB do município no período 2002-2016 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019) a partir de dados do IBGE (2019). 
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É possível confirmar através do VAB (Tabela 1), forte representatividade do setor terciário na 

economia do município. Embora haja aumento constante, a composição se mantém muito 

semelhante ao passar do tempo. A agricultura corresponde entorno de 2,5%. A participação da 

Indústria gira entorno de 15%, cabendo destacar a indústria metal-mecânica (Semeato e Kuhn 

Metasa), de laticínios (Italac), biodiesel (BSBios), frigorífica (JBS) e de maltaria (Ambev), sendo 

que as quedas se devem as oscilações da agropecuária, haja vista que a indústria passofundense é 

ainda fortemente ligada ao setor. (PASSO FUNDO, 2015). O setor de serviço ganhou força e 

independência da agropecuária, alcançando 70% da VAB do município. Está representado 

sobretudo pela prestação de serviços relacionados a área médica-hospitalar e ao ensino superior. 

Compõe ainda a construção civil, o comércio varejista diversificado e outros serviços vinculados a 

prestação de serviços. 

Tabela 1 - Série histórica do Valor Adicional Bruto do município de Passo Fundo/RS 

Ano 

Valor adicional Bruto (x R$ 1000) Estrutura (%) 

Agropecuária Indústria Serviços 
Administração 

e serviços 
públicos 

Total Agro Ind Ser Adm 

2002 48.463,54 203.276,40 907.599,91 142.753,93 1.302.093,78 3,72 15,61 69,70 10,96 

2003 77.872,41 245.498,21 1.034.695,67 177.712,34 1.535.778,62 5,07 15,99 67,37 11,57 

2004 57.990,77 299.113,54 1.159.916,64 194.242,91 1.711.263,86 3,39 17,48 67,78 11,35 

2005 26.022,32 252.703,48 1.292.425,75 220.726,86 1.791.878,41 1,45 14,10 72,13 12,32 

2006 49.045,23 217.857,41 1.472.514,47 246.148,89 1.985.566,00 2,47 10,97 74,16 12,40 

2007 55.093,09 240.934,83 1.673.697,68 281.371,74 2.251.097,33 2,45 10,70 74,35 12,50 

2008 71.398,45 324.407,92 1.974.992,15 309.121,15 2.679.919,68 2,66 12,11 73,70 11,53 

2009 73.511,05 374.511,00 2.109.500,84 344.313,08 2.901.835,96 2,53 12,91 72,70 11,87 

2010 69.975,34 471.001,85 2.425.573,01 451.066,21 3.417.616,41 2,05 13,78 70,97 13,20 

2011 97.885,36 606.810,37 2.884.208,17 499.144,52 4.088.048,42 2,39 14,84 70,55 12,21 

2012 83.553,61 886.233,83 3.642.670,86 556.929,54 5.169.387,84 1,62 17,14 70,47 10,77 

2013 138.050,58 959.969,97 4.519.689,42 657.075,27 6.274.785,24 2,20 15,30 72,03 10,47 

2014 128.489,04 1.067.158,00 4.553.680,62 737.585,87 6.486.913,53 1,98 16,45 70,20 11,37 

2015 143.410,11 1.054.353,99 4.878.993,56 796.565,06 6.873.322,72 2,09 15,34 70,98 11,59 

2016 162.805,22 1.066.923,76 5.252.647,74 828.605,90 7.310.982,61 2,23 14,59 71,85 11,33 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. a partir de dados do IBGE (2019). 

Quanto à produção agrícola, o município mantém a tradição da soja, sendo o principal produto 

relacionado ao agronegócio, cultivado desde a década de 1950. Outras culturas como o trigo, a 

aveia e o milho também se destacam, no entanto de maneira menos expressiva. No âmbito da 

agricultura familiar há o cultivo de outras culturas como mandioca, feijão e cevada. 

Em relação ao setor de serviços, o município é tido como Polo Estadual em Saúde, sendo o 3º 

centro médico do sul do Brasil. De acordo com dados da FEE-RS, está em 4º lugar em número de 

leitos (1.204) e em 3º em número de hospitais (8), sendo dois deles – Hospital São Vicente de 

Paula e Hospital de Clínicas de Passo Fundo – referência em diversos tipos de procedimento em 

nível estadual, possuindo um dos mais modernos centros radiologia e radioterapia no Brasil e o 

único banco de tecido ósseo do estado. Em relação aos serviços relacionados ao ensino superior, 

Passo Fundo ocupa a 7º posição no estado em número de matrículas, contando com 8 instituições 

de ensino superior. Além disso, Passo Fundo é referência no âmbito cultural, e tem o título de 

Capital Nacional da Literatura, sediando a Jornada Nacional de Literatura e o Festival Internacional 

do Folclore. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criando como um contraponto ao PIB per capita 

para avaliar as variáveis sociais de desenvolvimento. O IDHM relaciona as mesmas variáveis, 

longevidade, educação e renda, porém a nível municipal (PNUD). Quanto a esse indicador, Passo 

Fundo vem num crescente: foi de 0,589 em 1991, 0,701 em 2000 e está em 0,776, na última 

avaliação em 2010. O Índice de Gini demonstra o grau de concentração de renda em determinado 

grupo, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. O município 

apresentou certa evolução: 0,5639 em 1991, 0,5874 em 2000 e 0,5307 em 2010. 

 Estrutura Intraurbana de Passo Fundo 

Para fins administrativos e de planejamento, a área urbana de Passo Fundo passou a ser dividida em 

22 bairros, denominados setores, os quais agrupam bairros, vilas e loteamentos, considerando 

aspectos históricos, culturais e sociais, os limites do perímetro urbano, eixos viários e características 

geográficas como cursos d’água e desníveis acentuados (PASSO FUNDO, 2004), resultando na 

divisão apresentadas no Mapa 3. A divisão dos setores é fundamental para a compreensão da 

pesquisa, tendo em vista que possibilitam apontar a localização dos dados apresentados. 

 
Mapa 3 - Divisão da área urbana em bairros 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir de dados da PMPF/SEPLAN. 
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A organização espacial do município se caracteriza pelos eixos de suas principais avenidas. O papel 

destas vias na estruturação está diretamente relacionada ao contexto histórico e regional, tendo em 

vista que Passo Fundo desde seu surgimento era considerado terra de passagem (SILVA, SPINELLI 

E FIOREZE, 2009). A Estrada das Tropas deu origem a Rua do Comércio, atualmente a Avenida 

Brasil, direcionando o crescimento no sentido leste-oeste. A ferrovia cruzava perpendicularmente 

esse eixo, orientando a organização urbana no sentido norte-sul, representada pela Avenida 

Presidente Vargas, a sudeste e pelas avenidas Sete de Setembro e Rio Grande, a Noroeste. Assim, 

atualmente, esses eixos se caracterizam como estruturantes na organização espacial do município. 

O Mapa 4 apresenta a estrutura intraurbana do município. 

 
Mapa 4 - Estrutura Intraurbana  

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SPELAN/PMPF e Ferreto (2012). 

Os eixos estruturais representam corredores de comércio e serviço, onde é possível, em 

determinados trechos, identificar subcentralidades, onde há maior concentração desse tipo de 

ocupação, sendo três deles já consolidados (Boqueirão, São Cristóvão e Vera Cruz) e um em 

formação (Petrópolis) (FERRETO, 2012). É possível apontar, ainda, a diversidade e a densidade 

que os usos do tipo comércio e serviço apresentam ao longo desses eixos. À medida que se distancia 
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do centro, mais rarefeito e menos diversificado se tornam, e ainda, apresentam finalidades distintas 

das áreas mais centrais. 

Na Avenida Brasil, enquanto a área central (Setor 1) apresenta uma densidade mais alta e propicia 

o uso misto, principalmente voltado para o comércio de vestuário e eletroeletrônicos, a parte oeste 

(Setor 2) baseia-se em revendas de automóveis (Figura 19a). Esse tipo de comércio ocorre nos 

demais eixos também, embora com menor intensidade. Ainda, quanto a Avenida Brasil Oeste, esta 

promove a ligação entre a área central e diversos bairros, incluindo os setores 8 e 9, Santa Marta e 

Integração, respectivamente, que se caracterizam como um dos principais vetores de crescimento 

da cidade. Encontram-se neste setor comércios e serviços de grande porte, além de ser rota para 

importantes indústrias do município. Foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo 

juntamente com uma empresa contratada um plano urbanístico para esses setores, buscando 

ordenar e qualificar o crescimento desta região. 

A Avenida Brasil Leste (Setor 4) apresenta um crescimento mais lendo, e, segundo Ferreto (2012), 

apresenta um subcentro em desenvolvimento entre as ruas Castro Alves e Álvares Cabral (Figura 

19b). Neste eixo concentram-se equipamentos importantes, como a Prefeitura Municipal e o CAIS 

Petrópolis, além de possuir um forte pólo de atratividade: o Hipermercado Bourbon, construído 

em 1999. Também se caracteriza por ser rota de instituições de ensino como a Universidade de 

Passo Fundo, Faculdade Ideau e do Instituto Federal Sul Rio-grandense. 

Na Avenida Presidente Vargas predomina uma densidade média e uso misto, com edifícios 

residenciais de, em média, quatro pavimentos e sala comercial no térreo. Segundo Ferreto (2012), 

o subcentro do bairro São Cristóvão (Setor 12) tem como eixo esta avenida e limita-se entre as ruas 

São Roque e Dorvalino Souza, sendo que a partir desta o comércio se torna mais escasso (Figura 

19c). Há ainda usos do tipo industrial (Figura 19d), alguns de maior porte remanescentes ainda da 

década de 1980 e que permanecem em atividade ainda hoje, como é o caso da Semeato (1985) e 

do Matadouro Mavepal (1970), adquirido pela Frangosul em 1986 e hoje JBS. Há ainda a 

instalação de um novo Shopping Center, inaugurado em novembro de 2018, e que vem a reforçar 

a centralidade do bairro.  

 
Figura 19 - Paisagens dos eixos viários 

Fonte: Gallina, B. (2015). 
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O aumento da ocupação estimulada pela legislação municipal primeiramente na área central e 

posteriormente ao longo das principais vias estabeleceu a tipologia residencial vertical multifamiliar 

como opção de moradia mais atrativa, sobretudo para classes média e alta (SOBARZO, 2010). 

Outros pontos que possuem densidade considerável são loteamentos de habitação popular 

localizados à periferia da cidade e que, no entanto, apresentam realidades socioeconômicas 

totalmente diversas. O Mapa 5 mostra distribuição da densidade populacional e o Mapa 6 o 

rendimento médio das responsáveis por domicílios particulares permanentes na área urbana do 

município a partir dos dados do Censo de 2010. 

 
Mapa 5 – Densidade demográfica da área urbana em hab/ha por setor censitário 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir de IBGE (2010). 
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Mapa 6 - Rendimento médio da área urbana 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir de IBGE (2010). 

É possível destacar três pontos. O primeiro refere-se à concentração das densidades mais altas 

relacionadas a área central, distribuídas no sentido leste-oeste, correspondente a Avenida Brasil. O 

centro consolidado concentra densidades que variam entre 75 a 150 hab/há, alcançando em áreas 

específicas 125-200 hab/ha. São áreas que apresentam verticalização oriundas das décadas de 1980 

e 1990 e que vieram a se consolidar ao longo do tempo. Há que considerar ainda a existência de 

imóveis não residenciais. Desse modo, além dos usos residenciais, a área central concentra a 

localização de estabelecimentos varejistas, escritórios e consultórios, bem como edifícios antigos e 

pavilhões comerciais que não abrigam unidades habitacionais. Em relação à renda, a região central 

e entorno abarcam os domicílios com maior rendimento (Acima de 5 salários mínimos). Na Área 

Central propriamente dita, concentrada em residenciais multifamiliares e no entorno (Vila 

Vergueiro e Lucas Araújo) o uso é predominantemente residencial unifamiliar. 

O segundo ponto observado está no fato de que majoritariamente a densidade populacional da área 

urbana está entre 25 e 50 hab/ha na região que circunda a área central e menor que 25 hab/ha em 

regiões periféricas, sobretudo aquelas além das rodovias perimetrais. É possível destacar ainda a 

porção oeste-noroeste, com densidades entre 50 e 100 hab/ha e rendimento entre 1 e 4 salários 

mínimos. Esta constatação se deve, em parte, a implantação de dois conjuntos habitacionais 
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constituídos em blocos de apartamentos: o Cohab Edmundo Trein (1979) e o PAR Boqueirão I e 

II (2005) e que abrigam uma população considerável que, consequentemente, demandam serviços 

urbanos. 

O terceiro ponto observado refere-se às concentrações populacionais em áreas periféricas (75 

hab/ha), inseridas em áreas de baixa densidade (0-25 e 25-50 hab/ha). Tratam-se de áreas a) 

contempladas por programas habitacionais ou b) áreas de aglomerados subnormais. Podemos 

observar no Setor 9, referente ao Núcleo Alvorada (1993) e no Setor 16, referente ao Promorar 

(1984). Esses programas habitacionais estavam baseados em residências onde era entregue o 

“embrião”, cabendo aos moradores a ampliação, usualmente no regime de autoconstrução. Pode-

se incluir ainda a Vila Bom Jesus (no Setor 21), local onde desde a década de 1990 vem recebendo 

programas habitacionais e tem ainda uma área de ocupação irregular. Em relação ao rendimento, é 

possível observar a predominância de 1 a 2 salários mínimos. 

Em relação aos aglomerados subnormais, cabe destacar o Lot. Santo Antônio da Pedreira (Setor 12) 

e parte do Bairro Victor Issler (Setor 10), entre 50-75 e 75-100 hab/ha, respectivamente, e a área 

localizada junto à sanga, no bairro Lucas Araújo, com 125-150 hab/ha. Há ainda outros programas 

habitacionais, porém não representam, relativamente às densidades, um rompimento com o 

entorno imediato. 

Muito embora tanto os programas habitacionais, quanto os aglomerados subnormais, não 

apresentem, via de regra, ocupação verticalizada, as densidades acima da média em relação ao 

entorno estão relacionadas ao padrão de ocupação. A questão principal está relacionada ao tamanho 

do lote, usualmente menor que o tamanho padrão, estabelecidos pelo PDDI, de 200m², 

corroborado pela legislação urbanística em áreas gravadas como Zona Especial de Interesse Social, 

como será abordado na seção seguinte, bem como o não cumprimento dos afastamentos e recuos 

exigidos pela legislação urbanística municipal. 

Entretanto, os dados do IBGE não contemplam as dinâmicas populacionais e construtivas ocorridas 

posteriormente a 2010. Cabe salientar as que se apresentaram como mais significativas em relação 

ao tema. O Mapa 7 apresenta essas dinâmicas identificadas a partir de imagens de satélite obtidas a 

partir do Google Earth (2019) e em visitas aos locais. 
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Mapa 7 - Novas dinâmicas populacionais identificadas. 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir de imagens de satélite e visitas no local. 

O Quadro 23 sintetiza as dinâmicas identificadas, apresentando suas respectivas características 

(população e renda do entorno, bem como as novas ocupações em andamento). 

Quadro 23 - Novas dinâmicas populacionais relacionadas ao aumento da densidade populacional 

Código Área Ocupação existente 
Novo padrão de uso 

e ocupação 

Densidade 
Populacional 
Censo 2010 

Renda 
Censo 
2010 

ND-1 
Setor 8 (Santa 

Marta), Vila 
Donária 

Residencial 
unifamiliar; 
Programas 

habitacionais 
municipais 

Edifícios e 
Condomínios 

Multifamiliares 
Horizontais e 

Verticais destinados 
ao PMCMV 

0-25 hab/ha 
1 a 2 
SM 

ND-2 

Setor 19 (Vila 
Rodrigues), 

imediações da 
Praça Cap. Jovino 

Residencial 
unifamiliar, já 
apresentava 

edifícios 
multifamiliares 

Edifícios 
multifamiliares 

residenciais Padrão 
Médio-Alto e Alto 

75-100 hab/ha; 
25-50 hab/ha 

6 a 8 
SM 

Setor 15 (Annes), 
Vila Fátima 

Residencial 
unifamiliar 

Edifícios 
multifamiliares 

residenciais Padrão 
Médio-Alto e Alto 

25-50 hab/ha 
2 a 6 
SM 
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ND-3 

Setor 12 (São 
Cristóvão), 

Avenida 
Presidente Vargas 

Ocupação mista, 
edificações antigas 

Edifícios 
multifamiliares 

mistos Padrão Médio 
e Médio-Alto 

25-50 hab/ha 
3 a 5 
SM 

ND-4 
Setor 11 (São 

José), Lot. 
Leonardo Ilha 

Residencial 
unifamiliar 

Edifícios 
multifamiliares 

residenciais 
25-50 hab/ha 

1 a 2 
SM 

¨ND-5 
Setor 5 (São Luiz 

Gonzaga) 
Residencial 
unifamiliar 

Edifícios e 
Condomínios 

Multifamiliares 
Verticais destinados 

ao PMCMV 

25-50 hab/ha 
1 a 2 
SM 

ND-6 
Setor 14 (Vila 
Mattos), Lot. 

Maggi de Césaro 

Residencial 
unifamiliar 

Condomínios 
Multifamiliares 

Horizontais 
Residenciais 

0-25 hab/ha 
2 a 3 
SM 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir de imagens de satélite e visitas no local. 

A primeira dinâmica identificada é no Bairro Santa Marta (Setor 8), especificamente na Vila 

Donária. Os Setores 8 e 9 localizam-se além das rodovias perimetrais. A região vem sendo 

contemplada com programas destinados à habitação de interesse social desde o início da década de 

1990, entretanto o padrão geral de ocupação é formado por habitações unifamiliares de forma bem 

espraiada, tendo, no Censo de 2010 densidade inferior a 25 hab/ha. A partir de 2009, com o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), a área passou a ser local de implantação de 

empreendimentos destinados a Faixa 1 e 2 do programa. Esses novos empreendimentos foram 

desenvolvidos na forma de residências unifamiliares isoladas, residenciais multifamiliares de dois 

pavimentos e residenciais multifamiliares de múltiplos pavimentos, em blocos isolados e em 

condomínios, rompendo com o padrão de ocupação existente até o momento. 

A segunda dinâmica refere-se à concentração da construção de edifícios residenciais destinados a 

classe média-alta e alta, em altura superior a 12 pavimentos localizados em regiões de ocupação 

predominantemente residenciais unifamiliares. Observou-se essa dinâmica sobretudo nos setores 

19 (Vila Rodrigues) e 15 (Annes), especificamente na Vila Fátima. O setor 19 já vinha recebendo 

este tipo de empreendimento nas imediações da Praça Capitão Jovino, entretanto este processo se 

intensificou no período posterior ao Censo 2010. Parte do bairro já apresentava densidades entre 

75 e 100 hab/ha, atualmente este novo padrão de uso e ocupação está concentrado na área em que 

a densidade populacional estava entre 50-75 hab/ha. Em relação a Vila Fátima, a área era formada 

majoritariamente por unidades unifamiliares, tendo densidades entre 25 e 50 hab/ha. O seu 

processo de alteração é mais recente, a partir de 2010, baseado em empreendimentos residenciais 

multifamiliares voltados às classes mais altas. 

A terceira dinâmica está concentrada junto a Avenida Presidente Vargas, no Setor 12. Trata-se do 

processo da verticalização da via e arredores. Este novo padrão de uso e ocupação pode estar 

relacionado à instalação do Passo Fundo Shopping devido ao poder atrator deste tipo de 

equipamento e seu forte apelo relacionado ao mercado imobiliário. Pode-se incluir ainda o 

parcelamento de uma gleba localizada na área posterior a este empreendimento. 

A quarta dinâmica refere-se à implantação de edifícios multifamiliares no Lot. Leonardo Ilha 

(localizado no Setor 11). A ocupação predominante no bairro é a residencial unifamiliar, sendo que 

a densidade populacional se encontrava entre 25 e 50 hab/ha. Essas construções apresentam 

características distintas das demais. Por sua localização junto a Universidade de Passo Fundo (UPF), 
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estes imóveis têm como alvo o público estudantil, em unidades menores, e usualmente destinadas 

à locação. Ainda junto a esse loteamento, e extrapolando o perímetro urbano, foi implantado o Lot. 

Canaã, desenvolvido a partir do MCMV-Entidades, contemplando 210 habitações, em uma área 

de 5,8ha (MARTINS et al, 2013), se considerarmos 3 pessoas por unidade, totalizaria 108hab/ha. 

A quinta dinâmica localiza-se no Setor 5 (Bairro São Luiz Gonzaga). A densidade da área varia entre 

25-50 hab/ha na parte central e inferior à 25 hab/ha nas áreas periféricas, tendo como uso 

predominante o residencial unifamiliar. Este padrão de ocupação vem se alterando através 1) da 

implantação de edifícios ou condomínios destinados ao PMCMV, ainda em fase de construção e 

2) de novos parcelamentos em áreas classificadas como vazios urbanos pelo PDDI. 

Por fim, a sexta dinâmica identificada encontra-se no Lot. Maggi de Césaro (Setor 14 – Vila 

Mattos). Este loteamento encontra-se localizado junto a RS-324, tem sua ocupação, até então, 

baseada em unidades habitacionais unifamiliares, de modo disperso, com densidade populacional 

inferior a 25 hab/ha. O processo de ocupação referente ao aumento da densidade populacional, 

diferentemente dos demais casos, não está associado à verticalização, mas sim à condomínios 

horizontais. Originalmente, por sua localização às margens da rodovia, o parcelamento fora 

concebido para receber usos industriais. Desse modo, ao invés do lote tradicional de dimensões 

12m x 30m, que viriam a totalizar 360m², destinados ao uso residencial unifamiliar, os lotes 

projetados tinham dimensão de 20m x 60m, totalizando 1.200m². Essa configuração possibilitou 

ao proprietário do lote e ao pequeno investidor a execução de condomínios horizontais a partir de 

unidades residenciais isoladas, destinados tanto a venda quanto à locação. 

Esse panorama é importante pois 1) contextualiza a questão da densidade populacional no 

município atualmente a partir das dinâmicas imobiliária que romperam com o padrão existente e 

que não foram contemplados no Censo de 2010 e 2) representam a materialização da legislação 

urbanística, bem como de suas alterações, discutida a seguir 

 DENSIDADES: PLANEJAMENTO E GESTÃO 

Neste capítulo são identificados e analisados os instrumentos urbanísticos presentes no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), bem como os atos legais que vieram a alterá-lo, 

viabilizando uma nova configuração para o regramento urbanístico e, consequentemente, novas 

possibilidades referentes às densidades e à forma urbana. Identificar seus objetivos, sua abrangência 

espacial e os reflexos sobre o planejamento das densidades torna-se importante para os objetivos 

desta pesquisa. 

 O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) se apresenta como “o principal 

instrumento da política de desenvolvimento municipal de Passo Fundo” (PASSO FUNDO, 2006), 

de modo a abranger a totalidade da área do município – urbana e rural, conforme as diretrizes 

instruídas pelos EC. O plano, enquanto instrumento de planejamento, concentra em um mesmo 

documento as diretrizes para a elaboração de políticas setoriais e o modelo espacial baseado em 

zonas e macrozonas. O controle sobre o uso e ocupação do solo, perímetro urbano, diretrizes viárias 

e alguns dos instrumentos do EC se apresentam junto ao modelo espacial. 

Relativamente ao contexto em que foi elaborado, muito se alterou em relação à elaboração do plano 

anterior (PDDU/1984): o contexto político e social havia se transformado (CF/1988 e EC), o que 
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resultou, no plano atual, proposições e abordagens com mudanças significativas. Este plano é fruto 

de amplo processo que iniciou em 1999. Foi elaborado pela equipe técnica da prefeitura municipal, 

contou com uma série de análises setoriais e introduziu a participação da população urbana e rural 

(CORAZZA, 2008). Em 2005 foi levada à comunidade e a Câmara de Vereadores uma proposta 

finalizada e, por fim, aprovado em 2006, sob a LC 170. 

Ao resgatar a Lei Orgânica do Município (1990), é possível verificar entre as competências do 

município enquanto promoção do bem-estar e interesse da população a elaboração do Plano 

Diretor, o planejamento do uso e ocupação do solo, a criação das diretrizes urbanísticas, tendo estas 

atribuições vinculadas a um órgão específico A seção que trata da Política Urbana reforça a 

elaboração do plano diretor, bem como insere outros instrumentos previstos nos art. 182 e 183 da 

CF/1988 como a função social da propriedade; desapropriação; parcelamento, edificação ou 

utilização compulsórios; usucapião; entre outros. 

A partir desse quadro legal, o PDDI apresenta nos artigos 3, 4 e 5, as premissas, princípios e 

objetivos, reproduzidos no quadro abaixo. 

Quadro 24 - Premissas, princípios norteadores e objetivos do PDDI 

PREMISSAS PRINCÍPIOS NORTEADORES OBJETIVOS 

Art. 3 Art. 4 Art. 5 

I - redução das desigualdades sociais, 
através da ampliação da oferta de 
terra urbana, moradia, saneamento, 
infra-estrutura, transporte, serviços 
públicos, trabalho, renda, cultura e 
lazer para os passo-fundenses; 
II - supremacia do interesse público 
sobre o interesse individual; 
III - desenvolvimento municipal e 
regional sustentável; 
IV - participação e controle social 
sobre as políticas públicas; 
V - autonomia municipal e 
cooperação federativa. 

I – a função social da propriedade é o 
núcleo fundante do próprio direito de 
propriedade, sem o qual esta não se 
constitui, consoante as disposições 
deste Plano Diretor; 
II - concretização de uma cidade 
sustentável através da harmonização 
do desenvolvimento econômico com 
a preservação ambiental; 
III - planejamento participativo das 
ações governamentais; 
IV - efetivação dos direitos 
fundamentais, especialmente os 
direitos sociais. 

I - planejamento estratégico do 
desenvolvimento sustentável local e 
regional; 
II - distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes de obras e serviços, 
reduzindo as desigualdades sócio-
espaciais; 
III - estimular o acesso à propriedade 
e à habitação, especialmente para a 
população socialmente vulnerável; 
IV - reduzir as desigualdades através 
de políticas públicas que minimizem 
as diferenças sociais; 
V - universalizar a mobilidade 
territorial e a acessibilidade; 
VI - aumentar a eficiência econômica 
do município com o fortalecimento 
das funções de planejamento, 
regulação, controle e execução de 
políticas públicas; 
VII - possibilitar a participação e o 
controle da população nas políticas 
públicas; 
VIII - melhoria da qualidade de vida da 
população. 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir da LC 170/2006. 

O texto é organizado em seis títulos, cinco anexos e quatro mapas. O Título II estabelece os 

princípios e diretrizes das políticas setoriais, bem como estabelece quais planos complementares 

devem vir a ser elaborados. O Título III institui os regramentos referentes ao ordenamento dos usos 

e densidades no território e também as diretrizes viárias baseadas nos princípios instituídos pela 

política setorial tratada na parte anterior. Esta pesquisa baseia-se sobre o conteúdo deste título por 

compreender que nele estão contidos os principais elementos de planejamento que de fato vem a 

reverberar na materialidade construtiva e na circulação. 
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O Título IV incorpora os instrumentos trazidos pelo Estatuto da Cidade: o Relatório de Impacto 

de Vizinhança (Anexo nº 5); Parcelamento, edificação ou utilização compulsória (Mapa nº 4); 

IPTU progressivo no tempo (Regulamentado pela LC 370/2014); desapropriação com pagamentos 

em títulos da dívida pública; Consórcio imobiliário; Direito de preempção (sem legislação 

municipal); Outorga onerosa do direito de construir (sem legislação municipal); operações urbanas 

consorciadas; Transferência do direito de construir (LC 393/2015) e Direito de superfície. Na 

sequência, o Título V, o plano estabelece os mecanismos democráticos de gestão e determina a 

elaboração dos planos setoriais e para as sedes distritais. Por fim, o Título VI dá as disposições finais; 

estabelece prazos para a elaboração das legislações que são determinadas, da lei de parcelamento do 

solo (LC 230/2009); revisão dos códigos de posturas (datado de 1950); de obras (revisado em 2016) 

e o plano ambiental. 

Embora sua nomenclatura traga a expressão Desenvolvimento Integrado, o plano fica distante das 

premissas do planejamento integrado que marcou as décadas de 1960 e 1970. É possível verificar 

que, para sua elaboração, foi adotada uma abordagem setorial e de caráter estratégico. Embora não 

traga repetidamente a expressão Planejamento Estratégico, o inciso I, do artigo 5º nos permite 

identificar essa intenção: 

“São objetivos deste PDDI: 

I - planejamento estratégico do desenvolvimento sustentável local e regional; [...]” 

(PASSO FUNDO, 2006) 

Ademais, o Capítulo III do Título V aborda o Planejamento Estratégico Municipal, onde no artigo 

154 define que: 

“O planejamento estratégico municipal será integrado pelo somatório dos planos de 

desenvolvimento econômico, plano do patrimônio natural e paisagístico, plano do 

patrimônio histórico e cultural, plano de infra-estrutura, plano de transportes, plano de 

habitação, plano integrado dos equipamentos urbanos municipais, definidos nesta Lei.” 

(PASSO FUNDO, 2006) 

A partir disso, é possível afirmar que os instrumentos de fato auto-aplicáveis são aqueles 

relacionados ao controle do uso e ocupação do solo, ou seja, sobre a propriedade privada e sua 

relação com o espaço púbico. Os demais eixos são desenvolvidos a partir da expressão de princípios 

e diretrizes, bem como a determinação para a elaboração dos planos setoriais, revisão do Código de 

Obras e da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. 

 O processo de gestão e flexibilização do PDDI 

Esta sessão busca identificar o processo de gestão do plano diretor de modo a identificar como se 

desenvolvem os procedimentos relacionados às alterações do PDDI. Em seu texto inicial, ficam 

determinados a participação e o controle social sobre as políticas públicas. Para tal são estabelecidos 

como mecanismos de participação: 1) Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado 

(CMDI); 2) Conferências Municipais de Desenvolvimento; 3) Consultas; e 4) - Audiências 

públicas. É pertinente tratar desta estrutura pois ela compõe o processo relacionado às alterações 

vinculadas ao plano, de forma a discuti-las, aprova-las e legitimá-las. As solicitações de alteração do 

plano são acolhidas pela Secretaria de Planejamento e levadas ao CMDI. Após, caso seja aprovada, 

é levada à audiência pública para o debate com a comunidade. 

Os conselhos municipais compõem o quadro técnico do Poder Executivo, garantido pela Lei 

Orgânica. Assim, buscam assessorar a administração na tomada de decisões, em temáticas setoriais, 
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junto à secretaria ou órgão competente à determinada pauta. Dentre os conselhos criados nesta 

ocasião, está o CMDI6. Entretanto, sua efetivação ocorreu em 2002, através da LC 3888, em 

substituição ao Conselho Diretor de Desenvolvimento Integrado (CDDI), e passou a ser vinculado 

à Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN). Dentre suas atribuições estão aquelas 

relacionadas ao acompanhamento e análise da elaboração das políticas urbanas, em especial o 

PDDI, de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento industrial, comercial e tecnológico e 

encaminhar sugestões de alteração de normas e leis que tratem do desenvolvimento sustentável do 

município. As alterações do PDDI ocorrem desde o primeiro ano de sua promulgação. Dentro do 

recorte temporal desta pesquisa (2006-2018) foram identificados 87 atos normativos (leis 

complementares e decretos) que implicaram na alteração da redação original da LC 170/2006, que 

veio a instituir o plano diretor. Cada um destes atos contém uma ou um conjunto de alterações. 

Em 2012, através da LC 299, as alterações foram limitadas a uma vez ao ano, conforme Art. 158, 

reproduzido abaixo: 

As alterações pertinentes a esta Lei ficam limitadas, de maneira que, sejam realizadas no 

máximo 1 (uma) vez por ano, ficando ressalvados os casos de interesse público 

devidamente justificados, que poderão ser apresentados a 

qualquer tempo. (PASSO FUNDO, 2006). 

 

Gráfico 3 - Relação entre o número de atos legais e número de alterações por ano 

 
Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir da LC 170/2006. 

 
6 O CMDI É composto por 14 membros, sendo 7 membros de órgãos governamentais e 7 de entidades e 
organização não-governamentais. Atualmente compõe o CMDI como representantes governamentais: 
Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAM), Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria Municipal de Finanças (SMF), Secretaria Municipal 
de Obras (SMO), Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Companhia Riograndense de Saneamento 
(CORSAN). As entidades não-governamentais: Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo 
Fundo – SINDUSCON, Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais – FENAFIM, 
Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agropecuária de Passo Fundo – ACISA; Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Passo Fundo – AEAPF; Universidade de Passo Fundo – UPF, CONSERVAR; 
Complexo de Ensino superior Meridional – IMED. Atualmente a presidência do CMDI é exercida pelo 
representante do SINDUSCON-PF. 
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O Gráfico 3 mostra a relação entre atos legais editados e o número de alterações compreendidas em 

cada ano, no período entre 2007 e 2018. Os anos de 2012 e 2015 apresentam anormalidades em 

relação aos demais anos, em que o número de atos e alterações mantinha relação muito próxima. 

Para compreender o objetivo destas alterações e analisá-las, recorreu-se a elaboração de uma matriz 

sobre a flexibilização da legislação urbanística identificadas por Souza (2015a). A tabela completa 

está inserida neste trabalho, identificada como Apêndice 2. As alterações foram agrupadas de acordo 

com oito classificações estipuladas: 1) Criação e alteração de Zonas de Uso Especial (ZUE); 2) 

Criação de Zona Especial de Interesso Social (ZEIS); 3) Alteração de gravame de zoneamento; 4) 

Alteração de índices urbanísticos; 5) Alteração na redação da lei; 6) Alteração nas diretrizes de 

recuos; 7) Alterações na classificação de usos do solo; e 8) alterações referentes à mobilidade urbana. 

As alterações podem estar associadas a uma ou mais classificações, conforme sua abrangência e 

especificidades e totalizaram 182, conforme o método de contagem e classificação adotado.   O 

Gráfico 4 permite verificar a proporção em que as alterações ocorreram de acordo com a 

classificação aqui estipulada, por tipo e por ano. 

Gráfico 4 - Proporção das alterações por tipo e por ano 

 
Fonte: Elaborado por GALLINA, B. a partir da LC 170/2006. 

É possível observar que parte considerável das alterações estão baseadas na criação de ZUEs e nas 

alterações de zoneamento. Identificam-se nas alterações classificadas nas categorias 2, 3, 4 e 7 como 

aquelas que vem a repercutir sobre o ordenamento e distribuição das densidades e usos sobre o 

território. O detalhamento e discussão destas alterações serão desenvolvidas na sessão seguinte. 

 Ordenamento territorial e o regramento sobre às densidades 

O Título III dispõe sobre o Ordenamento Territorial, de modo a detalhar e especificar o Modelo 

Espacial. Esta parte corresponde a uma porção significativa do plano, compreendendo 79 do total 

de 160 artigos. Esta parte aborda o uso e ocupação do solo, determinando as diretrizes e parâmetros 
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relacionados à distribuição dos usos e das densidades no perímetro urbano e as diretrizes referentes 

ao sistema viário. Embora a lei que instituiu o PDDI não fale explicitamente da relação entre o 

controle dos usos do solo e densidades e a infraestrutura existente ou planejada, subentende-se que 

isso esteja contemplado, tendo em vista que este plano foi elaborado sob a vigência do Estatuto da 

Cidade, no qual cabe trazer o seguinte trecho do artigo 2º: 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
[...] 
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à 

infra-estrutura urbana; (BRASIL, 2001). 

Nesta primeira etapa, a pesquisa foca os parâmetros urbanísticos. A mobilidade urbana será 

discutida no capítulo seguinte. 

O Modelo Espacial definido pelo PDDI contempla todo o território do município: áreas urbana e 

rural. Os planos que foram desenvolvidos até então abrangiam somente a área urbana. O município 

foi divido em cinco macrozonas de acordo com “características homogêneas ou assemelhadas de 

sítio, de ocupação humana e de situação ambiental” (PASSO FUNDO, 2006). Além da Macrozona 

Urbana, de acordo com Corazza (2006), as demais foram definidas de acordo com o tipo de 

propriedade e produção predominante, além de garantir a proteção aos recursos hídricos ao instituir 

a Macrozona de Proteção aos Mananciais. 

Quadro 25 - Caracterização das macrozonas 

Macrozona Característica 

1 - Macrozona Urbana Delimitada pelo perímetro urbano do Distrito Sede de Passo Fundo. 

2 - Macrozona de Proteção 

aos Mananciais Hídricos 

Concentra as fontes de abastecimento de água do município, as nascentes 
do Rio Passo Fundo e do Arroio Miranda, a Barragem da Fazenda e do 
Arroio Miranda, com produção agropastoril. Não possuem nenhuma 

aglomeração urbana. 

3 - Macrozona de Produção 

Agropastoril 

Compreende os distritos de Pulador e Bela Vista e as demais adjacências 
da Bacia do rio Passo Fundo. Abrange propriedades de médio e grande 

porte. Produção extensiva de soja, trigo e milho. 

4 - Macrozona Mista 
Compreende o distrito de Bom Recreio e parte de São Roque. Abrange 

propriedades de médio e pequeno porte, com produção mista (extensiva, 
colonial). 

5 - Macrozona de Produção 
Agrofamiliar 

Compreende os distritos de São Roque e de Sede Independência. Abrange 
propriedades de pequeno porte, existência de olarias e produção colonial 

(hortifrutícola, avicultura, suinocultura).  Possui treze aglomerações 
urbanas. 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. (2019) a partir de CORAZZA (2008). 
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Mapa 8 - Macrozoneamento municipal 

Fonte: PASSO FUNDO (2006). 

Na vigência do PDDI, houve, em 2013, uma tentativa de ampliação da Macrozona Urbana, através 

da LC 346. Esta ampliação objetivava abranger a área referente à futura plataforma logística, ainda 

em fase de projeto pelo município. Entretanto por não cumprir os requisitos estipulados pelo EC 

quanto à ampliação da zona urbana, a LC 346 foi revogada pela LC 354, de modo que a zona 

urbana voltou a ter o perímetro original. Este caso, de modo específico foi resolvido com a criação 

de uma Zona de Uso Especial (ZUE).  

A LC 287/2011 incluiu o § 4º no Art. 43 – que versa sobre o perímetro da Macrozona Urbana – 

estabelecendo que “é considerada área urbana, qualquer área transformada em Zona de Uso Especial 

(ZUE) ou Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), constituída de forma contígua ou não, ao 

perímetro urbano”. Tal ato pode viabilizar a ampliação do perímetro urbano de forma desordenada, 

sem qualquer estudo adicional exigido pelo EC, baseado apenas na promulgação de leis 

complementares, ainda que sob o procedimento referente às alterações do PDDI citadas na seção 

anterior. No entanto, tal fenômeno não ocorreu até o momento. 

Na macrozona urbana foram estabelecidas Áreas de Urbanização e Ocupação Prioritária, de forma 

a incentivar o parcelamento de vazios urbanos cobertos pelas redes de infraestrutura, onde “pelas 

suas características se configuram em glebas que não cumprem com a função social da propriedade 

urbana, sujeitas ao parcelamento compulsório” (PASSO FUNDO, 2006). Isso foi possível devido 

aos instrumentos fornecidos pelo Estatuto da Cidade, que fundamenta suas diretrizes na função 

social da propriedade. A primeira das penalidades previstas é a aplicação de IPTU progressivo no 

tempo. Este, previsto no artigo 136, carecia ainda de regulamentação, o que veio a acontecer em 

2014, através da LC 370. 

Atualmente algumas dessas áreas já foram ou estão em processo de parcelamento, como é possível 

analisar no Mapa 9. 
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Mapa 9 - Áreas de Urbanização e Ocupação Prioritária 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF 

O Modelo Espacial prevê a divisão da Macrozona Urbana em Zonas. As zonas urbanas estão 

agrupadas a partir de classificação baseada na intensidade de ocupação e na diversidade de usos, 

sendo elas: áreas adensáveis, áreas residenciais; áreas produtivas, áreas de recreação e turismo; áreas 

de proteção e áreas de usos especiais. 

 
Mapa 10 - Classificação do Zoneamento Urbano 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF, sob o mapa alterado pela LC 
422/2018. 

O controle da ocupação do solo compreende o regramento sobre a forma construída e sua relação 

com o urbano, já o controle do uso do solo incide sobre a distribuição das atividades no território. 

Dentro do PDDI, a densidade populacional não é tratada de forma explicita, mas apresenta 
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instrumentos de controle sobre o uso e ocupação. Esse controle é disciplinado sobre o mesmo 

instrumento: o modelo espacial baseado no macrozoneamento e detalhado na Macrozona Urbana 

pelo zoneamento urbano, associado ao Regime Urbanístico. O Regime Urbanístico é composto pelos 

índices urbanísticos, pelos recuos, pelos usos permitidos e pela exigência de vagas de estacionamento 

(Quadro 26). Assim, o Regime Urbanístico e o Modelo Espacial representado pelo zoneamento são 

os Meios  utilizados pela política de controle de uso e ocupação do solo para efetivar seus objetivos. 

Quadro 26 - Componentes do Regime Urbanístico 

REGIME URBANÍSTICO 

C
O

N
T

R
O

L
E

 D
A

 O
C

U
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A
Ç

Ã
O

 

Índices Urbanísticos 

C
O

N
S

T
R

O
L

E
 D

O
 U

S
O

 

Usos e Atividades 

Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

Taxa de Ocupação (TO) 

Taxa de Permeabilidade (TP) 

Cota Ideal por Dormitório (CID) 

Lote Mínimo (LM) 

Residenciais, Comerciais e de Serviço, 
Especiais, Industriais, Primárias 

Conformes, Permissíveis e Desconformes 

Recuos Vagas de estacionamento 

Frontal 

Lateral e de Fundos 

Viário 

Conforme tipo de atividade 

Razão entre número de vagas por área 
construída 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. a partir da LC 170/2006. 

Os índices urbanísticos são compostos pela Taxa de ocupação (TO); Coeficiente de aproveitamento 

(CA); Taxa de permeabilidade (TP); Cota ideal por dormitório (CID) e Lote mínimo (LM). O CA 

e a TO são instrumentos que buscam regrar a área construtiva da edificação. O CA representa o 

potencial construtivo máximo da edificação. O plano apresenta, dentro dos índices urbanísticos, o 

conceito de área computável e área não computável. Isso influência no somatório das áreas 

relacionadas ao CA. Enquadram-se nas áreas não computáveis as áreas relativas ao 

estacionamento/vagas de garagem e áreas comuns e de lazer compreendidas entre os subsolos, térreo 

e pavimentos superiores até a altura de 10m. 

A TO representa o máximo da área de projeção da edificação sobre o lote, sendo que em algumas 

zonas tal índice é maior para pavimentos até determinada altura. A TP representa a área mínima 

do lote livre de qualquer tipo de edificação ou pavimentação impermeável, de modo a garantir que 

parte das águas pluviais possa ser contida e drenada dentro do próprio lote. Quanto ao gabarito de 

altura, não há qualquer dispositivo de controle, sendo este condicionado pelos demais índices e livre 

em todo o perímetro urbano. 

É possível identificar na CID importante mecanismo relacionado ao controle da densidade 

populacional. Sua aplicação incide sobre o Uso R.3 (Residencial Multifamiliar Vertical) e R.4 

(Habitação de Interesse Social) e atua no controle do número máximo de dormitórios possíveis em 

cada lote. A tabela abaixo simula a aplicação de todos os valores de CID previstos pelo PDDI em 

uma área de 1ha, deste modo é possível relacionar o número, que é abstrato à materialidade, em 

dormitórios/ha. A segunda coluna simula o número de habitantes considerando uma unidade de 

dois dormitórios, onde residem 3 pessoas. 
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Tabela 2 - Simulação de densidades obtidas a partir da CID 

CID 
Número de 

dormitórios possíveis 

em 1 ha 

Número de 
habitantes em 1 ha 

10 1000 1500 

15 666 999 

20 500 750 

25 400 600 

40 250 375 

60 166 249 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. 
 

Pode-se observar que o valor da CID é inversamente proporcional ao aumento do número de 

dormitórios. Desse modo, é importante salientar que quando tratado nas análises, sua variação 

(aumento ou redução) está relacionado ao potencial de adensamento que representa e não ao 

número em si. 

O LM incide sobre os projetos de parcelamento do solo, tanto aqueles relacionados ao loteamento 

como desmembramento. Busca instituir a dimensão mínima para os lotes conforme o tipo de uso 

previsto para a zona e repercute na densidade habitacional da gleba como um todo. De modo geral, 

a dimensão mínima é de 300m², com exceção às ZEIS (onde é 200m²) e as áreas industriais e de 

proteção ambiental que possuem módulos mínimos maiores, conforme sua função. O regramento 

referente ao parcelamento do solo foi instituído pela LC 230/2009. 

Os recuos são afastamentos entre a edificação e os limites do lote e, na definição dada pelo PDDI, 

buscam qualificar o ambiente urbano, sobretudo nas condições de ventilação e iluminação natural. 

O plano prevê recuos frontais fixos de 4m para todas as zonas, exceto para a ZOI-1, correspondente 

ao centro consolidado, que é isento até a altura de 10m. Para as áreas localizadas em frente a praças 

e parques, os recuos frontais passam a ser de 8m a partir de dada altura de modo a preservar a 

ambiência (sobretudo iluminação e ventilação) destas áreas verdes. Os recuos viários são exigidos 

para aquelas vias onde há previsão de alargamento viário, esta classificação especificamente será 

discutida no capítulo seguinte. Os artigos em que estão especificadas as isenções de recuos passaram 

por uma série de alterações, de modo geral passaram a incluir outras zonas e alterar a altura máxima 

permitida sem recuos laterais e de fundos, sintetizados no Apêndice 1.  

Cada zona dispõe de usos que podem ou não serem implementados, de acordo com o estabelecido 

no Anexo IV do PDDI. Estes Usos são estabelecidos no Capítulo III deste Título e estão 

classificados em Conformes, onde não há restrições para sua instalação; Permissíveis, onde a instalação 

depende de aprovação dos órgãos e conselhos de planejamento, geralmente SEPLAN e o CMDI. 

Esta categoria de uso representa um tipo de flexibilização chamada por Souza (2010) de Floating 

Zones. Por fim, os usos Desconformes são aqueles que não podem ser implantados em determinada 

zona. Os usos são agrupados em Atividades, de acordo com sua finalidade - Atividades Residenciais; 

de Comércio e Serviço; Industriais; Especiais e Primárias, e, por conseguinte, em subgrupos por 

afinidade e impacto no entorno. 

Portanto, é a combinação dos usos conformes e dos índices urbanísticos que exercerão o controle 

sobre a forma construída, o que, como consequência, resulta no controle sobre a densidade 

(populacional, habitacional, construtiva). Com a análise a seguir busca-se compreender quais são 
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os instrumentos utilizados no zoneamento a fim de verificar a maneira como se tratou a distribuição 

das densidades e dos usos do solo. Objetivou-se ainda identificar as alterações de regime urbanístico 

e compreender como vieram a reverberar na materialidade. Para tal utilizou-se os mapas de 

Zoneamento Urbano disponibilizados pela Secretaria Municipal de Planejamento em dois 

momentos: 2006 e 2018 (Mapa 11). O detalhamento das alterações seguirá na sequência, de acordo 

com os grupos de zonas definidos pelo PDDI. 

 
Mapa 11 - Zoneamento Urbano. Comparação em dois momentos - 2006 e 2018 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF 
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O Quadro 27, abaixo, apresenta os parâmetros urbanísticos associados ao zoneamento vigentes em 

2018. 

Quadro 27 - Zonas e os respectivos índices urbanísticos 

Grupo Zona CA TO CID LM TP 

Áreas 
adensáveis 

EI1 Eixo Indutor 1 3,2 80%-60 20m² 300m² 10% 

EI2 Eixo Indutor 2 2 60% 20m² 300m² 20% 

ZOI1 Zona de Ocupação Intensiva 1 4 80%-60% 10m² 300m² 10% 

ZOI2 Zona de Ocupação Intensiva 2 3,6 80%-60% 10m² 300m² 10% 

ZT Zona de Transição 2,8 60% 15m² 300m² 20% 

ZE Zona de Ocupação Extensiva 1,2 60% 25m² 300m² 20% 

Áreas 
residenciais 

ZR1 Zona Residencial 1 0,8 60% 40m² 300m² 20% 

ZR2 Zona Residencial 2 0,8 40% - 300m² 30% 

ZR3 Zona Residencial 3 2,8 60% 15m² 300m² 20% 

Áreas de 
produção 

urbana 

DI1,2,3 Distrito Industrial 1, 2 e 3 0,6 40% - 1.250m² 30% 

DI4 Distrito Industrial 4 1,2 60% - 1.250m² 20% 

ZI Zona Industrial 0,6 40% - 1.250m² 30% 

ZIL Zona Industrial e Logística 0,6 40% - - 30% 

ZL Zona Logística 0,6 40% - - 30% 

ZPU Zona de Produção Urbana 0,8 60% 60m² 300m² 20% 

Áreas de 
preservação 

ambiental 

ZOC1 Zona de Ocupação Controlada 1 1,2 40% 25m² 300m² 30% 

ZOC2 Zona de Ocupação Controlada 2 0,4 20% - 396m² 50% 

ZPMN Zona de Proteção de Mata Nativa 0,03 3% - 
20.000m

² 
90% 

ZRA Zona de Recuperação Ambiental - - - - - 

ZPRH 
Zona de Proteçãoe de Recursos 

Hídricos 
0,2 20% - 2.000m² 60% 

Áreas de 
recreação e 

turismo 
ZRT Zona de Recreação e Turismo Regulamentada por lei específica 

Áreas 
especiais 

ZUE Zona de Uso Especial Regulamentada por lei específica 

ZEIS 
Zona Especial de Interesse Social 1, 

2, 3 
1,5 60% 15m² 200m² 20% 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

 

4.2.3.1 As áreas adensáveis 

O zoneamento segue a estruturação urbana, de caráter monocêntrico, onde as maiores densidades 

e potenciais construtivos encontram-se na área central. Ao passo que se distanciam dela, os 

parâmetros urbanísticos passam a ter potenciais menores. Em sua proposição original, essa gradação 

é apenas rompida pelos Eixos Indutores, como apresentado a seguir. O PDDI define as Áreas 

Adensáveis como “regiões multifuncionais com intensidades de ocupação diferenciadas” (PASSO 

FUNDO, 2006).  

No período de vigência do PDDI, houveram alterações dos índices urbanísticos e da demarcação 

do perímetro das zonas. Em relação às áreas adensáveis, as alterações relacionadas aos índices 

urbanísticos estão sintetizadas no Quadro 28. 
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Quadro 28 - Alterações dos Índices Urbanísticos nas Áreas Adensáveis 

ZONA ÍNDICES ORIGINAIS NOVOS ÍNDICES LEGISLAÇÃO 

EI 

TO = 60% 

CA = 1,8 

CID = 20m² 

LM = 300m² 

¹EI 1 

TO = 80%; CA = 3,2; CID = 20m²; 

LM = 300m² 

 

²TO - subsolos, térreos e superiores até 

7,5m 

TO = 60% para os demais pavimentos; 

CA=3,2; CID= 20m²; LM= 300m² 

 

¹Redação acrescida 

pela Lei 

Complementar nº 

330/2012 

 

²Redação dada pela 

Lei Complementar nº 

382/2015 

 
¹EI2 

TO = 60%; CA = 2,0; CID = 20m²; 

LM = 300m² 

ZOI1 

TO - 80% - subsolos, térreos e 

superiores até 7m 

60% - demais pavimentos. 

CA = 4; CID = 10m² 

LM = 300m² 

TO = 80% - subsolos, térreos e 

superiores até 10m 

TO = 60% - demais pavimentos 

CA = 4; CID = 10m²; LM = 300 m² 

Redação dada pela Lei 

Complementar nº 

287/2011 

ZOI2 

TO - 80% - subsolos, térreos e 

superiores até 7m 

60% - demais pavimentos. 

CA = 3,6; CID = 10m²; LM = 300m² 

TO = 80% - subsolos, térreos e 

superiores até 10m 

TO = 60% - demais pavimentos 

CA = 3,6; CID = 10m²; LM = 300 m² 

Redação acrescida 

pela Lei 

Complementar nº 

287/2011 

ZE 
TO = 60%; CA = 0,8 

CID = 40m²; LM = 300m² 

TO = 60%; CA = 1,2; CID = 25m²; 

LM = 300m² 

Redação dada pela Lei 

Complementar nº 

330/2012 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

Em 2006, as áreas adensáveis correspondiam 42,1% do Perímetro Urbano, atualmente representa 

38,7%. Em relação aos usos conformes, todas as zonas enquadradas nessa classificação incentivam 

a mistura de usos residenciais e de comércio e serviço. Observa-se no Gráfico 5 o aumento de áreas 

gravadas como EI e ZOI-2, redução de áreas gravadas como ZE  e ZT e a ZOI-1se manteve 

praticamente estável, tendo sua pequena redução ocasionada pela criação de ZUEs. 

Gráfico 5 - Comparativo entre as áreas gravadas como Adensáveis em 2006 e 2018 (em ha) 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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No Mapa 12 é possível verificar a localização das áreas onde houve a alteração dos gravames 

relacionados as zonas vinculadas às Áreas Adensáveis através da comparação da planta de 

zoneamento de 2006 e 2018 (O Apêndice 3 apresenta o mapa em versão maior). 

 
Mapa 12 - Alterações de zoneamento nas Áreas Adensáveis 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

As Zonas de Ocupação Intensiva 1 e 2 (ZOI-1 e ZOI-2) correspondem aos maiores potenciais 

construtivos e de adensamentos. A ZOI-1 corresponde ao núcleo central, que já vem se 

verticalizando desde a década de 1980. A ZOI-2 corresponde ao entorno imediato à área central, 

bem como às imediações das vias estruturais (Avenida Brasil, no sentido leste-oeste, Avenida 

Presidente Vargas, no sentido Sul e Rua Teixeira Soares, ao norte). Corresponde, ainda, a bairros 

de alta renda como a Vila Fátima (Figura 20) e Bairro Rodrigues (Setores 15 e 19, respectivamente), 

predominantemente formados por residências unifamiliares, e que, atualmente, vêm passando por 

processo de verticalização, aumentando a valorização da região e o interesse do setor imobiliário 

(FERRETO, 2012). Em relação aos usos residenciais, admitem residências unifamiliares e 

multifamiliares verticais e proíbem residenciais multifamiliares horizontais. A ZOI-1 tem como 

Permissível o uso R.4 (Habitação de Interesse Social). 

Estas zonas apresentam altos índices urbanísticos e baixa taxa de permeabilidade (10%), o que 

originou a instalação obrigatória de reservatórios que retarde o escoamento das águas pluviais. Em 

ambas as zonas, são incentivadas a tipologia Base + Torre, tendo a TO para a base em 80%, 

possibilitando a isenção de recuos laterais e de fundos, e para a torre de 60%, obedecendo os recuos 

progressivos. Em 2011, através de lei complementar, a altura máxima da base passou de 7 metros 

para 10 metros, possibilitando o acréscimo de mais um pavimento com taxa de ocupação de 80%. 

Na área central, o térreo é usualmente destinado ao uso comercial, e nos bairros de alta renda, para 

estacionamento e áreas de lazer condominiais. 
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Edifício localizado no Setor 15– Vila Fátima 
Figura 20 - Relação entre novas edificações verticais com entorno existente predominantemente formado 

por residencias unifamiliares na Vila Fátima. 
Fonte: Gallina, B. (2019) e Google Earth (2017). 

As áreas gravadas como Zonas de Transição (ZT) estabelecem a relação entre as Zonas de Ocupação 

Intensiva e de Ocupação Extensiva. Seu regime urbanístico incentiva a mistura de usos e manteve 

originais seus índices construtivos (CA=2,8, TO=60% e CID=15m²). No entanto, teve alterações 

em relação às áreas que abrangia, tendo uma redução em 14,9%. Afim de ampliar o aproveitamento 

em relação à infraestrutura viária promovida pelo Módulo 5 do Anel Viário, a área que 

anteriormente estava gravada como ZT passou a ser EI-1. Algo semelhante ocorreu nas imediações 

da Avenida Presidente Vargas, abrangendo a área de instalação do Passo Fundo Shopping e o 

Módulo 3 do Anel Viário. 

A Zona de Ocupação Extensiva abrange grande parte das áreas periférica, e correspondia, em 2006, 

a 28,18% do Perímetro Urbano, com as alterações referentes ao perímetro teve uma redução onde 

passou a compreender 24,3%. Inicialmente, os parâmetros urbanísticos estipulados para a ZE 

conferiam a essa área baixo potencial construtivo e de adensamento (CA=0,8 e CID=40m²). 

Entretanto, em 2012, esta zona teve seu regramento alterado, onde passou a vigorar CA=1,2 e 

CID=25m². A volumetria abaixo simula a aplicação dos índices urbanísticos nos dois momentos. 

É possível aferir um aumento da densidade populacional através do resultado obtido pelo cálculo 

da CID de 60% e do potencial construtivo de 50%. 

 
 

Área total construída computável: 288m² 
Nº máximo de dormitórios: 9 

Área total construída computável: 432m² 
Nº máximo de dormitórios: 14,4 

Figura 21 - Simulação explorando o máximo edificável permitido em um lote inserido na ZE, antes e após a 
flexibilização dos índices urbanísticos. 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019). 
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Tal alteração viabilizou, em áreas periféricas, tanto edifícios de pequeno porte quanto condomínios 

de múltiplos pavimentos destinados à Faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida. 

 
 

Edifício localizado no Setor 13 - Roselândia 

  
Condomínio localizado no Setor 8 – Santa Marta, explorado no caso 03 

Figura 22 - Empreendimentos residenciais localizados em áreas gravadas como ZE 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir de imagens do Google Earth (2017) 

O Eixo Indutor é um tipo de zoneamento de caráter linear, abrangendo os lotes que possuem 

testadas voltadas para a via, numa profundidade de até 40 metros. Os EI representam a tentativa 

de induzir a formação de novas centralidades. Seu regime urbanístico tem um potencial construtivo, 

de adensamento populacional maior em relação ao seu entorno, geralmente formado pela ZE. Esse 

zoneamento tem por base as vias coletoras, definidas no mapa nº 3 do PDDI como Vias Principais, 

Binários e Vias de Ligação, existentes e projetadas (Anexo 1 e Mapa 22). 

Em 2012 os EI foram subdivididos em dois tipos: os EI-1, de potencial construtivo maior (CA=3,2, 

contra CA=1,8, anteriormente), correspondendo ao Anel Viário Central, tanto no trecho 

implementado como no trecho não implementado, e ainda em outras vias coletoras como na 

projeção dos Binário das ruas Princesa Isabel e Dom Pedro II e das ruas Coronel Pelegrini e José 

Bonifácio. Os demais EI, localizados em áreas periféricas, seguem a mesma lógica em relação ao 

sistema viário, foram transformados em EI-2 (CA=2,0), tendo outras vias incorporadas. A 

ampliação das áreas gravadas como EI sinalizam a intenção de ampliação da política de 

descentralização das atividades de comércio e serviço. 
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Em 2006, as áreas gravadas como Eixos Indutores somavam 1,90% da área total do Perímetro 

Urbano. Em 2018, as áreas compreendidas pelos Eixos Indutores (divididos em 1 e 2) passaram a 

corresponder 2,68%, em um acréscimo de 30%. 

A simulação abaixo representa a volumetria possível explorando o potencial máximo dos índices 

urbanísticos. Embora a CID tenha sido mantida durante as alterações, a CA teve um aumento na 

ordem de 77% para o EI-1 e de 11% para o EI-2 

EI 
Área total construída 
computável: 648m² 

Nº máximo de dormitórios: 18 

EI-1 
Área total construída 
computável: 1.152m² 

Nº máximo de dormitórios: 18 

EI-2 
Área total construída 
computável: 720m² 

Nº máximo de dormitórios: 18 

Figura 23 - Simulação explorando o máximo edificável permitido em um lote inserido em EI, antes e após a 
flexibilização dos índices urbanísticos. 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

 

4.2.3.2 As áreas residenciais 

O PDDI define as áreas residenciais como aquelas regiões com predominância ou exclusivas de uso 

residencial. Possuem, portanto, em comum, restrições em relação a usos não residenciais, tendo 

como conformes somente àqueles destinados a comércio e serviço local e relacionados à prestação 

de serviços por profissionais liberais, atividades estas de baixo impacto. 

No período de vigência do PDDI, houveram alterações dos índices urbanísticos e da demarcação 

do perímetro das zonas. Em relação às áreas residenciais, as alterações relacionadas aos índices 

urbanísticos estão sintetizadas no quadro abaixo. 

Quadro 29 - Alterações dos Índices Urbanísticos nas Áreas Residenciais 

ZONA ÍNDICES ORIGINAIS NOVOS ÍNDICES LEGISLAÇÃO 

ZR1 

TO = 60% 

CA = 0,8 

LM = 300m² 

TO = 60% 

CA = 0,8 

CID = 40m² 

LM = 300m² 

Redação dada pela Lei 

Complementar nº 

330/2012 

ZR3  

TO = 60% 

CA = 2,8 

CID = 15m² 

LM = 300m² 

Redação acrescida 

pela Lei 

Complementar nº 

330/2012 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF 
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O Gráfico 6 estabelece uma relação comparativa entre as áreas compreendidas como Áreas 

Residenciais em 2006 e 2018. As áreas gravadas como ZR-1 e ZR-2 se mantiveram praticamente 

estáveis, com um pequeno aumento em 2018. A ZR-3 aponta com destaque, tendo em vista que 

fora criada posteriormente à versão original do PDDI. 

Gráfico 6 - Comparativo entre as áreas gravadas como Residenciais em 2006 e 2018 (em ha) 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
 

O Mapa 13 mostra as áreas gravadas como Áreas Residenciais em 2006 e 2018, onde é possível 

verificar que as zonas ZR-1 e ZR-2 se mantiveram sem alterações significativas e a localização da 

ZR-3, criada posteriormente, no Setor 22 (O Apêndice 4 apresenta o mapa em versão maior). 

 
Mapa 13 - Alterações de zoneamento nas Áreas Residenciais 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

A Zona Residencial 1 (ZR-1) corresponde a grande parcela da região Sul da cidade, englobando 

parte dos bairros Lucas Araújo, Dom Rodolfo, Vila Carmem (localizados no Setor 7), Morada da 
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Colina e Lot. Menino Deus (localizados no Setor 2), correspondendo em parte à população de 

classe média-alta e alta. Estes bairros têm como característica a predominância de residências 

unifamiliares. Inicialmente, o PDDI preservava estas características com baixos índices urbanísticos 

(CA=0,8) e restringindo o uso R.3 (Residencial Multifamiliar Vertical). Entretanto, em 2012, 

através de Lei Complementar, este uso passou a ser conforme, tendo CID=40m². A volumetria 

simulada abaixo representa a exploração do máximo permitido pelos índices urbanísticos 

originalmente e após as alterações. 

 
  

Área total construída computável: 288m² 
Somente uso R.1 

Área total construída computável: 288m² 
Nº máximo de dormitórios: 6 

Figura 24 - Simulação explorando o máximo edificável permitido em um lote inserido em ZR-1, antes e após a 
flexibilização dos índices urbanísticos. 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

A Vila Vergueiro (Setor 1) foi classificada como Zona Residencial 2 (ZR-2). De acordo com Ferreto 

(2012), este bairro foi o primeiro destinado à classe alta, tendo sua ocupação a partir da década de 

1940. Localiza-se ao lado da área central e tem como uso predominante o residencial unifamiliar. 

O PDDI mantém esta característica através de baixos índices construtivos (CA = 0,8) e fixando 

como uso apenas o residencial unifamiliar e multifamiliar horizontal, restringe qualquer tipo de 

comércio e libera apenas o uso destinado a escritórios de pequenas empresas e profissionais liberais. 

Em 2014 houve a tentativa de liberação de algum tipo de uso comercial e de serviços, no entanto, 

em audiência pública, a população do bairro decidiu pela manutenção do regime urbanístico (O 

NACIONAL, 2014). 

A Zona Residencial 3 (ZR-3) foi criada pela mesma Lei Complementar, e foi gravada numa gleba 

gravada como Áreas de Uso e Ocupação Prioritária (AUOP), localizada na Região Oeste (Setor 22), 

às margens da RS-324, local antes destinado a ZE. Esta zona apresenta caráter essencialmente 

residencial, no entanto, diferentemente das demais, fomenta o uso R.3, através de altos índices 

urbanísticos (CA = 2,8 e CID = 15m²). A ZR-3 foi criada por demanda da empresa loteadora em 

contrapartida a uma série de doações e obras de infraestrutura exigidas pela municipalidade em 

virtude da implantação do loteamento nesta área. Tais medidas estão gravadas no Art. 155A do 

PDDI. A área está em fase de parcelamento, sob o nome de Loteamento Parque Viverde. 

4.2.3.3 As áreas de produção urbana 

O PDDI estabelece como áreas de produções urbanas as regiões destinadas aos usos industriais e 

logísticos. A municipalidade vem priorizando o extremo norte da cidade, incentivando o caráter 

essencialmente industrial através da implantação de Distritos Industrial, provisão e melhoramento 

de infraestrutura e incentivos fiscais (FERRETO, 2012). Assim, as zonas essencialmente industriais 
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se localizam nesta região, junto aos nós rodoviários e ferroviários, e de maneira geral, apresentam 

baixos índices construtivos. 

As alterações referentes aos índices urbanísticos pertinentes às áreas de produção urbana estão 

sintetizadas no Quadro 30.  

Quadro 30 - Alterações dos Índices Urbanísticos nas Áreas de Produção Urbana 

ZONA ÍNDICES ORIGINAIS NOVOS ÍNDICES LEGISLAÇÃO 

DI1; 

DI2; 

DI3; 

DI4 

TO = 40% 

CA = 0,6 

LM = 1.250m² 

DI1, DI2, DI3 

TO = 40%; CA = 0,6; LM = 1.250m² 

 

DI4 

TO = 60%; CA =1,2; LM= 1.250M² 

Redação dada pela Lei 

Complementar nº 

392/2015 

ZIL  TO = 40%; CA = 0,6 

Redação acrescida 

pela Lei 

Complementar nº 

191/2007 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
 

O Gráfico 7 apresenta o comparativo entre as áreas totais por zona enquadrada como de Produção 

Urbana, em 2006 e 2018. De modo geral, em termos de área, o gravame destas zonas se manteve 

estável. Cabe destacar a participação da ZPU e ZI frente as demais. 

Gráfico 7 - Comparativo entre as áreas gravadas como de Produção Urbana em 2006 e 2018 (em ha) 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
 

O Mapa 14 representa graficamente o comparativo das alterações. É possível observar o gravame 

de novas áreas como ZPU junto à RS-135 (nos setores 11 e 5), a criação da ZIL e a substituição da 

DI-2 por uma ZUE (O Apêndice 5 apresenta o mapa em versão maior). 
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Mapa 14 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Produção Urbana 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
 

Inicialmente, os Distritos Industriais apresentavam o mesmo Regime Urbanístico. Esta situação se 

alterou em 2015, com a Lei Complementar 392, onde os Distritos 1, 2 e 3 mantiveram seu caráter 

restritivo, permitindo apenas usos industriais e tendo como permissível usos comerciais de caráter 

atacadista e de depósito e o Distrito Industrial 4 passou a ter índices maiores(CA=1,2 e TO=60%) 

e além dos usos industriais, usos relativos a comércio varejista e prestação de serviços passaram a ser 

tidos como Conforme. 

A região gravada como Zona Industrial (ZI) corresponde a área localizada junto ao entroncamento 

das rodovias BR-285 e RS-324, favorecendo usos comerciais, tanto varejistas e atacadistas, serviços 

de depósito e reparos automotivos, além dos usos industriais. A Zona Industrial e Logística (ZIL) 

compõe área contígua a ZI, foi criada pela Lei Complementar 191/2007 com a finalidade de 

regulamentar a implantação do Distrito Industrial e Logístico Paulo Rossato, no entanto possui 

caráter mais restritivo em relação a ZI, fixando apenas usos referentes a comércio atacadista e 

industriais. 

A área onde se encontra a Companhia Estadual de Silos e Armazéns, atualmente desativada, foi 

definida como Zona Logística (ZL), apresenta usos destinados às atividades de depósito e indústria, 

em sua maioria permissíveis, devido à proximidade a área central. Constitui-se, no entanto, em um 

vazio urbano, submetido a diversas tentativas de venda por parte do governo do Estado. 

Correspondendo a 50,7% das áreas industriais, a Zona de Produção Urbana (ZPU) se localiza em 

regiões junto às rodovias, sobretudo na porção sudoeste, às margens da RST-153 e a sudeste, junto 

a RS-324. Estas regiões eram, anteriormente os vetores industriais definidos pelo PDDU, locais 

onde se instalaram importantes industriais como o Matadouro de Aves Passo Fundense (Mavepal), 

posteriormente adquirido pela Frangosul, pelo grupo francês Doux, e atualmente pertencente a 

Grupo JBS no setor 14 – Maggi. Berthol, processadora de soja, foi comprada pela Bunge em 2002, 

diversificando suas atividades e a PT Sementes, sendo que atualmente funciona como depósito de 

grãos da empresa BSBios, ambas instaladas no Setor 8 – Santa Marta (FERRETO, 2012). 
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A ZPU se diferencia das demais zonas de caráter industrial, pois seu regime urbanístico é formado 

por usos, em sua maioria conformes ou permissíveis, favorecendo a convivência de habitações 

residenciais unifamiliares e multifamiliares, usos de comércio e serviço, tanto de caráter local, 

eventual, ou logístico e usos industriais. No entanto, tem índices urbanísticos relativamente baixos 

(CA=0,8; TO=60% e CID=60m²), controlando a densidade construtiva e habitacional nestas 

regiões, geralmente mais afastadas do núcleo central. 

 

4.2.3.4 As áreas de preservação ambiental 

O plano apresenta um amplo zoneamento relacionado às questões ambientais. A área urbana é 

permeada pelo rio que dá nome ao município, além de uma série de outros arroios. Tais cursos 

d’água encontram-se inseridos em diferentes formas de urbanização. O mesmo ocorre com áreas de 

vegetação nativa remanescentes. Nesse contexto, é possível identificar dois objetivos distintos 

relacionados ao tratamento destas áreas: de proteção de áreas que ainda não foram objeto de 

ocupação e de recuperação de áreas que já sofreram processo de urbanização, geralmente de caráter 

irregular. Tal medida é a efetivação dos incisos V e VII do artigo 19 deste plano, que traz: 

Art. 19 - São diretrizes gerais para a qualificação ambiental do Município de Passo Fundo: 

[...] 

V - estabelecer normas específicas de uso e ocupação do solo para a proteção dos recursos 

naturais em áreas de mananciais e recursos hídricos; 

VI - considerar a paisagem urbana e os elementos naturais como referência para a 

estruturação do território; [...] (PASSO FUNDO, 2006). 

No período vigente, duas zonas tiveram alteração nos seus parâmetros urbanísticos, sintetizados no 

Quadro 31. 

 

Quadro 31 - Alterações dos Índices Urbanísticos nas Áreas de Proteção Ambiental 

ZONA ÍNDICES ORIGINAIS NOVOS ÍNDICES LEGISLAÇÃO 

ZPRH 

Estabelece faixa de 150m para cada 

lado do Rio Passo Fundo e 100m para 

os demais cursos d’água, a partir do 

nível máximo de cheia. 

Estabelece faixa de 100m para cada 

lado dos cursos d’água, a partir do nível 

máximo de cheia. 

Redação dada pela Lei 

Complementar nº 

299/2012 

ZOC1 

TO = 40%;  

CA = 0,8 

LM = 300m² 

TO = 40% 

CA = 1,2 

CID = 25m² 

LM = 300m² 

Redação dada pela Lei 

Complementar nº 

330/2012 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

O Gráfico 8 estabelece o comparativo em termos de área relativamente às zonas agrupadas dentro 

das Áreas de Proteção Ambiental. Majoritariamente é composta por áreas gravadas como ZOC-1, 

que teve pequena redução e ZPRH, que também apresentou redução. As demais se mantiveram 

estáveis, com pequeno crescimento ou redução. 
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Gráfico 8 - Comparativo entre as áreas gravadas como de Proteção Ambiental em 2006 e 2018 (em ha) 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

No Mapa 15 é possível verificar o comparativo das áreas gravadas como Áreas de Proteção 

Ambiental na proposta original (2006) e após as alterações que resultaram no Zoneamento de 2018 

(O Apêndice 6 apresenta o mapa em versão maior). 

 
Mapa 15 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Proteção Ambiental 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

Quanto à proteção, destacam-se a Zona de Proteção de Recursos Hídricos (ZPRH), a qual busca 

proteger os cursos d’água onde o parcelamento ainda não ocorreu (CORAZZA, 2008). 

Inicialmente foi estabelecida uma faixa de 150 metros ao longo do rio Passo Fundo e de 100 metros 

nos demais, posteriormente através da Lei Complementar nº 299/2012 reduziu-se para 100 metros 

para todos os cursos d’água, o que fez sua participação reduzir em 10,4%. 

A fim de controlar a ocupação do solo, o regime urbanístico fixado tem caráter restritivo em relação 

aos usos permitidos e ao potencial construtivo da área, e restringindo qualquer tipo de edificação 
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na faixa de preservação de 30 metros, estabelecida pelo Código Florestal, tendo alta taxa de 

permeabilidade no valor de 60% da área do lote. 

De acordo com Corazza (2008), parte da ZPRH é remanescente da antiga Zona de Proteção de 

Mananciais estabelecida pelo PDDU em 1984, que foi criada com a finalidade de proteger a 

barragem de captação que abastecia o município. Atualmente a barragem está desativada, mas as 

restrições estabelecidas no planejamento passado possibilitaram a manutenção de uma área de 

grande valor ambiental, através da proteção ao ecossistema existente nas margens do rio e mantendo 

a permeabilidade do solo no local.  

A Zona de Recuperação Ambiental (ZRA) compreende áreas que passaram por um processo de 

degradação ambiental, como lixões e áreas de retirada de argila. Desse modo restringe qualquer uso 

ou ocupação sem que haja projeto de recuperação da área aprovado pelos órgãos municipais.  

A Zona de Proteção de Mata Nativa (ZPMN) refere-se a áreas de preservação permanente. Possui 

regime urbanístico restritivo, tendo apenas usos residenciais como conformes, com baixos índices 

urbanísticos, Lote Mínimo = 20.000m² e alta taxa de permeabilidade (90%). Teve ampliação 

considerável referente a área do Parque Municipal Pinheiro Torto (Setor 17), entretanto teve a 

supressão e a diminuição de duas áreas localizadas no Bairro Vera Cruz. Representam ainda outras 

importantes concentrações de fauna e flora, como a Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Federal Reserva Maragato (Setor 17), o Bosque Lucas Araújo (Setor 7), Reserva Natural RPPN 

Menino Deus (Setor 2) 

A Zona de Ocupação Controlada 1 (ZOC-1) localiza-se em áreas já parceladas de ocupação 

consolidada junto aos cursos d’água. Busca assim melhorar as condições junto às áreas de 

preservação permanente, estabelecidas pelo Código Florestal (30 metros) e, nos casos em que os 

cursos d’água foram canalizados, de 15 metros. A área mais imediata junto aos rios, correspondente 

às APPs são ocupadas de forma irregular, geralmente por população de baixa renda. Parte dessas 

áreas são sujeitas a alagamentos, e tem proibido a construção de qualquer tipo de edificação. 

Assim, em princípio, nessas áreas foi estabelecido restrição de usos, maior taxa de permeabilidade 

(30%) e baixos índices construtivos (TO=40%, CA=0,8). Contudo, no ano de 2012, houve a 

flexibilização do regime urbanístico da ZOC-1. O uso R.3 (Residencial Multifamiliar Vertical) e 

R.4 (Habitação de Interesse Social), anteriormente tidos como Permissíveis, passaram a ser 

Conforme. Para tal, foi estabelecido como CID=25m² e o aumento do Coeficiente de 

Aproveitamento de 0,8 para 1,2. A simulação abaixo explora a volumetria possível em sua situação 

original e após a alteração do regime urbanístico. 
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Área total construída computável: 288m² 
Somente uso R.1 

Área total construída computável: 432m² 
Nº máximo de dormitórios: 14,4 

Figura 25- Simulação explorando o máximo edificável permitido em um lote inserido em ZOC-1, antes e após 
a flexibilização dos índices urbanísticos. 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

A Zona de Ocupação Controlada 2 (ZOC-2) situa-se em área de mata nativa localizada no bairro 

Lucas Araújo. De acordo com Ferreto (2012), a ocupação do bairro se deu a partir da década de 

1980, com residências de alta renda, motivados pelos atrativos naturais, perfil este mantido 

atualmente. Em vista de seu perfil horizontal composto predominantemente por residenciais e pelo 

seu caráter ambiental, foram fixados índices construtivos baixos (CA = 0,4 e TO = 20%), alta Taxa 

de Permeabilidade (50%) e restrição de usos, permitindo apenas comércio de caráter local. Sua 

participação teve aumento de 17,24%, devido a supressão dos Eixos Indutores que transpassavam 

a área. 

 

4.2.3.5 As áreas de recreação e turismo 

As Zonas de Recreação e Turismo (ZRT) são regiões da cidade que constituem como ponto ou que 

demonstram potencial para este tipo de atividade. Tratam-se de áreas naturais de grande valor 

ambiental. Deste modo, tal regime urbanístico vai ao encontro das diretrizes estabelecidas pelo 

capítulo que trata da Qualificação Ambiental, sobretudo no inciso VIII do artigo 19, que traz 

“integrar as potencialidades do patrimônio natural, paisagístico, histórico e cultural com o turismo 

municipal e regional” (PASSO FUNDO, 2006). O Mapa 16 apresenta o comparativo das áreas 

gravadas como Recreação e Turismo entre 2006 e 2018 (O Apêndice 7 apresenta o mapa em versão 

maior). 
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Mapa 16 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Recreação e Turismo 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

A ZRT-1 corresponde a área do Complexo Turístico da Roselândia. Corresponde a uma área de 

200 ha, onde concentra diversas atividades como o Parque de Rodeio, sedes de clubes, escola de 

equitação, CTG e kartódromo. Em termos ambientais, concentra arroios e formações vegetais 

compostas por espécies nativas, incluindo araucárias (PASSO FUNDO, 2013). Em 2015, através 

da Lei Complementar 382, passou a ser permitido a implantação do uso R.2 (Residencia 

Multifamiliar Horizontal). 

A ZRT-2 refere-se a parte da área do Lajeado Alexandre e ao Complexo Esportivo Teixerinha, 

situado às margens da RS-324. O Decreto 130/2015 fixou como índices urbanísticos os valores de 

CA=0,6 e TO=45% e como usos conformes os relativos a comércio e serviço varejista, de esporte, 

educação e cultura. No entanto o decreto nº 27/2017 estabeleceu o uso destinado a educação e a 

serviços de diversão e lazer, tais como Boates e afins como permissíveis. 

A área às margens do Arroio Pinheiro Torto corresponde a ZRT-3. A zona teve sua poligonal 

redefinida com o Termo de Compromisso realizado pela Prefeitura Municipal e a empresa 

loteadora, estabelecidos no artigo 155A do PDDI, onde há a diretriz para a criação de um parque 

linear no local. 

A ZRT-4 constitui a área conhecida como Banhado da Vergueiro. Trata-se de uma área que 

concentra vegetação, nascentes e cursos d’água. O Decreto nº42/2015 estabeleceu os índices 

urbanísticos para o quarteirão formado pelas ruas Thomé Mendes, Senador Vergueiro, Homero 

Leite e XV de novembro em TO=15% e CA=0,3. Tal medida possibilitou a revitalização de parte 

da área, que se constitui de área de lazer e de edificação onde se instalou a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. A área foi entregue em julho de 2016 e recebeu o nome de Parque Ambiental 

Banhado da Vergueiro, no entanto é classificada como praça de bairro devido ao seu porte e 

abrangência da obra (BUSATO, 2016). 
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A ZRT-5 é formada por uma área de aproximadamente 3,4ha no bairro Vila Annes. Trata-se de 

uma área onde atualmente está localizada a fábrica de tubos de concreto da PMPF. Possui densa 

vegetação, sendo de grande porte, incluindo pinheiros e espécies nativas (PASSO FUNDO, 2013). 

A ZRT-6 refere-se ao Parque da Gare. A área compreende o local onde se instalou a estação 

ferroviária e o pátio de manobras da via férrea. Com a transferência da via férrea na década de 1980, 

a área foi convertida em Parque Urbano. A área passou por um processo de deterioração, até que 

entre 2014 e 2016, foi promovida sua revitalização, possibilitada pelo PRODIN7/BID. Trata-se de 

uma área de interesse ambiental, por apresentar formações vegetais e nascentes; histórico, pela 

Antiga Estação Ferroviária e entorno; econômica, por ali estar localizada a Feira do Pequeno 

Produtor, bem como de lazer. O Decreto 57/2014 estabeleceu como índices urbanísticos: TO=15% 

e CA=0,3% 

A área hoje denominada como Parque Arlindo Hass corresponde a ZRT-7, totalizando área de 

22,9ha, localizada no Setor 4. A área apresenta nascentes de cursos d´água contribuintes à Bacia 

hidrográfica do Rio Passo Fundo e densa vegetação (PASSO FUNDO, 2016). A área foi convertida 

em Parque Urbano Municipal em 2011 pelo Decreto 166 

A área onde está localizada a antiga Pedreira do Ergo foi gravada como ZRT-8. Trata-se de uma 

área de mais de 60ha, parte sob propriedade do governo do Estado e parte sob propriedade 

particular, onde localiza-se uma antiga pedreira com espelho d’água com potencial turístico, natural 

e paisagístico (PASSO FUNDO, 2013). 

A ZRT-9 localiza-se junto ao Arroio Santo Antônio. A área foi gravada pela LC 330/2012 sobre 

ZE e ZOC-1. 

4.2.3.6 As áreas de usos especiais 

O artigo 57 define as áreas de usos especiais como “aquelas que necessitam de regulamentação 

urbanística diferenciada da zona em que estiver inserida por suas características peculiares” (PASSO 

FUNDO, 2006). Nelas se enquadram a Zona de Uso Especial (ZUE) e a Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS). O Quadro 32 sintetiza as alterações ocorridas sobre o RU da ZEIS. 

Quadro 32 - Alterações dos Índices Urbanísticos nas Áreas de Usos Especiais 

ZONA ÍNDICES ORIGINAIS NOVOS ÍNDICES LEGISLAÇÃO 

ZEIS 

TO = 60% 

CA = 0,8 

CID = 60m² 

LM = 200m² 

TO = 60% 

CA = 1,5 

CID = 15m² 

LM = 200m² 

Redação dada pela Lei 

Complementar nº 

232/2009 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
 

 
7 Programa de Desenvolvimento Integrado (PRODIN). A elaboração deste programa foi concluída em 2009 e 
embasou a solicitação de crédito por parte do poder público municipal junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). As ações voltadas em quatro segmentos: 1) às condições de mobilidade da área 
urbana (Anel Viário e Binários) e rural; 2) às condições urbanísticas e sociais dos Setores 8 e 9; 3) ao ambiente 
de negócios e competitividade do município e 4) à modernização da gestão municipal. Para efetivar seus 
objetivos, o programa foi estruturado em quatro componentes, todos relacionados a planejamento, gestão e 
intervenções na área urbana e rural: 1) transporte e mobilidade urbana; 2) desenvolvimento urbano e 
estruturação das áreas verdes; 3) desenvolvimento econômico local e 4) fortalecimento institucional (PASSO 
FUNDO, 2009).  
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As Áreas de Uso Especial tiveram aumento considerável no período. Em 2006, totalizavam 7,14% 

do perímetro urbano, em 2018, alcançaram 14,18%. O Gráfico 9 compara a área gravada como 

Uso Especial. Tanto a ZUE como as ZEIS tiveram aumento considerável, na ordem de 100%. 

Gráfico 9 - Comparativo entre as áreas gravadas como de Usos Especiais em 2006 e 2018 (em ha) 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

Através do Mapa 17 é possível verificar o aumento de áreas gravadas como Usos Especiais. É possível 

observar novas ZUEs gravadas sobre grandes glebas nas bordas do perímetro urbano e de pequenos 

lotes na área intraurbana. Relativamente às ZEIS, observa-se o acréscimo de grandes glebas gravadas, 

especialmente nos setores 5, 8 e 9, bem como sua subdivisão em ZEIS-1, 2 e 3 ocorridas 

posteriormente (O Apêndice 8 apresenta o mapa em versão maior). 

 
Mapa 17 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Usos Especiais 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

O Estatuto da Cidade instituiu, dentro um amplo rol de instrumentos, a instituição de zonas 

especiais de interesse social, como obrigação no conteúdo do plano como forma de garantir 

diretrizes relacionadas à habitação social e sua regularização onde couber. 
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 O PDDI define a ZEIS como “áreas públicas ou privadas destinadas à habitação de interesse social 

prioritárias para programas habitacionais” (PASSO FUNDO, 2006), tal redação é resultado da 

alteração proposta pela Lei Complementar 299/2012. A demarcação de áreas como ZEIS relaciona-

se a uma das estratégias da Política Municipal de Habitação de Interesse Social apontada no artigo 

38, que traz ainda: 

“§ 1º O Município de Passo Fundo promoverá a habitação de interesse social, voltada à 

parcela da população de maior vulnerabilidade social, especialmente: 

I - famílias em situação de miséria, em assentamentos precários, sem quaisquer condições 

de habitabilidade e de arcar com o ônus financeiro da moradia; 

II - famílias com condições de arcar com um ônus financeiro irregular e insuficiente para 

a moradia, que sem subsídios, somente possibilita assentamentos precários; 

III - famílias com condições de arcar com um ônus financeiro regular para a moradia, 

através de financiamentos com condições especiais. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 299/2012) 

§ 2º Consideram-se assentamentos precários as seguintes áreas: 

I - ocupação urbana em área de risco; 

II - ocupação em áreas ambientalmente frágeis; 

III - irregularidades urbanísticas ou dominiais; 

IV - falta de saneamento básico; 

V - inadequadas para a moradia em virtude da área construída ou material utilizado 

estarem abaixo dos padrões mínimos da habitabilidade.” (PASSO FUNDO, 2006). 

Em relação aos usos conformes, são admitidos todos os usos residenciais, não estabelecendo 

exclusividade a unidades destinadas a habitação social (Uso R.4). Quanto a usos de comércio e 

serviço, é permitido comércio local e de uso diário, bem como serviços profissionais. 

Com a finalidade de identificar as principais características e demandas de cada área, através da Lei 

Complementar 299/2012, a ZEIS foi dividida em três categorias: 

As ZEIS-1 são “áreas vazias ou subutilizadas destinadas à implantação ou promoção de lotes e/ou 

habitação de interesse social”. Estão localizadas majoritariamente nos setores 8 e 9, áreas tidas pelo 

planejamento como vetor de expansão urbana. Esses setores situam-se além das rodovias 

perimetrais, apresentam grande oferta de terra de baixo preço. A área é formada, em porção 

considerável por programas habitacionais, oriundos de diversas fontes de recursos, totalizando 10 

núcleos. O primeiro foi o NH Alvorada, em 1993, até o mais recentemente implantado, Jardins 

Nativos.  

As demais ZEIS-1 encontram-se distribuídas no perímetro urbano, havendo uma concentração no 

Setor 5 – São Luiz Gonzaga. Essas áreas atualmente estão sendo parceladas e comercializadas pelo 

preço de mercado, não havendo, até o momento, desenvolvimento de programas habitacionais 

destinados a Faixa 1. 

Outro ponto de análise, ainda referente à sua localização, está sua proximidade às áreas de proteção 

ambiental, como indicado por SOUZA (2015a). Considera-se aqui pertinente avaliar 

especificamente a ZEIS-1 por serem compostas de áreas ainda a parcelar, sendo genuinamente uma 

estratégia de planejamento destinada à produção de novas unidades habitacionais de interesse social. 

No Mapa 18 é possível aferir sua proximidade a cursos d’água ainda não parcelados gravados como 

ZPRH e por áreas próximas já parceladas e em situação de algum risco relacionado às águas, ZOC-

1. 
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Mapa 18 - Relação entre Áreas de Proteção Ambiental e ZEIS-1 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

As ZEIS-2 são “assentamentos autoproduzidos em áreas públicas ou privadas”, encontram-se 

majoritariamente no Setor 16 – Zacchia. As ZEIS-3 são definidas como “parcelamentos públicos 

ou privados irregulares ou clandestinos”, são constituídos em sua maioria por ocupações antigas 

junto à via férrea e a cursos d’água. O Gráfico 10 mostra a distribuição das áreas gravadas como 

ZEIS por tipo. As áreas destinadas a produção de novas unidades habitacionais somam 66%, 

seguidos pela ZEIS-3, com 22% e ZEIS-2, com 12%. 

Gráfico 10 - Proporção das ZEIS por tipo 

 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

O regime urbanístico atribuído a ZEIS não faz distinção quanto à sua classificação, cabendo apenas 

ao status legal do lote essa distinção. Inicialmente esta zona contava com índices urbanísticos baixos 

(CA=0,8 e CID=60m²). No ano de 2009 através da LC 232 estes passaram para CA=1,5 e 

CID=15m², possibilitando um adensamento tanto construtivo quanto populacional 

consideravelmente maior. Tal ato legal coincide com o lançamento, pelo Governo Federal, do 

Programa Minha Casa, Minha Vida, que veio a fomentar o setor habitacional, de acordo com as 

faixas de renda estipuladas pelo programa. 
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Outro índice passível de análise é o Lote Mínimo (LM=200m²), inferior ao padrão das demais 

zonas, de 300m². Tal medida já vinha favorecendo o adensamento destas áreas desde sua criação. 

Se por um lado, tais índices se justificariam pela possibilidade de promover um número maior de 

unidades habitacionais, por outro o aumento da margem de lucro do mercado imobiliário voltado 

para esse setor ao buscar terra barata e promover a construção de unidades cada vez menores. 

A figura abaixo possibilita a visualização volumétrica e em número a partir da simulação de um 

exemplo hipotético onde se estabelece a comparação entre os índices urbanísticos originais e 

alterados pela LC 232/2009. 

 

 

Área total construída computável: 288m² 
Nº máximo de dormitórios: 9 

Área total construída computável: 432m² 
Nº máximo de dormitórios: 14,4 

Figura 26 - Simulação explorando o máximo edificável permitido em um lote inserido em ZOC-1, antes e 
após a flexibilização dos índices urbanísticos. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

A alteração do regime urbanístico proporcionou a implantação de conjuntos habitacionais em áreas 

periféricas. Abaixo seguem alguns casos relacionados a esta situação. 

 
Condomínio MCMV destinado a faixa 2 localizado no Setor 8 – Santa Marta. A área era anteriormente 

gravada como ZOC-1, explorado no Caso E.04 
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Condomínio MCMV destinado a faixa 2 localizado no Setor 5 – São Luiz Gonzaga. A área era anteriormente 

gravada como ZPRH, explorado no caso 02 

  
Condomínio MCMV destinado a faixa 2 localizado no Setor 5 – São Luiz Gonzaga, explorado no caso 01 

Figura 27 - Empreendimentos residenciais localizados em áreas gravadas como ZEIS 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir de imagens do Google Earth (2017). 

As Zonas de Uso Especial representam um tipo específico de flexibilização. Trata-se da alteração do 

regime urbanístico em um determinado lote, solicitado pelo proprietário. Tal alteração deve ser 

submetida à apreciação dos órgãos e conselhos de planejamento e devem ainda, segundo artigo 57, 

atender o interesse público. As áreas que passaram a ser regulamentadas por ZUE tiveram um 

aumento na ordem de 100%, como apresentado no Gráfico 9, apresentado acima. Em parte, esse 

aumento foi devido a condomínios logísticos, industriais e residenciais, empreendimentos que 

demandam grande área para implantação e que influenciaram sobremaneira o resultado. 

A partir do levantamento das ZUEs, observou-se demandas específicas: a) instalação de 

equipamentos comunitários promovidos pelo próprio poder público; b) locais onde estão ou virão 

a estar localizados instituições hospitalares e demandam a alteração por conta do uso e da área 

necessária para sua implementação; c) condomínios urbanísticos; d) cemitérios; e) áreas destinadas 

a empreendimentos industriais e logísticos; f) instituições de ensino; h) outras demandas. 

Foram identificadas a criação de 53 novas Zonas de Uso Especial, somadas a 19 remanescentes do 

PDDU ou criadas junto ao PDDI. Podemos considerar que 60% das ZUEs estão pautadas no 

interesse público, de alguma forma. Nesta categoria estão as instituições de ensino e saúde, 

equipamentos e órgãos públicos e entidades religiosas e sociais. Na sequência, 23% das ZUEs 

correspondem ao atendimento de demandas individuais, abarcando instalação de empresas, 

equipamentos esportivos e hotéis. Por fim, novos parcelamentos que careciam de regulamentação 

especial totalizam 17%, subdivido em condomínios residenciais e áreas destinadas a 

empreendimentos industriais e logísticos, sendo parte localizadas contíguas ao perímetro urbano. 

O Gráfico 11 mostra o número de ZUEs de acordo com esta classificação. 
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Gráfico 11 - Distribuição das ZUEs por tipo 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
 
 

 Síntese da análise 

Este capítulo buscou responder ao Objetivo Específico 1 e a questão vinculada a ele: 

Caracterizar os parâmetros urbanísticos presentes no PDDI, suas alterações no tempo e o papel dos 
mesmos como geradores da forma urbana. 

Onde estão localizadas e em que proporções ocorreram as alterações dos parâmetros urbanísticos? 

 

O Modelo Espacial proposto pelo plano adota uma estratégia favorável à descentralização e à 

densificação do Perímetro Urbano. Buscou também a redução dos índices urbanísticos 

estabelecidos no plano anterior na área central e passou a fomentar o adensamento e a criação de 

novas centralidades em regiões periféricas através do aumento dos índices urbanísticos e da mistura 

de usos (residencial, comércio e serviços). É possível verificar essa estratégia, sobretudo, na 

demarcação de Eixos Indutores (EI).  

A manutenção dos limites do perímetro urbano é um ponto positivo do PDDI. Tal diretriz já era 

trazida pelo PDDU de 1984, ao priorizar o adensamento e estancar o espraiamento urbano. Na 

Figura 28 é possível verificar a pouca alteração do perímetro urbano no período 1984-2018. A 

manutenção do perímetro urbano permitiu a preservação das áreas produtivas rurais e de 

mananciais hídricos para o abastecimento do município. 
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Figura 28 – Sobreposições do perímetro urbano no período 1984-2006 

Fonte: Gallina, B. (2017) com base em dados da PMPF (1984 e 2018). 

O PDDI estabeleceu mudanças no regime volumétrico das edificações verticais, trazendo o conceito 

dos recuos progressivos e a tipologia base+torre, com maior ocupação no pavimento térreo (até 10m 

de altura), e acima disso, afastamentos em relação à altura. Além de favorecer melhores condições 

de ventilação e iluminação frente às altas densidades estimuladas, fomenta o uso misto, 

oportunizando espaços comerciais no pavimento térreo das edificações. No entanto, a flexibilização 

da altura da base (de 7m para 10m) permitiu o acréscimo de mais um pavimento com áreas não 

computáveis (para áreas de lazer ou estacionamento) com Taxa de Ocupação de 80%, o que 

asseguraria maior potencial real construtivo e de adensamento populacional. 

A ocupação, estimulada pela legislação municipal, ao longo das principais vias, e em bairros 

tradicionalmente residenciais de alta renda de habitação unifamiliar possibilitou a tipologia 

residencial vertical multifamiliar como opção de moradia mais atrativa, sobretudo para estas classes 

(SOBARZO, 2010). No entanto tal estilo do habitar passou a se estender às classes mais baixas, 

como já mencionado e exemplificado nos subcapítulos anteriores, através de condomínios do 

PMCMV. 

As sucessivas alterações aplicadas sobre o plano de modo geral, e às diretrizes de uso e ocupação do 

solo de modo específico, propiciam novas tipologias construtivas em locais de uso 

predominantemente residencial unifamiliar. A materialização de empreendimentos nestes locais 
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vem resultando no aumento da densidade construtiva e populacional e tende a alterar a dinâmica 

existente de modo mais intenso no entorno, mas também, em diferentes intensidades, no sistema 

como um todo. 

Nos mapas a seguir é possível verificar tal afirmativa ao analisarmos as alterações relacionadas ao 

Coeficiente de Aproveitamento. O Mapa 19 sintetiza a flexibilização do CA: apresenta a localização 

das áreas onde houveram alterações e o comparativo entre os valores nos dois momentos da 

pesquisa. Com os raios concêntricos é possível compreender a questão das distâncias na lógica das 

alterações em relação à área central. 

De maneira geral, tais alterações não aconteceram em áreas consolidadas, mas sim, a partir de 2km 

da área central, abrangendo toda a área periférica a partir do Anel Viário Central. Grande parte 

corresponde à flexibilização da ZE, devido a sua ampla cobertura sobre o território. Outro fator é 

o aumento do CA da ZOC-1, de modo que, predominantemente, as áreas periféricas mantiveram-

se homogêneas em relação ao coeficiente de aproveitamento, porém com maior potencial 

construtivo. Essa homogeneização acaba por não levar em conta as características de cada área, 

sobretudo referente à malha viária e ao cuidado em relação aos cursos d’água. A diferenciação na 

ocupação acaba se dando pela manutenção TO original, onde para a ZOC-1 é de 40% e para ZE 

é 60%. 

A flexibilização dos CA e o gravame de novas áreas como ZEIS passou a representar picos de 

densidade construtiva em relação ao seu entorno. O mesmo ocorre com a ZR-3, porém, esta com 

maior potencial construtivo. Assim entende-se como estratégia do PDDI não apenas ampliar o 

potencial de adensamento das áreas periféricas, como criar “ilhas” mais densas, estas localizadas 

entre 4 e 6km da área central.
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Mapa 19 – Localização e comparativo das alterações relacionadas ao CA. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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As alterações relacionadas à Taxa de Ocupação apresentam menor repercussão. Majoritariamente a 

TO segue correspondendo a 60%, exceto em locais em que a ZOI-2 foi ampliada ou em que foram 

gravados como EI-1, onde a TO da base passou a ser 80%. 

 
Mapa 20 - Alterações da TO 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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A flexibilização relacionada à Cota Ideal por Dormitório cobre maior parte do território e 

corresponde às mudanças mais bruscas em intensidade. O Mapa 21 aponta a localização das 

alterações relacionadas à CID e o estudo comparativo dos índices nos dois momentos da pesquisa. 

Apresenta, ainda, raios concêntricos para auxiliar na compreensão das distâncias relativamente à 

área central. 

É possível verificar no Mapa 21b que, inicialmente, os potenciais de adensamento mais altos 

localizavam-se majoritariamente junto aos eixos estruturais e na área interna ao anel viário central, 

portanto concentravam-se junto as vias de grande fluxo ou sobre a malha ortogonal. Havia uma 

porção considerável junto aos cursos d’água e na região sul onde não havia possibilidade de 

densificação através do veto ao uso relacionado ao residencial multifamiliar (R.3 - Residencial 

Multifamiliar e R.4 – Habitação de Interesse Social). Nas regiões periféricas possibilitava um 

adensamento populacional relativamente baixo, com CID=40m². 

O Mapa 21a sintetiza as áreas onde houve a flexibilização da CID, que atingiu toda a área urbana, 

exceto às áreas onde o potencial de adensamento já apresentava valores altos. A possibilidade de 

adensamento onde anteriormente não era possível incidiu sobre a ZOC-1, junto aos cursos d´água 

e a ZR-1 (na região Sul, setores 7, 18 e parte do setor 2). Por outro lado, o aumento do potencial 

de adensamento da ZE atinge toda a área periférica, haja vista a sua cobertura. A flexibilização sobre 

a ZEIS passa a representar um adensamento maior ainda, alcançando índices praticados nas áreas 

centrais da cidade. Interessante observar ainda a localização das áreas gravadas como ZEIS: áreas 

distantes e desarticuladas com a centralidade urbana ou com restrição de acesso devido a questões 

relativas à via férrea ou aos cursos d’água. Interessante observar ainda que a densidade prevista é 

superior ao seu entorno imediato. 

Os índices após a flexibilização entre a ZOC-1 e a ZE homogeneízam a área periférica 

desconsiderando as questões relativas ao traçado viário e a preservação das áreas próximas aos cursos 

d´água. Relativamente a ZR-1, o CA=40m² representa potencial de adensamento mais baixo, e 

logo, preservacionista da ambiência da área. A criação da ZR-3 representa uma concentração de 

densidade populacional muito superior ao seu entorno, tendo os mesmos índices praticados na área 

central.
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Mapa 21 - Localização e comparativo das alterações relacionadas à CID. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Nesse quadro observa-se que o PDDI previa, em seu regime urbanístico, o adensamento 

populacional e construtivo. A partir das diversas leis complementares que passaram a flexibilizá-lo, 

tais índices ganharam outra grandeza. Tal fato, ao lado da ausência de um parâmetro urbanístico 

que regulamentasse a altura e, consequentemente, a volumetria do edifício, viabilizou a construção 

de tipologias que romperam a relação com o entorno imediato, como pode ser visto nos exemplos 

apresentados anteriormente. Dentro da proposição original do PDDI, tal ocorrência se dava apenas 

em áreas centrais, em edifícios de média e alta renda. 

Ao observarmos as alterações referentes a área das zonas e à alteração dos índices construtivos, 

podemos verificar um padrão predominante: a alteração do regime urbanístico fora da área central 

e dos eixos estruturais. É possível que o interesse em difundir índices mais altos às áreas periféricas 

esteja associado à possibilidade de financiamento promovida pelos programas habitacionais, 

especificamente PMCMV, onde o capital imobiliário encontrou outro nicho de mercado a explorar, 

com terra urbanizada mais barata e possível de replicar a tipologia de condomínio às faixas de rendas 

mais baixas. 

Em relação ao uso do solo, o PDDI rompe, porém não totalmente, com a ideia de zoneamento 

funcionalista, onde há separação das atividades primárias (habitação, comércio e serviço e indústria). 

É possível verificar tal medida ao comparar a forma como se estabeleceu o zoneamento no PDDU 

de 1984 e no PDDI de 2006. As zonas têm características relacionadas à intensidade de ocupação, 

e, de maneira geral, favorecem a miscigenação de usos. 

O Gráfico 12 apresenta o comparativo de áreas gravadas por tipo de zona (em ha). 

Gráfico 12 - Comparativo entre as áreas por tipo de zona em 2006 e 2018 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2018), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

A redução da participação das áreas adensáveis  em relação à área total do perímetro urbano ao 

contrário do que possa demonstrar, não representa redução no percentual de solo urbano adensável. 

Podemos aqui ponderar algumas alterações de largo reflexo sobre esse resultado: primeiramente a 

redução das áreas gravadas como ZT em favor da ZOI-2, com maior potencial construtivo e de 

adensamento. A segunda, pela majoração dos índices construtivos da ZE, zona esta que cobre maior 

parte do território, com 24,3%. 

Entretanto foi observado que as áreas correspondentes a ZE também tiveram redução, e por isso 

podemos listar suas principais causas: a implantação do Loteamento Cidade Nova, que passou a ter 

como regramento principal a ZOI-2 e ZT. A área próxima ao Arroio Pinheiro Torto (ZRT-3), com 
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parcelamento em fase de aprovação, onde passou a vigorar o EI-1 e ZR-3, criada especificamente 

para essa área. A ZR-3, embora não promova amplamente a miscigenação de usos, tem parâmetros 

urbanísticos favoráveis ao adensamento construtivo e populacional. 

Podemos citar ainda a ampliação dos Eixos Indutores, que incidiam, em parte, em áreas gravadas 

como ZE e que possuem parâmetros urbanísticos maiores do que a ZE. Outra consequência é a 

ampliação das áreas de usos especiais , gravadas como ZEIS e ZUEs. As ZEIS, de modo específico, 

após as alterações referentes ao seu regime urbanístico, passaram a atuar como áreas adensáveis 

também. 

Se, de modo geral, o modelo espacial incentiva a miscigenação de usos e o aumento das densidades 

populacionais e construtivas, há casos específicos onde há intensões de preservar a ambiência 

residencial unifamiliar, retratada pela ZR-2 e pela ZOC-2, o que permite abordar a questão sob 

duas perspectivas distintas. Ambas as áreas, como já apresentadas, referem-se aos locais de 

concentração de renda média-alta e alta (a primeira, acima de 5 salários mínimos e a segunda acima 

de 8 salários mínimos). As alterações que se sucederam no entorno imediato dessas áreas buscaram 

restringir usos e diminuir índices construtivos, sendo que em ambos os casos houve a supressão dos 

Eixos Indutores que transpassavam essas áreas. 

A primeira abordagem se refere à preservação da ambiência da área, seja de caráter residencial (ZR-

2) ou de proteção ambiental (ZOC-2). No entanto, sob outro ponto de vista, é possível verificar a 

questão da segregação socio-espacial relacionada ao zoneamento tradicional apontada por (SOUZA, 

2015a), ao ter como desconforme o uso R.4, destinado à habitação de interesse social. Há uma 

ocorrência similar referente ao centro consolidado, gravado como ZOI-1, onde o uso R.4 é 

permissível. Não obstante, ao considerarmos o preço da terra no local, é dada a inviabilidade para 

tal empreendimento, entretanto a legitimação dentro da política urbana deve ser observada. 

A localização da ZR-1 também coincide com este padrão de renda (variando entre 4 e 8 salários 

mínimos). Em termos de ambiência, a área é predominantemente formada por residências de 

médio-alto padrão. Considerando o caráter restritivo em relação ao uso do solo (porém mais flexível 

que a ZR-2 e a ZOC-2, sobretudo após sua flexibilização ao permitir pequenos edifícios 

residenciais), pode-se identificar o caráter preservacionista como objetivo desta zona. 

Em sua totalidade, a participação das áreas de preservação ambiental  diminuiu 4,25% na área do 

perímetro urbano. Participaram desse resultado, de maneira mais expressiva, a redução das áreas 

correspondentes a ZPRH junto ao Rio Passo Fundo (de 150m a partir das margens para 100m) e 

a diminuição de áreas classificadas como ZOC-1, na qual, majoritariamente vieram a ser gravadas 

como ZE e ZEIS. Por outro lado, houve o aumento das áreas gravadas como ZPMN, representadas 

pela ampliação da área destinada ao Parque Municipal Pinheiro Torto e pela ZRT-3, contígua à 

área. Em relação ao adensamento populacional, a flexibilização dos parâmetros urbanísticos e dos 

usos permitidos (Uso R.3 e R.4) da ZOC-1, podemos concluir que ela tende a contribuir para o 

adensamento do perímetro urbano. 

 MOBILIDADE URBANA: PLANEJAMENTO E GESTÃO 

As políticas de planejamento relacionadas à mobilidade urbana no âmbito do município estão 

centradas em dois documentos. O primeiro, o PDDI, que apresenta dentro de capítulo referente à 

temática, as diretrizes gerais para intervenções e para a elaboração de um Plano de Transportes. O 
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segundo, o Plano de Mobilidade (PlanMob), concluído em 2014 e aprovado por lei en 2018. O 

PlanMob, pela recente aprovação, não apresentou grandes efeitos sobre a estruturação urbana. O 

objetivo deste capítulo é identificar como as estratégias de planejamento foram desenvolvidas, 

especificamente em relação ao sistema viário, para posteriormente confrontar com diretrizes que 

foram implementadas. No tocante ao PlanMob, a análise de seu conteúdo busca apresentar a 

perspectiva adotada enquanto política setorial, em relação ao sistema viário do município. 

 O Planejamento da infraestrutura viária e o PDDI 

Ao passo que a cidade cresceu territorial e demograficamente, cresceu, consequentemente, a 

demanda por circulação. Este tópico busca identificar as principais intervenções viárias que vieram 

a repercutir na macroacessibilidade urbana no período compreendido por esta pesquisa (2006-

2018). Antes, entretanto, buscou-se retomar ações em períodos anteriores que conformaram o 

sistema viário urbano atual. 

O crescimento populacional e os novos arranjos intraurbanos passaram a gerar novos conflitos no 

sistema de circulação urbano. O Relatório Final do PDDU (1979) apontou carências em relação às 

ligações 1) intermunicipais, em função da absorção do tecido urbano pelo tráfego pesado e de 

passagem; 2) bairro-centro; 3) ligação bairro-bairro, estes dois últimos fruto da não existência de 

hierarquia viária clara, de incompatibilidades no traçado em relação aos condicionantes topográficos 

e os bloqueios representados pelo traçado das vias férreas. Isto posto, o plano propôs identificar as 

principais conexões viárias necessárias e seus condicionantes. A Figura 29 mostra, em caráter 

ilustrativo, as conexões e condicionantes viários apontados pelo PDDU. 

 
Figura 29 - Condicionantes Viários identificados pelo Relatório Final do PDDU 

Fonte: PASSO FUNDO (1979) 

As principais obras de infraestrutura anteriores a este período remontam ao final da década de 1970 

e a meados da década de 1980. Tratam-se de parte das ações previstas no planejamento municipal 

citadas acima. Estas ações buscaram resolver o problema que se apresentava à época: a influência do 

tráfego regional na estrutura intraurbana. Como já retratado, Passo Fundo por sua posição 
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estratégica, se consolidou como um nó rodo-ferroviário. As vias arteriais (ou eixos estruturais, como 

tratadas no PDDI, correspondentes aos eixos noroeste-sudeste e sudoeste-nordeste) são 

continuidades e, por conseguinte, trechos urbanos das vias regionais. Até o período citado acima, o 

transporte de cargas que tinha como origem ou destino as áreas periféricas da área urbana, ou 

mesmo aqueles que utilizavam a malha viária da cidade como passagem, não tinham alternativa em 

relação aos percursos, se não o tráfego pela área central.  

Essa realidade se alterou com a construção das vias perimetrais Sul e Leste. Até então, o município 

contava para redirecionamento do tráfego regional apenas com a rodovia BR-285, ao norte da área 

urbana. As rodovias perimetrais possibilitaram a conexão da malha rodoviária sem transpor áreas 

urbanizadas consolidadas ou em processo de consolidação. A Perimetral Sul (trecho da RS-324, e 

também conhecida como Avenida Perimetral Deputado Guaraci Barroso Marinho), possibilitou a 

ligação entre o acesso à Marau, à sudeste, com o acesso às rodovias RS-153 e BR-285 (a sudoeste e 

noroeste, respectivamente). Esta via foi executada pelo governo do Estado e concluída em 1979. 

Possibilitou ainda maior acessibilidade aos atuais Setores 8 e 9, localizados além do traçado da 

rodovia.  

A Perimetral Leste é considerada o km0 da rodovia RS-135 (também denominada neste trecho 

como Avenida Perimetral Coronel Jarbas Quadros da Silva). Seu traçado, concluído em 1983 pelo 

Governo do Estado, completa o anel rodoviário, favorecendo a ligação entre a RS-324 (e Perimetral 

Sul) ao norte, com a BR-285, otimizando os deslocamentos regionais com destino ao norte do 

Estado e ao estado de Santa Cataria. No âmbito urbano passou a proporcionar o acesso aos Distritos 

Industriais e à Universidade de Passo Fundo, localizados junto à BR-285. É interessante observar 

ainda a alteração da projeção desta via gravado no Relatório Final do PDDU (1979) e apresentado 

na Figura 29. Inicialmente o seu traçado contemplaria, ao norte, a área em urbanização do Bairro 

São Luiz Gonzaga sob o leito existente das vias deste loteamento. Tal diretriz foi alterada 

posteriormente, para o traçado atual, sobre áreas sem urbanização, o que vem a favorecer o seu 

objetivo como alternativa ao tráfego pesado.  

Outra ação de reflexo sobre a estruturação do sistema viário e de organização no sistema de 

circulação se deu com a retirada da via férrea da área central. Tal intervenção foi iniciada em 1970 

e se consolidou em 1978. O traçado do novo trecho da via férrea iniciou na intersecção da via 

existente no Bairro Vera Cruz, cortando a região Norte da cidade, até a nova estação, localizada no 

Bairro Petrópolis. A nova estação passou a ser o ponto inicial da Ferrovia do Trigo, inaugurada em 

1978. O leito que antes era destinado à ferrovia, passou a abrigar a Avenida Sete de Setembro e a 

favorecer os deslocamentos Norte-Sul. 

O papel das vias perimetrais e da retirada da via férrea mostraram-se também como elementos 

articuladores do espaço intraurbano. Foram identificadas ainda necessidade de articulação da malha 

viária urbana destinada aos deslocamentos interbairros e de novas vias capazes de realizar as 

conexões das vias locais às vias arteriais. A década de 1980 ainda foi marcada pela execução destas 

vias que responderiam pelo deslocamento entre os novos loteamentos que se encontravam, em certo 

modo isolados, às vias arteiras.  

Diante do exposto, pode-se verificar que a execução das intervenções citadas acima foram obras de 

vulto com repercussão nos deslocamentos intraurbanos referentes ao transporte rodoviário de carga 

e de passagem. Auxiliaram ainda a reforçar seu potencial logístico ao otimizar os deslocamentos 

referentes ao transporte de carga e ainda organizar e otimizar o tráfego urbano. Entretanto alguns 
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elementos ainda se constituem como barreiras na articulação do tecido urbano. Estas mesmas 

rodovias se passaram a formar uma barreira para a malha intraurbana em relação ao tecido junto ao 

núcleo central e os bairros localizados além das rodovias. Os cursos d’água e a via férrea também 

seguiram como barreiras de difícil transposição entre a área central e alguns bairros periféricos, 

como observado nas análises sintáticas. 

Na década de 1990 e 2000, as intervenções no sistema de circulação estiveram baseadas na 

pavimentação de vias e na alteração dos fluxos. Neste período intensificou-se a implantação de vias 

de mão única de modo a formar sistemas binários de circulação e b) diminuir os conflitos locais de 

circulação. 

O planejamento da mobilidade urbana foi revisto e atualizado em 2006, com o PDDI que, dentro 

de suas diretrizes iniciais busca “universalizar a mobilidade territorial e a acessibilidade”. A temática 

é desenvolvida no Capítulo IV, dentro do título denominado Do Desenvolvimento Municipal. Este 

capítulo traz definições e diretrizes gerais referentes às ações de mobilidade. 

A Lei Complementar 299/2012 deu nova redação à definição de mobilidade. É possível verificar 

nesta alteração a aproximação do conceito de mobilidade urbana trazida pelo Ministério das 

Cidades (2004), nas publicações referentes à temática. Anteriormente, na redação original do 

PDDI, a definição de mobilidade era entendida apenas como sistema de circulação. A partir da 

alteração instituída por esta lei, o seu entendimento passa a abranger as políticas e ações de forma a 

garantir a acessibilidade democrática do espaço, de modo a articular os diversos elementos que vem 

a compor o sistema de circulação. O quadro abaixo traz a comparação entre o texto original e a 

nova redação da lei. 

Quadro 33 - Definição do conceito de Mobilidade no PDDI 

Art. 30, texto original 
Art. 30, texto dado pela LC 

299/2012 
Caderno do MCidades (2004, p. 

13) 

Entende-se por mobilidade o 
sistema de circulação através dos 

meios de transporte coletivos, 
individuais, dos veículos não 
motorizados e dos pedestres. 

Entende-se por Mobilidade o 
conjunto de políticas e ações de 
transporte e de circulação, com a 

finalidade de proporcionar a 
acessibilidade universal, ampla e 
democrática ao espaço urbano, 

priorizando os modos de 
transporte coletivo e os não 
motorizados, o que inclui a 

organização e normatização do 
sistema viário urbano e rural, do 

transporte coletivo, da 
qualificação de calçadas e 

passeios públicos, das 
modalidades de transporte, da 

comunicação visual e da gestão 
da mobilidade em geral. 

A mobilidade urbana sustentável 
pode ser definida como o 

resultado de um conjunto de 
políticas de transporte e 

circulação que visa proporcionar 
o acesso amplo e democrático ao 

espaço urbano, através da 
priorização dos modos não-
motorizados e coletivos de 

transporte, de forma efetiva, que 
não gere segregações espaciais, 

socialmente inclusiva e 
ecologicamente sustentável. Ou 
seja: baseado nas pessoas e não 

nos veículos 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2018), a partir da LC 170/2006 e LC 299/2012. 

É interessante observar que embora a nova definição seja mais abrangente, ao compararmos ao texto 

elaborado pelo Ministério das Cidades, observa-se que não há a menção às questões de 

sustentabilidade e de controle à segregação espacial. Por outro lado, há especificações dos elementos 

que vêm a compor a política de mobilidade urbana no município. 
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Os artigos subsequentes compreendem a definição dos conceitos, elementos e função do Sistema 

Viário Municipal, definidas a partir das vias, obras e serviços e tendo como função realizar as 

atividades de comunicação a partir do deslocamento intra e intermunicipal. Define ainda o Sistema 

Municipal de Mobilidade, como “conjunto dos elementos estruturadores da mobilidade”, de modo 

a abranger: I - sistema viário municipal; II - sistema viário urbano; III - modalidades de transporte; 

IV - gestão da mobilidade (PASSO FUNDO, 2006). 

As diretrizes apresentadas no artigo 34 vão ao encontro daquelas apresentadas pelo Ministério das 

Cidades (2004), e se mostram de maneira geral, genéricas. As ações e intervenções devem, portanto, 

priorizar o pedestre e os deslocamentos realizados por transporte coletivo e de massa, a diversificação 

dos modais de transporte e a integração modal. Dentro do rol de diretrizes trazidas cabem ainda 

destacar os incisos I e VI do artigo 34, referentes articulação entre mobilidade e uso do solo: 

“I - integração da mobilidade à política de desenvolvimento local; 

[...] 

VI - redução das distâncias a percorrer, das necessidades de deslocamento, e os tempos de 

viagem e dos custos operacionais;” 

Ambas as diretrizes destacadas acima reverberam sobre à política de ordenamento territorial. A 

política de desenvolvimento local, trazida no inciso, faz uma referência direta às diretrizes tratadas 

anteriormente no PDDI, onde vale destacar o inciso X do artigo 8º que trata da “descentralização 

das atividades econômicas”. No âmbito intraurbano é possível verificar esta diretriz refletida na 

forma como foi elaborado o Zoneamento Urbano. Isso se instituiu através da flexibilização de usos, 

estimulando a miscigenação em parte considerável da área urbana, sobretudo pelos Eixos Indutores, 

como tratado no capítulo anterior. 

E referente ao sistema viário, que vem a ser detalhado na sequência do plano. 

“IX - valorização e hierarquização do sistema viário; 

X - minimização dos impactos das linhas ferroviárias no espaço urbano.” 

As demais diretrizes, como mencionado, são de modo geral, genéricas e, portanto, não são auto-

aplicáveis, e tampouco regulamentadas e detalhadas pelo PDDI. Para a efetivação destas diretrizes 

de mobilidade urbana, o próprio plano diretor estabelece como instrumento de detalhamento e 

implementação a elaboração do Plano de Transportes. Este plano deverá, portanto, incorporar as 

diretrizes supracitadas e abranger uma série de temas, a saber: I - sistema viário; II – infraestrutura 

do sistema viário; III - sistema de trânsito; IV - sistema de transporte; V - qualificação de calçadas 

e passeios públicos; VI - comunicação visual; VII - gestão do sistema. 

A parte auto-aplicável das diretrizes de mobilidade, referente ao Sistema Viário, é desenvolvida 

junto ao título Do Ordenamento Territorial, contemplada dentro do Modelo Espacial. O Artigo 48 

estabelece a composição do Sistema Viário Municipal, formado pelas rodovias federais e estaduais, 

estrada interdistrital, estradas municipais e rede ferroviária. 

A hierarquia viária urbana é composta por vias existentes e planejadas, classificadas conforme o 

Quadro 34. O anexo 3 do PDDI estabelece o mapa do Sistema Viário, sendo que as vias, existentes 

e projetadas, deverão seguir o gabarito padrão estabelecido pelo anexo 1, conforme a hierarquia de 

via. As vias existentes que não se enquadram no estabelecido pelo anexo 1 do Plano deverão sofrer 

o processo de alargamento (PASSO FUNDO, 2006).   

Para tal, o plano estabelece as vias previstas para o alargamento viário, de acordo com três 

classificações, relativas à condição existente da via e sua função dentro do sistema: a) 4 metros 
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reservados ao recuo frontal, 2 metros serão destinados ao alargamento em cada lado da pista, 

compreendendo 119 trechos; b) 4 metros destinados ao alargamento viário, totalizando 16 trechos 

e c) recuos viários especiais para as avenidas Júlio Schilling, Santa Cruz e Sete de Setembro de modo 

a totalizar os seguintes gabaritos, respectivamente: 25 metros, 25 metros e 18 metros. 

Quadro 34 - Hierarquia Viária conforme PDDI 

Classificação 

PDDI 

Classificação equivalente 

na literatura* 
Descrição (art. 60 ao art. 66) 

Eixos Viários Via Arterial 
Vias existentes que atravessam a cidade nas 

direções Nordeste-Sudoeste e Noroeste-Sudeste 

Vias Principais Via Coletora Vias alternativas aos eixos viários, responsável pela 

ligação entre parcelas do espaço urbano e destas 

aos eixos viários e rodovias. Binários Via Coletora 

Vias de Ligação Via Coletora 

Promover a circulação entre as parcelas do espaço 

urbano e conduzir o tráfego aos binários, vias 

principais e eixos viários. 

Vias de Pedestre Via de Pedestre 
Circulação de pedestre separado do trânsito 

motorizado. 

Ciclovia Ciclovia  

Trechos urbanos de 

rodovias federais e 

estaduais 

Via Arterial  

Obras de arte  
Estruturas destinadas a transposição de 

condicionantes físicos. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir do Mapa 3 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 
*Mascaró (1997); Castello (2010); Vasconcellos (2018). 
 

O Quadro 35 apresenta as dimensões de cada componente da via de acordo com a proposta do 

PDDI (ver Anexo 2). 

Quadro 35 - Dimensões de cada elemento da via proposta pelo PDDI 

 Perfil viário 
Leito 

carroçável 

Pista de 

rolamento 
Calçada 

Canteiro 

central 

Rodovias 12m 7m 3,50m   

Estradas 

municipais 
30m 7m 3,50m   

Avenidas 

Principais 
25m 17m 3m 3,50m 2m 

Avenidas 

Secundárias 
25m 17m 3m 3,50m 2m 

Vias de ligação 20m 13m 3,50m 3,50m  

Binários 18m 12m 3m 3m  

Vias locais 14m 8,50m 3m 2,75m  

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir do Anexo 01 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 

Ao analisarmos os elementos que formam o perfil viário proposto de forma isolada (Quadro 35) é 

possível afirmar que atendem ao especificado pela literatura examinada neste trabalho. Por outro 

lado, cabe destacar que o PDDI não apresenta o perfil viário para a categoria Ciclovia e Via de 

Pedestre. Assim, embora contemple dentro da hierarquia viária, estas não estão presentes nem no 
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dimensionamento de forma isolada, nem enquanto parte das vias e tampouco em diretrizes 

projetuais. 

É possível identificar quatro condições adotadas na definição do Sistema Viário: 1) vias que já estão 

em acordo com a sua função; 2) vias que deverão passar por alterações sobre o leito viário existente; 

3) vias projetadas e 4) obras de arte.  O Mapa 22, abaixo, apresenta o Sistema Viário sob as 

condições de infraestrutura e circulação identificadas acima. Este mapa foi elaborado a partir da 

proposta de Sistema Viário do PDDI (ver Anexo 1). As vias gravadas com recuos viários foram 

mapeadas de modo a identificar quais trechos já atendem sua função dentro do sistema viário e 

quais ainda carecem de investimentos. O Mapa 22 sintetiza essas informações. 

 
Mapa 22 - Mapa do Sistema Viário determinado pelo PDDI sob a classificação em relação as condições da 

infraestrutura identificadas pelo autor. 
Fonte: Elaborado por Gallina, B, a partir do Mapa 3 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 

A primeira categoria abrange aquelas vias em que sua dimensão e esquema de fluxo já são 

compatíveis com a função determinada pelo plano. A segunda categoria trata de vias que necessitam 

de alargamento ou alteração no esquema de circulação para que venham a cumprir sua função 

dentro do sistema viário. O gravame de binários de circulação é amplamente utilizado devido aos 

altos custos relativos a desapropriações. Não obstante, estes devem passar pelo processo de 

adequação geométrica, de infraestrutura e quando possível, de alargamento, conforme previsto 

pelos artigos 112, 113 e 114. 
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As vias projetadas são diretrizes gravadas sobre glebas ainda não parceladas e que no momento em 

que houver a proposta de loteamento devem ser consideradas no traçado do sistema viário de modo 

a conectar as vias previstas e de acordo com os gabaritos instituídos no Anexo 1 do PDDI. 

As obras de arte são subdivididas em passagens superiores e inferiores. Buscam otimizar o fluxo em 

um dado ponto, mas que represente um ganho para o sistema como um todo. Estão gravadas, 

sobretudo, junto à via férrea, por sua dificuldade de transposição e às rodovias, por sua diferença 

nos níveis e velocidades de fluxo, ambos os casos de difícil articulação do tecido urbano e, 

consequentemente, causadora de gargalos de tráfego devido as poucas opções de conexão. Até o 

momento nenhuma destas medidas foi executada. 

A partir da sobreposição dos gravames de recuo viário e as diretrizes viárias propostas pelo PDDI é 

possível afirmar que, de modo geral, estas vias não atendem ao gabarito proposto pelo plano. Assim, 

as vias por sua estrutura, não correspondem a hierarquização, dificultando a identificação por parte 

do usuário de quais rotas seguir. Desse modo, o fluxo acaba desembocando nas vias estruturais. 

 
Mapa 23 - Estratégias Viárias identificadas 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir do Mapa 03 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 

A partir da análise da hierarquia e das intervenções propostas pelo PDDI, foram identificadas quatro 

estratégias referentes ao planejamento do sistema viário: 1) estruturação das vias arteriais; 2) 

estruturação de vias radiais; 3) promoção de conexões inter-regionais e Anel Viário Central e 4) 

conectividade intrarregional, apresentadas no Mapa 23, acima. 
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Desse modo, as vias radiais são vias coletoras, que conduzem o tráfego das vias arteriais às locais, 

favorecendo a organização da região que atende. As ligações intra e inter-regionais buscam não 

apenas organizar o tráfego, mas articular as diferentes regiões da cidade. Desse modo, a hierarquia 

proposta não se detém apenas a canalizar a demanda às vias arteriais e à área central, mas propiciar 

deslocamentos inter-regionais. 

 O Plano de Mobilidade e o planejamento da infraestrutura viária 

A obrigatoriedade da elaboração do Plano de Transportes já estava gravada no PDDI, que, como 

supramencionado, estabeleceu os objetivos e diretrizes para tal. Entretanto a elaboração do que viria 

a ser então o PlanMob ganhou força a partir de dois marcos: a) pelo desenvolvimento, em nível 

municipal, do PRODIN (Programa de Desenvolvimento Integrado) e b) em nível federal, pela 

promulgação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). 

Nesse contexto, o PlanMob foi desenvolvido entre 2013 e 2014 por consultoria contratada através 

deste programa. A elaboração do plano ocorre concomitantemente à duas outras ações referentes à 

mobilidade urbana: 1) a execução do anel viário central e 2) a licitação do Sistema de Transporte 

Coletivo. A instituição legal do plano ocorreu em 2018, pela Lei 5305. É importante apresentar 

esse processo, pois tem como resultado dois produtos distintos: o primeiro, trata-se do Relatório 

Final do PlanMob (2014) e o segundo, de sua redação legal (2018). 

O horizonte temporal do plano é de 15 anos, alcançando o ano de 2030, e foi estruturado a partir 

da definição do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU). O SMMU foi definido como 

“conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que 

garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município”, organizado a partir de 

cinco sistemas: 1) viário; 2) gestão do trânsito; 3) transporte coletivo; 4) transporte cicloviário e 5) 

circulação de pedestres (PASSO FUNDO, 2018). 

O capítulo I define as Diretrizes, Princípios e Objetivos do plano. Dentre eles, o desenvolvimento 

sustentável, a equidade do uso do espaço e a democratização do acesso à cidade. Dentre as diretrizes 

cabe destacar: a integração entre as políticas setoriais (desenvolvimento urbano, habitação, uso e 

ocupação do solo, entre outras), prioridade dos transportes não motorizados e dos coletivos sobre 

o transporte individual, bem como o transporte coletivo como indutor do desenvolvimento urbano. 

Dos objetivos gerais, salienta-se: melhorar as condições de acessibilidade, reduzir as desigualdades, 

garantir o acesso da população aos bens e serviços e promover a descentralização dos fluxos. 

Apresenta ainda objetivos específicos, dentre eles: melhorar as ligações viárias entre as diferentes 

regiões da cidade e garantir a acessibilidade universal ao pedestre. 

As diretrizes referentes ao Sistema Viário presentes na lei reforçam àquelas apresentadas na 

introdução do plano. Buscam garantir o acesso dos distritos às rodovias e a área urbana e a 

descentralização dos fluxos através de novas ligações interbairros e obras de arte. As diretrizes 

trazidas no Relatório Final não trazem alterações significativas em relação àquelas estabelecidas pelo 

PDDI, ao contrário, simplificam a hierarquia viária relativamente ao traçado e à classificação. Desse 

modo concentrando-se na identificação dos principais eixos de circulação, em estabelecer uma nova 

classificação viária, ampliar o conceito de anéis viários e a proposição de novas obras de arte ou 

alargamento que justificariam dados o seu impacto sobre o sistema viário estrutural (PASSO 

FUNDO, 2014). O Mapa 24 apresenta a hierarquia viária proposta pelo PlanMob. 
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Mapa 24 - Hierarquia viária proposta pelo PlanMob 

Fonte: PASSO FUNDO (2014) 

Seguindo as diretrizes da PNMU, o transporte individual de modo geral não figurou como 

prioridade do plano. Entretanto foram propostas algumas intervenções viárias de grande porte. 

Essas intervenções foram classificadas em Obras de Arte e Adequações do Geométrico e estão 

localizadas majoritariamente nas intersecções com as rodovias e a via férrea. Destas, de reflexo na 

circulação intraurbana, há um conjunto de intervenções na Avenida Rui Barbosa e entorno. Essas 

intervenções compreendem uma ligação com a BR-285 e um viaduto sobre a ferrovia, de modo a 

estabelecer uma relação alternativa entre a região Leste às regiões Centro, Norte e Oeste, 

impossibilitadas atualmente pela presença não apenas da ferrovia, como da área correspondente ao 

Centro Administrativo Municipal e o Rio Passo Fundo. Essa intervenção, já gravada no PDDI, 

conectaria no binário formado pelas ruas Uruguai e Eduardo de Brito. 

As demais intervenções pertinentes à malha intra-urbana estão concentradas na conclusão do Anel 

Viário Central e de outra estrutura denominada Mini-Anel, que busca organizar a circulação na 

área imediata ao centro. Em relação às diretrizes do PDDI, recomenda a revisão da classificação 

referente à hierarquia viária e dos gabaritos viários estabelecidos pelo Anexo 1 do PDDI (PASSO 

FUNDO, 2014).  É possível verificar que a simplificação da hierarquia viária proposta pelo 

PlanMob não contemplou as rotas alternativas gravadas pelo PDDI, a ampliação da capacidade das 

vias, as diretrizes de abertura de novas vias e as conexões referente a transposição à via férrea. A não 
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diferenciação das vias coletoras, ao classifica-las todas como Vias Principais, bem como a não 

definição de dimensões viárias, não possibilita propostas e ações diretas sobre essas vias, tendo em 

vista que não há parâmetros para que se estabeleça a relação entre o desempenho de sua função e a 

estrutura que apresentam atualmente. 

É importante destacar que a Lei 5305/2018 não traz referências ao documento elaborado e que 

apresenta efetivamente as estratégias e ações de mobilidade. A título de comparação, o Plano de 

Saneamento aprovado pela Lei 5307/2018, datado do dia 3 de janeiro de 2018 (na mesma sessão 

em que foi aprovado o PlanMob) apresenta, como Anexo, o Plano elaborado, desta forma, vincula 

legalmente o documento e, por conseguinte, dá respaldo jurídico às estratégias e metas estipuladas 

pelo plano.  

 As intervenções na infraestrutura viária 

O encaminhamento de intervenções que objetivavam repercutir e organizar a macroacessibilidade 

iniciou em 2009, a partir do PRODIN. As ações de mobilidade urbana desenvolvidas e executadas 

por este programa, pertinentes a esse trabalho, estão centradas no Componente 1. As ações 

contemplam a área rural e urbana através de dois projetos: 1) estruturação do anel viário e binários 

da área central e 2) pavimentação asfáltica do acesso aos distritos de Bela Vista, Pulador e São Roque 

(PASSO FUNDO, 2009). 

Considerando os objetivos desta pesquisa, centrada sobre as dinâmicas intraurbanas, as intervenções 

propostas pelo projeto do Anel Viário Central refletem diretamente na circulação urbana, de modo 

a proporcionar a alteração da lógica da circulação no município. A premissa do projeto é a de que 

parte considerável das viagens não tem como objetivo a área central, entretanto precisa transpô-la 

para atingir seu destino. Com as intervenções propostas, portanto, seria possível articular as 

diferentes regiões da cidade evitando a área central e as principais vias, de modo a distribuir o tráfego 

que até então vinha se concentrando nesta região e nas avenidas Brasil e Presidente Vargas (PASSO 

FUNDO, 2009). 

É interessante observar a continuidade e coerência entre as políticas de planejamento. As diretrizes 

viárias correspondentes ao traçado Anel Viário Central já estavam contempladas no PDDU. Tais 

diretrizes foram apresentadas primeiramente no Relatório Final do PDDU, como é possível 

verificar Figura 29, apresentado acima, pela necessidade de ligação entre as regiões da cidade sem a 

passagem pela área central. O PDDU tratava essas vias como Vias de Distribuição Nível 2, tendo 

apenas o trecho Oeste organizado em binários de circulação. 

No PDDI, as estratégias envolvendo binários de circulação foram ampliadas. No que tange 

especificamente ao Anel Viário Central, este passou a ser gravado majoritariamente neste sistema. 

Suas vias estão classificadas como Vias Principais, exceto o trecho leste, compreendido pelas ruas 

Duque de Caxias, Parobé e adjacências, onde estão classificadas como Vias de Ligação, hierarquia 

inferior às Vias Principais. 

O projeto do Anel Viário Central foi dividido em cinco módulos, de acordo com as conexões 

proporcionadas por cada conjunto de vias. Os binários da área central contemplam melhorias nas 

vias, na sinalização e intercessões, nos módulos 1 e 2 (ligação Sudeste-Noroeste). E as conexões 

interbairros através da adequação, implantação e pavimentação das vias do Anel Viário 

propriamente dito, através dos módulos 3, 4 e 5 (Petrópolis-São Cristóvão, São Cristóvão-

Boqueirão e Boqueirão-Vera Cruz, respectivamente) (PASSO FUNDO, 2009). 
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A operação em binários de circulação é uma opção eficiente e de menor custo de implantação. 

Permite a organização do leito carroçável de modo a otimizar a circulação ao estabelecer que um 

conjunto de vias operem de forma integrada, cada qual em um sentido de circulação. Esse método, 

de maneira geral, evita grandes desapropriações que seriam necessárias nos casos de duplicação de 

vias. 

Em termos de infraestrutura, a intervenção representada pelo Anel Viário Central baseia-se na 

substituição da pavimentação por CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), obras de 

drenagem pluvial, modernização do sistema semafórico e nova concepção do sistema viário a partir 

da alteração dos sentidos de fluxo de modo a favorecer a operação em binários de circulação (PASSO 

FUNDO, 2009). 

Os módulos 1 e 2 foram concluídos em 2012 e os módulos 4 e 5 em 2013. O projeto, entretanto, 

não foi executado na sua integridade. O módulo 4, representado pela Ligação Boqueirão-São 

Cristóvão, não foi contemplado nesta etapa de execução. A conexão entre os trechos da Rua 

Eduardo de Brito, transpondo o Quartel do Exército tampouco foi executado por impasses 

relacionados a titularidade do terreno. Essa intervenção se tornaria uma alternativa aos 

deslocamentos Boqueirão-Centro. As alterações relacionadas à retirada de estacionamento em 

trecho da Rua Moacir da Mota Fortes, que permitiria a ampliação do fluxo no local, foi revertida, 

no sentido Centro-Bairro, a pedido dos moradores e comerciantes.  As alterações relacionadas ao 

sentido de tráfego nas ruas Dona Elisa e Uruguaiana não foram efetivadas, onde ambas seguiram 

operando em sentido duplo. 

Por outro lado, outras medidas foram tomadas de modo a permitir maior eficácia do sistema de 

circulação. Foram articuladas um conjunto de vias para auxiliar na efetivação do anel viário central. 

A Rua Nascimento Vargas passou a compor o binário com a Rua Eduardo de Brito, favorecendo 

os deslocamentos Leste-Centro (1).  

As alterações da Rua General Osório (2) de certo modo vieram a substituir a não execução do 

módulo 4. O fluxo da via foi definido em sentido duplo em toda a sua extensão, inclusive na área 

central. Isso se deu por seu traçado ser uma alterativa a ligação Boqueirão-Centro sem a necessidade 

de obras de transposições relacionadas à topografia, e tampouco a abertura de novos trechos de via. 

O traçado desta via proporciona ainda a conexão com a Rua Minas Gerais, alternativa a Avenida 

Presidente Vargas e de modo a efetivar a ligação Boqueirão-São Cristóvão. Essas vias, entretanto, 

não passaram pelas obras de infraestrutura necessárias, em especial relacionadas à pavimentação 

asfáltica. 

Foram identificadas ainda duas outras intervenções de caráter significativo, porém regional. A 

primeira foi produto de um conjunto de obras de pavimentação a partir de verbas obtidas pelo 

Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC-2). Foram executados serviços de pavimentação, 

drenagem, rede de esgoto, execução de passeio público e sinalização em uma série de vias periféricas, 

sobretudo naquelas com itinerários do transporte coletivo. Dentre estas vias cabe destacar por 

repercutir sobre a macroacessibilidade, a Rua Oscar Vieira (3) (também conhecida como Via 

Interbairros), gravada como Via de Ligação. Trata-se de um trecho de 800m que passou a 

possibilitar a ligação efetiva dentro do Setor 8, entre os bairros Nossa Senhora Aparecida e Donária, 

e destes à RST-153 e Perimetral Sul. Contemplam ainda obras referentes à Avenida Miguelzinho 

Lima (4), em trecho de 1.000 metros, que faz a conexão entre o Lot. Jardim América e a Vila 

Donária, um trecho de 350m da Rua João Biazus (5) e 270m da Rua Miguel Vargas (6), ambas 
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proporcionando a ligação entre a Perimetral Sul e a malha intra-urbana, embora a conexão de fato 

não ocorra tendo visto que a ambas não foram pavimentadas até a rodovia, tampouco contemplam 

obras de acesso, como alças ou rotatórias. É importante considerar ainda que, embora houvesse a 

previsão de alargamento viário, estes não foram executados. 

A segunda trata da efetivação do binário das ruas Castanho da Rocha e Alferes Rodrigo (7). Essa 

intervenção justifica ser citada por contemplar a execução das diretrizes gravadas no PDDI. Sua 

execução não contemplou obras de infraestrutura, apenas a reorganização dos fluxos em vias de 

sentido único, otimizando o tráfego entre a Avenida Brasil Oeste e a Região Norte (Vila Operária, 

Vera Cruz e Hípica). Incluem ainda nesse grupo a ampliação de sentido único das Ruas Paissandu 

(8) (Sentido Boqueirão-Petrópolis) e Moron (9) (Sentido Centro-Boqueirão), como alternativas a 

Avenida Brasil. 

Cabe destacar ainda as diretrizes executadas a partir de novos parcelamentos. A abertura do Lot. 

Cidade Nova (10) (Setor 10) promoveu a transposição à via férrea, conectando as área centro-norte 

e o Setor 3 à BR-285, criando inclusive rota alternativa à Universidade. Cabe destacar ainda um 

pequeno trecho no Setor 12 (11), onde através do parcelamento efetivou a conexão entre as vias 

das quais virão a compor o binário de circulação da Rua Cel. Pelegrini, quando vier a ser executado. 

As intervenções identificadas estão sintetizadas no Mapa 25. 

 
Mapa 25 - Infraestrutura viária executada 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2009) 



156 
 

 

 Síntese da análise 

Este capítulo buscou responder ao Objetivo Específico 2 e questão vinculada a ele: 

Descrever a estrutura de circulação no tempo, na perspectiva da macroacessibilidade, em relação a 
infraestrutura e seu planejamento. 

Houve a execução de ações voltadas à mobilidade urbana previstas no PDDI? E quais as localizações? 

 

1. O PDDI idealiza, através da hierarquia viária, a possibilidade de estruturar as vias existentes 

e articular as diferentes regiões da área intra-urbana, tanto sobre vias existentes, como 

definindo diretrizes viárias aos novos parcelamentos. 

2. O PlanMob, a partir das diretrizes da PNMU em que o transporte individual não deve 

figurar como prioridade, propôs a simplificação da hierarquia viária. Esta simplificação 

eliminou as diretrizes viárias e parte das ligações inter-regionais, bem como não articulou a 

malha existente em relação a via férrea. Ao não contemplar as vias onde o PDDI prevê a 

obrigatoriedade de recuos viários, há uma contradição entre as estratégias propostas por 

ambos os instrumentos de planejamento.  

3. Majoritariamente a hierarquização das vias propostas pelo PDDI não existiam efetivamente, 

sendo que as que vieram a ser executadas posteriormente estão concentradas na área central.  

4. Em relação a infraestrutura executada: 

a. A execução dos trechos Norte, Oeste e Leste do Anel Viário Central, bem como os 

binários da área central, foram as obras de maior investimento e intervenção, 

possibilitadas por empréstimo junto ao BID através do PRODIN, desenvolvido 

pelo município. 

b. É possível identificar nas intervenções executadas posteriormente pela PMPF o 

objetivo de complementar a circulação proporcionada pelas intervenções realizadas 

pelo PRODIN/BID. Foram intervenção com orçamento baixo, centrados na 

alteração de fluxo e sinalização. Essas intervenções estão centradas na área central e 

pericentral.  

c. Cabe destacar ainda o binário das ruas Castanho da Rocha e Alferes Rodrigues, da 

qual otimizou e organizou o acesso entre a Avenida Brasil e o Setor 3. 

d. As obras realizadas através de financiamento do PAC, que abrangeram a 

infraestruturação de vias sem pavimentação, gravadas no PDDI devido ao seu 

potencial de ligação vieram a possibilitar a conexão de determinadas áreas. Deve-se 

considerar a não contemple das dimensões estipuladas pelo PDDI, bem como no 

caso das vias localizadas junto das rodovias a não execução dos trechos sobre a faixa 

de domínio, tampouco obras de acesso. 

e. A efetividade dos gravames viários sobre glebas possibilitando a ampliação da 

acessibilidade do sistema de modo geral. 
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 ARTICULAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO DAS 
DENSIDADES E DE MOBILIDADE 

Este capítulo busca apresentar e discutir a articulação entre o planejamento das densidades 

(Capítulo 5.1) e de mobilidade (Capítulo 5.2). Para melhor compreensão, a análise foi subdividida 

em três tópicos: o primeiro é apresentado o estudo comparativo em relação a configuração do 

sistema, através da Teoria da Sintaxe Espacial; o segundo discute a relação entre as densidades e a 

infraestrutura planejada pelo PDDI e pelo PlanMob e o terceiro tópico estabelece esta articulação 

em relação a infraestrutura planejada. Este capítulo buscou responder ao Objetivo Específico 3 e 

questão vinculada a ele: 

Identificar a relação entre o planejamento das densidades e a mobilidade urbana estabelecida no PDDI e 
sua expressão na materialidade urbana 

As alterações dos parâmetros urbanísticos foram acompanhadas de intervenções na estrutura de 
circulação? 

 Planejamento das densidades e o Planejamento da mobilidade 

O Zoneamento Urbano está diretamente relacionado ao Sistema Viário, ambos instituídos pelo 

PDDI. Tal estratégia fica evidente a partir da instituição dos Eixos Indutores. Os EI tiram partido 

do potencial de movimento de vias de caráter regional para fomentar novas centralidades ao passo 

que alocam densidade populacional e construtiva maior junto aquelas vias onde a hierarquia viária 

planejada seria capaz de absorver a demanda projetada. O mesmo ocorre junto a vias consolidadas, 

classificadas como Estruturais, como as avenidas Brasil e Presidente Vargas, tratadas como ZOI-1, 

ZOI-2 e ZT. As alterações sucessivas já apresentadas ampliaram as possibilidades de adensamento 

construtivo e populacional junto as áreas periféricas de modo generalizado. Os mapas Mapa 26 

eMapa 27 sintetizam a relação entre a alteração do CA e do CID e o sistema viário do PDDI. 

Considerando que o Sistema Viário planejado possui ampla cobertura sobre a malha urbana, de 

modo não apenas a canalizar o tráfego às vias estruturais, mas também favorecer ligações intra e 

inter-regionais, é possível afirmar que as áreas em que houveram as alterações do RU estão 

contempladas no planejamento do Sistema Viário. 

Quando observamos os Setores 8 e 9, é possível verificar a estruturação destas áreas por Avenidas 

Secundárias, a conexão destas vias com a área interna ao anel rodoviário, bem como a transposição 

às rodovias por obras de arte. A porção noroeste (Setores 3, 17 e 22) com ampla conexão entre si 

(regiões Oeste e Norte), bem como com o restante da malha por vias de ligação e a estruturação de 

binários de circulação, ao qual foram vinculados Eixos Indutores 2. O mesmo pode-se afirmar entre 

as regiões leste e sul. A conexão entre os setores 4, 5, 12 e 20 é estrutura em binários de circulação, 

associados ao aumento de densidade com a definição de EI-1 e EI-2 sobre essas vias. As estratégias 

propostas conseguem transpor as barreiras tanto naturais (cursos d’água) como de infraestrutura 

(via férrea). Cabe destacar ainda o aumento do potencial construtivo e de adensamento no Setor 

11, Bairro São José, onde as vias principais gravadas como EI-2 e o restante como ZE e o sistema 

viário do bairro já é estruturado como Avenidas Secundárias, como definido pelo PDDI.  Por outro 

lado, cabe destacar aqui a não inclusão das ruas João Catapan e Benedito Acauã. A primeira, tendo 

em vista seu papel enquanto conector do Setor 8 e ter como zoneamento EI-2. A segunda devido 

ao seu papel nos deslocamentos centro-sul e como potencial estruturador da área, considerando 

flexibilização dos usos residenciais nessa área, ao elevar o CA e permitir os usos R.3 (Residencial 

Multifamiliar Vertical) e R.4 (Habitação de Interesse Social), com CID relativamente alto (25m²). 
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Mapa 26 - Relação entre as alterações do CA e o Sistema Viário proposto pelo PDDI 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Mapa 27 - Relação entre as alterações do CID e o Sistema Viário proposto pelo PDDI 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Um conflito identificado é a relação entre as diretrizes viárias e o planejamento do uso e ocupação 

do solo. Pode-se observar a não integração entre os setores da administração, especificamente 

planejamento e aprovação e licenciamento de obras. Foi possível identificar obras licenciadas e 

executadas sob a vigência do PDDI em áreas com gravames viários, dificultando a complementação 

desse traçado, mesmo que a médio ou longo prazo. A Figura 30 apresenta alguns destes casos, 

acompanhado de sua localização. 

No caso apresentado na Figura 30a um condomínio de HIS no Setor 8 foi construído sobre a 

diretriz de uma via de ligação, que faria a conexão entre a RS-153 e o bairro, em uma futura 

expansão, em área gravada como ZEIS. Na Figura 30b, a edificação licenciada e construída foi um 

conjunto de salas comerciais sobre o gravame de um binário de circulação que permitiria, em escala 

regional a transposição entre os dois lados da Avenida Presidente Vargas, importante destacar esta 

característica considerando o fato de que poucas vias conseguem realizar a conexão entre as partes 

sul e norte desta avenida. Na escala regional, esta intervenção, futuramente, permitiria uma ligação 

entre os setores 5 e 12. Sob estas vias, incide o EI-2. 

O caso apresentado na Figura 30c já foi citado anteriormente em virtude da alteração do 

zoneamento (de ZPRH para ZE). Trata-se de um condomínio residencial multifamiliar da Faixa 2 

do PMCMV. Essa intervenção estrutura um binário de circulação que objetiva conectar as áreas 

leste e sul (avenidas Brasil Leste à Presidente Vargas, Setor 4, 5 e 12). Essas vias foram classificadas 

como Eixos Indutores, variando como EI-1 ou EI-2, dependendo do trecho. A diretriz viária foi 

alterada posteriormente para não incidir sobre a gleba do empreendimento. De igual maneira este 

condomínio passou a representar um enclave urbano, reduzindo as possibilidades de conexão 

transversal, bem como o número de acessos à futura intervenção. O caso apresentado na Figura 30d 

é um residencial multifamiliar vertical edificado sobre a diretriz da rua das Chácaras, a qual viria a 

compor um binário de circulação que possibilitaria a conexão da Avenida Brasil Oeste aos setores 

3 e 17. Parte deste binário já foi executado sobre o leito existente. 
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Figura 30 - Conflito entre as diretrizes viárias definidas pelo PDDI e novas construções 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF e imagens de satélite. 

Quando observamos o sistema viário previsto pelo PlanMob e sua relação com a flexibilização dos 

parâmetros construtivos (mapas Mapa 28 eMapa 29), podemos verificar que a simplificação da 

hierarquia e das intervenções propostas rebatem negativamente sobre a proposta de uso do solo do 

PDDI. Tal incompatibilidade é ainda mais grave ao considerarmos o período de elaboração do 

PlanMob (2013/2014), tendo em vista que grande parte das ações que vieram a flexibilizar o 

zoneamento urbanos e os parâmetros urbanísticos já haviam sido instituídas. Em relação aos pontos 

críticos, podemos destacar: 

 A Avenida João Catapan como único acesso ao Setor 8, considerando a concentração de 

programas de Habitação de Interesse Social, o gravame de grandes glebas como ZEIS, e 

ainda a flexibilização dos parâmetros urbanísticos tanto da ZE, como da ZEIS. 

 A não inclusão de um eixo de ligação entre a parte oeste (setores 22 e 3), representados no 

PDDI pelo binário de circulação formado pela Avenida do Barão e pelas ruas Inspetor 

Serafim Melo, Garibaldi e Astrogildo de Azevedo, sobretudo quando estas foram alçadas a 

Eixos Indutores (EI-2). 

 A falta de alternativas à transposição da via férrea no Setor 5, considerando sobretudo a 

flexibilização da ZE e da ZEIS, tendo grandes glebas demarcadas neste setor gravados como 

ZEIS-1 (produção de HIS) e ZEIS-3 (destinado a regularização de assentamentos 

informais);  

 A não contemplação de outras vias gravadas como Eixos Indutores; 

 A não contemplação de vias de articulação com os distritos industriais. 
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Mapa 28 - Relação entre as alterações do CA e o Sistema Viário proposto pelo PlanMob 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Mapa 29 - Relação entre as alterações do CID e o Sistema Viário proposto pelo PlanMob 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF.
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 Planejamento das densidades e Infraestrutura Executada 

Os mapas abaixo confrontam a flexibilização dos parâmetros construtivos e a infraestrutura 

executada no período da pesquisa. O Mapa 30 estabelece a relação com as alterações do CA e o 

Mapa 31 com a CID. 

A partir disso, identifica-se que a ampliação da infraestrutura viária se concentrou nos locais 

gravados como áreas adensáveis de maior potencial construtivo (ZOI-1, ZOI-2, ZT e EI). De modo 

geral, o zoneamento do entorno destas vias se manteve sem alterações, a exceção de dois trechos do 

Anel Viário Central. Originalmente as vias dos trechos Norte e Oeste haviam sido gravadas como 

ZT (CA=2,8 e CID=15m²), sendo alterada para EI-1 (CA=3,2 e CID=20m²). Cabe destacar esta 

alteração, pois justamente onde houve a ampliação da infraestrutura viária, a possibilidade de 

adensamento populacional (aqui representada pelo CID), foi reduzida. O outro trecho refere-se ao 

módulo 3, especificamente as ruas Parobé e Almirante Barroso. A versão original do plano 

estabelecia as zonas ZE e ZOC-1 para a via. A via foi alçada a EI-2, ampliando seus índices 

construtivos. Esse trecho, diferentemente do outro trecho, não compõe um binário de circulação, 

mas sim se porta como uma alça de acesso à entre a Avenida Presidente Vargas e Avenida Brasil 

Leste. 

Houveram ainda alterações em locais onde a infraestrutura apresenta boas condições, como 

apresentados anteriormente, cabendo destacar as áreas em torno das avenidas Presidente Vargas 

(Setor 12) e Brasil Leste (Setor 4). Bem como em locais onde que já atendem ao disposto pelo 

sistema viário do PDDI, como no Bairro São José (Setor 11). 

Entretanto, majoritariamente a flexibilização dos parâmetros urbanísticos ocorreu além das áreas 

onde houveram esses investimentos. Considerando a análise referente as condições de infraestrutura 

viária, e a necessidade de atendimento aos gabaritos viários estipuladas pelo PDDI, as vias propostas 

pelo PDDI não contemplam a infraestrutura necessária para otimizar a macroacessibilidade dos 

fluxos provenientes da demanda planejada. Em termos de área, essas alterações estariam 

representadas pela ZE, ZOC-1 e ZEIS. 

Cabe destacar ainda o caso do Lot. Parque Viverde, no Setor 22, onde a demanda resultante do 

aumento do potencial de densificação é direcionado ou à Rodovia ou ao interior do Setor 22, do 

qual não obteve melhorias na infraestrutura viária no período desta pesquisa. De intervenções, cabe 

destacar ainda o Setor 8, onde dois trechos de vias foram pavimentadas e, devido a isso, a 

acessibilidade da área foi ampliada. Entretanto, de modo geral, a acessibilidade do setor segue sendo 

restrita à Rua João Catapan. Os casos apresentados no Subcapítulo 4.6 auxiliarão na compreensão 

dessa relação. 
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Mapa 30 - Relação entre as alterações do CA e a Infraestrutura Executada 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Mapa 31 - Relação entre as alterações da CID e a Infraestrutura Executada 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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 ANÁLISES SINTÁTICAS 

Compreende-se o potencial da Sintaxe Espacial ao possibilitar a leitura do espaço urbano a partir 

de sua configuração e, desse modo, identificar as áreas mais acessíveis e mais segregadas do sistema. 

Dessa forma, este subcapítulo busca: 1) analisar a acessibilidade enquanto produto da malha viária; 

2) verificar a relação entre o planejamento das densidades e a acessibilidade; e 3) identificar a relação 

entre as propriedades configuracionais e as diretrizes viárias propostas pelo PDDI. 

Este capítulo buscou responder ao Objetivo Específico 4 e questão vinculada a ele: 

 

Verificar a relação entre o planejamento das densidades e a acessibilidade produzida pela estrutura de 
circulação existente a partir da Sintaxe Espacial 

Há uma articulação positiva entre as alterações dos parâmetros urbanísticos e a acessibilidade resultante da 
configuração da malha? 

 

 Análise sintática da estrutura intraurbana 

A análise da infraestrutura viária e sua relação com a macroacessibilidade está diretamente 

relacionada à malha viária urbana. A análise sintática da área intra-urbana busca auxiliar a 

compreensão da distribuição da acessibilidade promovida pela configuração urbana. Para tal, foi 

utilizada a decomposição axial da malha viária intra-urbana existente em 2018, através de mapa 

disponibilizado em dwg pela PMPF. Para a elaboração do mapa axial foi utilizado o princípio do 

menor número e das maiores linhas, resultando em 2096 linhas axiais. O mapa foi processado no 

software DepthMap, o que possibilitou a obtenção de resultado gráfico e quantitativo das medidas 

de Integração Global e Local (R3) e Escolha. 

O Mapa 32 apresenta a Integração Global da área intra-urbana do município. Esta medida sintática 

está diretamente relacionada a acessibilidade do sistema. 

As áreas mais integradas, logo as mais acessíveis correspondem às cores quentes (vermelho e laranja) 

e as mais segregadas, às cores frias (tons de azul). A integração global apresenta forte diferenciação 

na relação centro-periferia, sendo a forte integração concentrada no entorno da área central, e as 

maiores segregações nos bairros localizados além das rodovias perimetrais. A média da Integração 

Global é 0,957. 
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Mapa 32 - Integração Global 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), com base na Base Cartográfica de 2018 e processada no Software 
DepthMap. 

A área mais integrada do sistema corresponde à malha regular, estruturada até a década de 1920 e 

correspondente a área central da cidade; a oeste, parte do bairro Boqueirão; e a norte, às vilas 

Vergueiro e Fátima (Setor 15). Desse modo, a centralidade funcional corresponde exatamente a 

centralidade sintática. A Avenida Brasil (1) se mostra como via mais integrada. Sua importância, 

como já citado acima remonta à sua vocação de passagem aos tropeiros, e atualmente como única 

via capaz de realizar a conexão completa no sentido Leste-Oeste, não apenas intra-urbana, mas 

regional. Esta via se caracteriza ainda como a única alternativa de ligação direta entre a Região Leste 

e o Centro da Cidade (Bairros Petrópolis – Setor 4, São José – Setor 11 e à Universidade de Passo 

Fundo, Rodovias RS-135 e BR-285) devido à superação das restrições representadas pela via férrea, 

pelo Rio Passo Fundo e pela questão topográfica. 

A Avenida Presidente Vargas (2), estruturadora do crescimento no sentido Sudeste e responsável 

pela ligação regional através da RS-324, apresenta alta integração junto a área central e que, devido 

as mudanças de direção resultantes do traçado da via, se reduz à medida que se distancia rumo à 

borda do sistema. Apesar desta redução na Integração Global, a via segue figurando como maior 
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integração em relação aquelas que chegam nela, como é possível verificar através das medidas de 

Integração Local e de Escolha (Mapa 34). A perda de integração ocorre também em relação ao 

tecido adjacente. Esta região, nas proximidades a área central, apresenta alta integração global, 

resultante do traçado xadrez, propriedade esta que se parte também em direção à periferia, tanto 

devido a bloqueios representados por edifícios e de ordem fundiária (Quartel da Brigada Militar e 

Antigo Frigorífico Z. de Costi, hoje Passo Fundo Shopping), quanto pela falta de conexão entre a 

malha viária localizadas a Sul e a Norte desta via (Setores 12 e 21).  

No Sentido Sul cabe destacar as ruas Benedito Acauã (3) e Daltro Filho (4). A Rua Benedito Acauã 

estrutura a organização da Vila Luiza (Setor 18). É possível tal afirmativa a partir do alto valor de 

integração global e de escolha para essa via. O tecido adjacente é similar a uma grelha deformada 

em função dos cursos d’água e da topografia do local. Algo semelhante caracteriza a Rua Daltro 

Filho, como espinha dorsal para o Bairro Lucas Araújo (Setor 7). É interessante observar que 

embora esta região tenha cursos d’água, por trechos terem sido canalizados, a malha xadrez 

apresenta poucas interrupções e, consequentemente, valores de Integração Global similares 

O Eixo Norte (5), representado pelas ruas Teixeira Soares, Moacir da Motta Fortes e Avenida Rio 

Grande tem características sintáticas semelhantes à Avenida Presidente Vargas. Este eixo apresenta 

alta integração próximo à área central e, ao se afastar, a integração global é reduzida. Entretanto sua 

importância é destacada na medida de Escolha, onde figura como caminho mínimo entre a Região 

Norte (Setor 3 e 17) e a Área Central. Esta era a única via que transpassava a Via Férrea até o 

parcelamento da área denominada atualmente como Lot. Cidade Nova (6). O traçado das vias 

principais do loteamento atendeu às diretrizes viárias, o que possibilitou uma nova ligação para a 

região. O tecido urbano nesta área apresenta baixa integração global.  Morfologicamente, o tecido 

ali se aproxima de uma grelha regular, entretanto descontínuo em relação aos loteamentos do 

entorno devido a presença da ferrovia. 

Os cursos d’água também representam barreiras à integração global, desse modo a possibilidade de 

transposição apenas em alguns pontos faz com que a acessibilidade de determinadas áreas fique 

reduzida em relação ao sistema como um todo. Este é o caso da conexão entre os bairros Vera Cruz 

e Nenê Graeff (Setores 3, 17 e 22) (7) e do bairro São Luiz Gonzaga (Setor 5) à malha urbana. 

No primeiro caso citado, os bairros localizam-se entre a Avenida Brasil e a Avenida Rio Grande, 

onde observa-se maior Integração Global junto à Avenida Brasil, diminuindo ao aproximar-se do 

bairro Vera Cruz (Setor 3), já que a conexão do Setor 3 com a Avenida Rio Grande não é facilitada 

devido a Via Férrea. A conexão entre as duas regiões da cidade, portanto, se dá apenas sobre duas 

vias (Avenida do Barão e Avenida Alceu Laus - 7), responsáveis pela transposição aos cursos d’água. 

No segundo caso, o Bairro São Luiz Gonzaga encontra-se limitado tanto pelo curso d’água como 

pela via férrea. A integração da área é reduzida devido às poucas conexões existentes em relação ao 

tecido interno, representadas pelas ruas Princesa Isabel (8), sendo uma das vias mais integradas do 

sistema, e destaque para a Medida de Escolha; e Sinimbú (9) (ambas sobre o Rio Passo Fundo) e 

Aspirante Jenner (10) (sobre a via férrea). 

As áreas mais segregadas estão concentradas nos bairros localizados além das rodovias perimetrais. 

Entretanto é possível identificar diferenciações em relação à configuração da malha e a respectiva 

relação com o sistema todo. O Bairro São José (Setor 11), localizado às margens das rodovias RS-

135 e BR-285 (11) possui vínculos mais fortes com o tecido urbano, e por conseguinte, 

profundidade menor em relação à área mais integrada do sistema. 
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Os bairros Santa Marta e Integração (Setores 8 e 9), tido como vetores de expansão urbana, não 

possuem ligação direta a área mais integrada. Desse modo é possível observar, através da escala de 

cores, o aumento da segregação na medida que se avança ao interior de ambos os bairros. A Rua 

João Catapan (12) (acesso ao S. 8) e as Rodovias Perimetrais apresentam um nível de Integração e 

de Escolha que mostram a importância delas ao sistema como menores caminhos para o acesso a 

estes bairros. Alguns loteamentos dentro destes bairros apresentam medidas bem baixas de 

integração global, como o Lot. Jabuticabal, Lot. Jardim América e parte da Vila Donária. 

Os bairros Vila Mattos e Roselândia (Setores 13 e 14) estão localizados às margens da Rodovia RS-

324 (13). O primeiro se caracteriza tanto pelo uso residencial quanto industrial; o segundo, pelo 

uso residencial e de lazer. O Setor 14, apesar de segregado, apresenta valores mais altos devido a 

facilidade de conexão à Avenida Presidente Vargas. Já o Setor 13 apresenta Integração Global menor 

haja vista que o seu acesso depende da passagem pela Avenida João Lângaro (14) para atingir a 

Avenida Presidente Vargas. Este setor concentra os níveis de integração mais baixos, entretanto 

tratam-se de áreas de uso esporádico e de lazer (Campings, Clubes Recreativos, Parque de Rodeio). 

Das áreas mais segregadas em termos configuracionais, o bairro José Alexandre Zacchia (Setor 16) 

representa a maior concentração de linhas segregadas. O bairro está localizado na região Norte, às 

margens da BR-285 (15), tendo apenas uma conexão com esta via. Como abordado anteriormente, 

trata-se de um empreendimento habitacional da COHAB/RS, datado de 1984. 

A correlação da Integração Global e da Integração Local é baixa, apresentando r² = 0,392 (Gráfico 

13). Desse modo alguns dos espaços mais integrados globalmente não correspondem aos espaços 

mais integrados localmente. A partir do Mapa 33 é possível analisar a Integração Local obtida a 

partir de três passos topológicos. As vias estruturais e a malha ortogonal central seguem 

concentrando alta integração, entretanto outras vias ganham destaque em áreas de alta 

profundidade relativamente a Integração Global. Assim, é possível identificar áreas com potencial 

centralidade de bairros, concentrados nas vias que estruturam essas áreas. Isso posto, é possível 

afirmar que a estruturação do sistema parte da área central e das vias estruturais local e globalmentee, 

porém a centralidade é dispersa quando observada do ponto de vista local. 

 

 
R² = 0,392 

 
R² = 0,178 

Gráfico 13 – Sinergia 

Correlação entre Integração Global e Local (R3) 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

Gráfico 14 – Inteligibilidade 

Correlação entre Integração Global e Conectividade 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
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A inteligibilidade é obtida a partir da correlação entre as medidas de Integração Global e 

Conectividade (Gráfico 14). O sistema urbano do município apresenta baixa inteligibilidade (R² = 

0,211). Isso significa que a estrutura global do sistema não é compreensível a partir da parte, ou 

seja, no âmbito local. A baixa inteligibilidade é causada pela alta profundidade do sistema, 

sobretudo pelos bairros localizados além das rodovias, com pouca conectividade relativamente ao 

sistema como um todo. 

 
Mapa 33 - Integração Local R3 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019) com base na Base Cartográfica de 2018 e processada no Software 
DepthMap. 

A medida de Escolha indica as vias mais utilizadas, responsáveis pela conexão entre um par de 

origem e destinos, desse modo representa o potencial de passagem. O Mapa 34 apresenta as vias 

com melhores resultados para a medida de Escolha, representando 0,5% do total.  
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Mapa 34 - Escolha 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 

É possível verificar o papel desempenhado pelas vias estruturais como rota pelo fato de 

contemplarem todo o sistema. A partir delas, as demais vias se ramificam, favorecendo a ligação 

entre os eixos estruturais e os bairros. Praticamente todos os setores apresentam alguma via com 

papel de articular o fluxo de passagem. Em certos trechos, as rodovias perimetrais desempenham 

esse papel, ao possibilitar o acesso aos bairros, sobretudo ao Setor 9, 13, 14 e 16. Por outro lado, o 

Setor 22 não apresenta nenhuma via interna capaz de estruturar seus fluxos de passagem. As Ruas 

Almirante Barroso e Parobé (16), responsáveis pela conexão entre a Avenida Brasil e Presidente 

Vargas (Setores 4, 6 e 12) é a única ligação perimetral à área central com potencial de escolha. 

A partir destas análises é possível afirmar que a malha viária tem condicionantes naturais (cursos 

d´água, topografia) e infraestruturais (via férrea, rodovias), bem como questões relacionadas a 

questões fundiárias (vazios urbanos e grandes áreas edificadas) que condicionam a acessibilidade de 

determinadas áreas ao sistema como um todo. 
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A partir dos dados numéricos e gráficos obtidos através da Sintaxe Espacial, é possível compreender 

as nuances e as causas do modo em que as medidas sintáticas estão distribuídas na área intra-urbana. 

Considerando a análise em que há a correspondência entre as centralidades sintática e funcional, 

seu acesso é de suma importância para a vida urbana. Quando observamos a localização da 

população em função da renda (Mapa 6, p. 99), fica evidente a segregação socioespacial. A alta 

renda ocupa as áreas mais integradas, ao passo que as classes baixas, as áreas mais segregadas. A 

densidade populacional (Mapa 5, p. 98) tende a se concentrar nas áreas mais integradas também, a 

exceção justamente dos conjuntos habitacionais localizados nas áreas de baixa acessibilidade (e mais 

segregadas, consequentemente). Haja vista que a Integração Global é aqui utilizada como medida 

de acessibilidade ao sistema como um todo, ela é utilizada como parâmetro para a facilidade de 

acesso às áreas mais integradas, favorecendo também um indicativo da localização da população em 

relação a renda. 

 

 Planejamento das densidades e Configuração Urbana 

Para analisar a articulação entre o planejamento das densidades e a configuração urbana recorreu-

se ao mapa com a localização das alterações dos parâmetros urbanísticos, mapas comparativos dos 

índices urbanísticos e às análises sintáticas elaboradas na etapa anterior. 

Os mapas abaixo apresentam as alterações referentes ao Coeficiente de Aproveitamento (CA). Em 

relação à Integração Global é possível afirmar que originalmente (Mapa 35b), as áreas de maior 

potencial construtivo foram concentradas nas áreas mais acessíveis do sistema, em sua maioria 

inclusive, nas áreas compostas pelo Núcleo de Integração (Mapa 36) e, em termos morfológicos, 

sobre a malha regular. As destinadas ao uso residencial localizadas além destas áreas foram gravadas 

com um CA homogêneo, com valores inferiores a 0,8, rompidas apenas pelos Eixos Indutores (CA 

= 1,8). 

Relativamente à flexibilização do CA, cabe destacar aquelas localizadas em áreas de alta 

acessibilidade, de modo utilizar este potencial ao proporcionar a possibilidade de aumento do 

potencial construtivo: 

 As áreas próximas a Avenida Presidente Vargas (A), tendo em vista o potencial de Integração 

e Escolha desta via. 

 Junto ao Trecho Leste, Oeste e Norte do Anel Viário (B); 

 No bairro Petrópolis, próximo à Avenida Brasil Leste (C); 

 No Lot. Leonardo Ilha, próximo a UPF (D), apesar da necessidade de transposição a 

rodovia BR-285; 

Entretanto, de modo geral o aumento do potencial construtivo incidiu sobre áreas de média e baixa 

integração e localizadas fora do Núcleo de Integração (Mapa 35a e Mapa 36a). Cabe destacar aqui: 

 Alteração de zoneamento em virtude de novos parcelamentos, como o caso do Lot. Cidade 

Nova (E) e do Lot. Parque Viverde, em implantação (F). Deve-se considerar que no caso 

do Lot. Cidade Nova, a infraestrutura viária implantada ampliou a acessibilidade da região, 

conectando-se diretamente às vias do Anel Viário. Quanto ao Lot. Parque Viverde, a 
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tendência é que parte do tráfego seja direcionado a Rodovia RS-324 e parte para o interior 

do Setor 22, áreas de baixa integração. 

 De maneira generalizada, pela flexibilização do CA da ZE, cabendo destacar áreas de alta 

profundidade (e, consequentemente baixa acessibilidade) como os setores 8, 9 e 16. Áreas 

dependentes de poucas vias com potencial de conexão entre o bairro e o restante do sistema. 

 Pela flexibilização do CA e pelo gravame de novas áreas como ZEIS, cabendo destacar áreas 

de média profundidade, como o Setor 5 e de alta profundidade como os setores 8, 9 e 16. 

 Pela flexibilização do CA das áreas gravadas como ZOC-1 e o sistema viário do entorno 

fragmentado em virtude dos cursos d’água. 

Em relação à medida de Escolha (Mapa 37) é possível observar que as vias que apresentam melhores 

resultados margeiam ou chegam até as áreas onde houve a flexibilização do CA, mas não as 

penetram. Isso reforça o papel destas vias como única conexão entre estas áreas e o restante do 

sistema. Cabe destacar a porção noroeste em função das grandes áreas onde incidiu alterações e que 

não há a presença de nenhuma via com o alto valor de escolha próximo. Pode-se apontar como 

causa a fragmentação do sistema viário da área em função dos cursos d´água presentes. Destacam-

se ainda os Setores 8, 9, 11 e 16, por sua localização segregada em função das rodovias perimetrais.
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Mapa 35 - Relação entre as alterações do CA e a Medida de Integração Global 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Mapa 36 - Relação entre as alterações do CA e Núcleo de Integração 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Mapa 37 - Relação entre as alterações do CA e a Medida de Escolha 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Os mapas abaixo apresentam as alterações referentes a Cota Ideal por Dormitório (CID). Ao 

analisar a relação entre a integração global e a distribuição da CID proposta inicialmente pelo PDDI 

(Mapa 38b), podemos observar a mesma lógica aplicada a distribuição do CA: os maiores valores 

foram alocados junto as áreas de maior acessibilidade, coincidindo com a malha ortogonal central 

e as vias estruturais. As demais áreas, localizada com média e baixa acessibilidade foram marcadas 

com índices homogêneos com valores entre 40 e 60 m² ou não tem os usos residenciais 

multifamiliares (R.3 e R.4) permitidos. 

Em relação a flexibilização da CID, foram identificadas áreas de alta e média-alta integração global 

(variando do vermelho ao amarelo), pode-se destacar os mesmos trechos apresentados na relação 

com o CA: 

 Junto a Avenida Presidente Vargas (A); junto ao Trecho Leste do Anel Viário (B); no Bairro 

Petrópolis, próximo à Avenida Brasil Leste (C) e próximo a UPF (D); 

 Além destas, destaca-se ainda o aumento da densidade permitida através da flexibilização 

da CID da ZR-1 e ZOC-1 na região sul da cidade, ainda que de modo moderado 

(CID=40m²) (Setores 07 e 18). 

Majoritariamente as alterações da CID, igualmente ao CA, incidiram sobre áreas de média e baixa 

acessibilidade e fora do Núcleo de Integração (Mapa 39b e Mapa 40b). Das dinâmicas encontradas, 

cabe destacar aqui: 

 Aumento da densidade permitida através de alteração de zoneamento em virtude de novos 

parcelamentos, como o caso do Lot. Cidade Nova (E) e do Lot. Parque Viverde, em 

implantação (F); 

 Redução da densidade permitida através de alteração de zoneamento em área de alta e média 

integração: trechos Oeste e Norte do Anel Viário (G); 

 Aumento da densidade permitida, de maneira generalizada, pela flexibilização da CID da 

ZE, cabendo destacar áreas de alta profundidade (e, consequentemente baixa acessibilidade) 

como os setores 8, 9 e 16; 

 Aumento da densidade permitida pela flexibilização da CID e pelo gravame de novas áreas 

como ZEIS, cabendo destacar áreas de média profundidade, como o Setor 5 e de alta 

profundidade como os setores 8, 9 e 16. Deve-se considerar que o CID=15m² é o mesmo 

praticado em áreas centrais e de alta acessibilidade. 

 Aumento da densidade permitida através da flexibilização da CID da ZOC-1 em áreas de 

média-baixa e baixa acessibilidade, resultantes do o sistema viário do entorno fragmentado 

em virtude dos cursos d’água. 

Ao analisarmos a medida de Escolha (Mapa 40) verifica-se que as vias que apresentam melhores 

resultados concentram os valores mais altos relativamente a CID. Em relação onde houve o 

aumento da densidade permitida via flexibilização do CA, observa-se que estas vias tangenciam ou 

atingem estas áreas, porém não as transpassam. Isso reforça o papel destas vias em relação a conexão 

entre estas áreas com o resto do sistema. Cabe destacar a região sul, onde há duas vias que tem alto 

potencial de escolha. Por outro lado, a região noroeste apresenta situação contrária, não tendo 

nenhuma via que parta de sua área interna. 
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Mapa 38 - Relação entre as alterações do CID e a Medida de Integração Global 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Mapa 39 - Relação entre as alterações do CAID e Núcleo de Integração 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Mapa 40 - Relação entre as alterações do CID e a Medida de Escolha 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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 Planejamento da mobilidade e Configuração Urbana 

As análises sintáticas auxiliam na leitura das diretrizes propostas. Para tal, houve a sobreposição de 

cada medida analisada sobre a estrutura viária proposta pelo PDDI. Essas informações estão 

sintetizadas nos mapas abaixo. O Mapa 41 apresenta a relação do sistema viário com a medida de 

Integração Global, o Mapa 42 com a Integração Local R3, o Mapa 43 com o Núcleo de Integração 

e o Mapa 44 com a medida de Escolha. 

A estruturação das vias arteriais está baseada nos eixos principais existentes (avenidas Brasil (A) e 

Presidente Vargas, sentidos leste-oeste e sul-centro, respectivamente –. As medidas mostram e 

reforçam o papel destes eixos para o sistema. Especificamente em relação a Av. Presidente Vargas 

(B), ela perde integração ao passo que se afasta da área central pelas suas mudanças de direção, mas 

a medida de Escolha aponta o papel da via como estruturante do sistema. O Eixo Norte, entretanto, 

está demarcado sobre a Avenida Sete de Setembro (C) e ruas Júlio Schilling e Santa Cruz, 

diferentemente da estrutura atual, que tem a Avenida Rio Grande e ruas Moacir da Mota Fortes e 

Teixeira Soares (D) como principal caminho à Região Norte/Bairro Vera Cruz. O eixo da Av. Rio 

Grande apresenta melhores resultados na Integração Global e figura em destaque na medida de 

Escolha. 

As vias que compõe o Anel Viário Central apresentam integração alta e média-alta, variando entre 

os tons de amarelo e laranja, sendo que os trechos leste, oeste e norte (E) compõe o núcleo de 

integração do sistema. O trecho sul se destaca com valores médios, em verde. 

Dentre as vias radiais, aquelas ligadas diretamente às vias estruturais apresentam altos valores de 

Escolha, o que reforça o forte papel das vias estruturais. Cabe destacar duas vias das quais 

apresentam bons resultados tanto na medida de IG como de Escolha e que figuram como via local 

dentro do PDDI: a Rua João Catapan (F), que exerce o papel de conexão ao Setor 8 e a Rua 

Benedito Acauã (F), que estrutura o Setor 18. 

Parte das vias que compõe as ligações leste-sul (Rua Princesa Isabel e Av. Aspirante Jenner, G e H) 

figuram com destaque nas medidas de IG e Escolha, o que reforça o papel destas vias na organização 

do sistema. Em relação as ligações oeste-norte, os binários da Rua Castanho da Rocha e outras (I) 

e da Avenida do Barão e outras (J) apresentam valores médios (tons de verde), tendo em vista a 

fragmentação do seu traçado ocasionado pelos cursos d’água. 

Em relação as áreas periféricas, onde na integração global, as vias tendem a estar entre os tons de 

azul, podemos observar o sistema viário a partir da organização local. Nessa medida é possível 

observar o papel estruturador das vias gravadas na hierarquia viária pelo PDDI no âmbito 

local/regional. É o que ocorre com as vias dos setores 3, 8 e 9. Ainda em relação aos setores 8 e 9, é 

possível identificar o aumento da acessibilidade destas áreas caso as obras de continuidade e de 

transposição à rodovia fossem efetivadas, na Rua Miguel Vargas (L) e na Avenida Luiz Lângaro (M) 

devido aos seus valores em todas as medidas. 
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Mapa 41 - Sistema Viário PDDI x Integração Global 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir do Mapa 03 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 
 

 
Mapa 42 - Sistema Viário PDDI x Integração Local R3 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir do Mapa 03 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 
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Mapa 43 - Sistema Viário PDDI x Núcleo de Integração 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir do Mapa 03 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 
 

 
Mapa 44 - Sistema Viário PDDI x Escolha 

Fonte: Elaborado por Gallina, B (2019), a partir do Mapa 03 do PDDI (PASSO FUNDO, 2006). 
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 A MATERIALIZAÇÃO DO PDDI: CASOS ESTUDADOS 

O subcapítulo anterior apresentou a análise sobre o PDDI, as alterações relacionadas ao regime 

urbanístico e, por conseguinte, ao potencial construtivo e de adensamento. Apresentou ainda o 

planejamento e gestão da mobilidade urbana no município, e a relação desta às densidades 

planejadas. Nesta parte do capítulo serão apresentados a materialização dos parâmetros de 

planejamento e a relação com a mobilidade urbana através da análise de casos concretos. Estes casos 

buscam exemplificar e verificar o reflexo na densidade urbana promovido pela alteração dos 

parâmetros construtivos e a relação com a infraestrutura viária planejada e existente. 

Esses bairros foram escolhidos por possuírem uma série de características identificadas nas etapas 

anteriores deste trabalho. A primeira característica observada foi por aí estarem localizadas grandes 

áreas onde houve a flexibilização do Zoneamento e do Regime Urbanístico. A segunda, em função 

da localização e da acessibilidade da área, onde, a partir da análise sintática, pode-se observar as 

áreas mais segregadas por barreiras físicas e naturais e, devido a isso, a relativa restrição nas 

possibilidades de acesso à estas áreas. Por fim, pela constatação de intensa atividade imobiliária 

destoante das características do bairro e entorno imediato.  

A partir disso, foram selecionados quatro empreendimentos residenciais localizados nestas áreas de 

modo a verificar como a flexibilização do PDDI se materializou no espaço e qual a relação com a 

infraestrutura viária do entorno. Esses empreendimentos foram divididos em casos, sendo dois no 

Setor 5 e dois no Setor 8, apresentados no Quadro 36. A análise foi realizada a partir dos parâmetros 

urbanísticos e levantamentos no local.  

Quadro 36 - Localizações e empreendimentos para análise 

 BAIRRO RUA TIPO 

Caso 01 Setor 5 - São Luiz Gonzaga Rua Epitácio Pessoa Edifício isolado 

Caso 02 Setor 5 - São Luiz Gonzaga Rua Princesa Isabel Condomínio 

Caso 03 Setor 8 - Santa Marta Rua Dona Georgina Schell Condomínio 

Caso 04 Setor 8 - Santa Marta Rua Oscar Vieira Condomínio 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

Para a verificação dos parâmetros urbanísticos recorreu-se a simulações das áreas máximas 

permitidas no RU original e no RU após a alteração. Para estabelecer a relação com o 

empreendimento, recorreu-se ao número de dormitórios (CID) e a uma estimativa de área 

construída computável no CA, a partir da área das unidades habitacionais. Desse modo foi possível 

verificar como o novo RU foi apropriado e materializado, bem como estimar a densidade 

populacional gerada pelo empreendimento a partir da flexibilização do RU. 

A elaboração de um esquema gráfico a partir Teoria da Teia Urbana, de Salingaros (1998), auxiliam 

a compreender a implantação deste edifício sobre o entorno, bem como seus possíveis reflexos, 

tanto infraestruturais como paisagísticos. Segundo a Teoria da Teia Urbana, de Salingaros (1998), 

os nós representam o número de famílias, ou residências. O modo como estes nós se concentram 

ou se distribuem afetará de forma diferente o canal em que estes nós estão conectados. O conceito 

de canal está diretamente relacionado à via. Assim, a pressão exercida sobre o canal, e a forma como 

o canal está conectado a outros canais, desencadeia reverberações sobre o sistema como um todo. 

Na sequência, foi identificada a infraestrutura viária do entorno que, aliada ao levantamento na 

escala do bairro, possibilitou a compreensão da relação entre o aumento da densidade planejada e a 



186 
 

relação com a mobilidade urbana. A elaboração do esquema gráfico citado acima auxilia nas 

conclusões ao possibilitar a visualização volumétrica e em termos numéricos tanto relacionado à 

densidade populacional como do volume edificado.   

 

 Setor 5 – Bairro São Luiz Gonzaga 

Os Casos 1 e 2 localizam-se no Setor 5 (Bairro São Luiz Gonzaga). Trata-se de um bairro localizado 

à leste, delimitado pelo Rio Passo Fundo e afluentes, via férrea, RS-135 (Perimetral Leste) e BR-

285. O Setor 5 é formado por 8 loteamentos, sendo eles: São Luiz Gonzaga, Parque Farroupilha, 

Lot. Manoel Corralo, Lot. Nova Estação, Vila Entre Rios, Vila Ferroviária, Vila Isabel e Parque 

Bela Vista. A densidade populacional é de 44 hab/ha, composto predominantemente por 

residências unifamiliares de um pavimento. A faixa de renda média da população é 1,5 salário 

mínimo. 

A formação do bairro se iniciou entre a década de 1950 e 1960 com o parcelamento da área dos 

loteamentos Parque Farroupilha e São Luiz Gonzaga. O Lot. Manoel Corralo foi parcelado na 

década de 1980, e destinado à produção de HIS na década seguinte. A década de 2000, duas outras 

glebas foram parceladas, sendo uma junto à via férrea e outra junto à Perimetral Leste. O PDDI 

gravou duas glebas no setor como Áreas de Urbanização e Ocupação Prioritária (AUOP), sendo 

gravadas posteriormente como ZEIS-1. Estas áreas foram submetidas ao parcelamento, entretanto 

não destinadas a produção de HIS. 

A alteração da tipologia construtiva no bairro é recente, cabendo destacar aqueles que representam 

maior concentração de unidades. Um dos empreendimentos multifamiliares foi lançado 

recentemente (explorado no Caso 1, 80 unidades), o outro encontra-se em construção (Caso 2, 640 

unidades) ou em fase de aprovação (composto por 240 unidades). Soma-se a isso a demanda 

originada a partir dos novos parcelamentos citados a cima. Na Figura 31 é possível verificar a 

evolução da ocupação do loteamento entre 2006 e 2019. 

O bairro possui seis pontos de acesso, sendo uma, em conexão direta com a Rua Parobé/Almirante 

Barroso, duas através de pontes, dois através do cruzamento em nível com a via férrea e um através 

da Rodovia Perimetral Leste. O Mapa 45 apresenta o setor 5, suas vias de acessos e principais vias 

internas e localiza os empreendimentos analisados posteriormente. 
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Figura 31 - Imagem de satélite do Setor 8 em 2006 e 2019 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. a partir de imagens do Google Earth (2019). 
 

 
Mapa 45 - Setor 5 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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As análises sintáticas auxiliam a compreender o papel das vias na estruturação do Setor 5. Os Mapa 

46a e b apresentam as medidas de Integração Global e de Escolha, respectivamente, da área urbana 

de Passo Fundo, focando sobre a área do setor 5 e entorno. É possível observar que tanto a Avenida 

Aspirante Jenner como a Rua Princesa Isabel figuram com destaque em ambas as medidas. A Rua 

Sinimbú apresenta integração relativamente alta em relação ao seu entorno. Quanto a acessibilidade 

do Setor 5 em relação ao sistema como um todo, é possível observar que a área localizada entre os 

cursos d´água e a via férrea são mais segregadas, possuindo vias com a coloração que vão do verde 

ao azul escuro, do que as áreas do entorno do Setor e, inclusive, dentro do próprio setor, na área 

localizada junto a Rua Sinimbú.  

 
Mapa 46 - Análises sintáticas: a) Integração Global e b) Escolha 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O Quadro 37 sintetiza as vias de acesso ao bairro, caracterizando-as relativamente às características 

físicas e às questões de planejamento, tanto relativo ao zoneamento lindeiro como à infraestrutura 

viária.  
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Quadro 37 - Principais vias do Setor 5 

1 – Avenida Aspirante Jenner 2 – Rua Araújo Lima 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com a via férrea 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com a via férrea 

 

 

Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 8m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 8,5m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Zoneamento: 
     2006: ZE 
     2018: ZE 

Zoneamento: 
     2006: ZE/ZEIS 
     2018: ZEI/ZEIS-3 

Hierarquia: 
     PDDI: Via Local 
     PlanMob: Via Local 

Hierarquia: 
     PDDI: Via Local 
     PlanMob: Via Local 

3 – Rua Epitácio Pessoa 4 – Estrada Geral 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com Rua Alm. Barroso 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com RS-135 (Perimetral Leste) 

  
Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 8,50m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 8,00m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Zoneamento: 
     2006: ZPRH/ZEIS 
     2018: ZPRH/ZEIS-3 

Zoneamento: 
     2006: EI 
     2018: EI-2 

Hierarquia: 
     PDDI: Via de Ligação 
     PlanMob: Via Local 

Hierarquia: 
     PDDI: Binário 
     PlanMob: Via Principal 

5 – Rua Princesa Isabel 6 – Rua Sinimbú/Rua Perimetral 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com o Rio Passo Fundo 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com o Rio Passo Fundo 
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Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 9,00 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 7,50m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Zoneamento: 
     2006: ZPRH 
     2018: ZPRH/ZEIS-1 

Zoneamento: 
     2006: EI/ZPRH 
     2018: EI-2/ZPRH 

Hierarquia: 
     PDDI: Binário 
     PlanMob: Via Pricipal 

Hierarquia: 
     PDDI: Via de Ligação 
     PlanMob: Via Principal 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

A partir do levantamento apresentado verificou-se que dos seis acessos ao bairro, três são realizados 

por vias classificadas como local e que tem o seu leito carroçável menor do que o determinado pelo 

PDDI às vias Locais (1, 2 e 3).  As demais vias tampouco contemplam as dimensões determinadas 

pelo plano, sobretudo ao considerar que tanto a conexão com a Avenida Presidente Vargas (1), 

como com a Avenida Brasil (5) é planejada pelo PDDI como um binário de circulação. Inclusive é 

possível identificar nessas duas vias a proposição do PDDI para o setor onde, além de ampliar a 

acessibilidade ao bairro, forneceria alternativa ao deslocamento leste-sul. Essa intervenção 

demandaria não apenas a infraestruturação de vias existentes como a abertura de outra via paralela 

à Rua Princesa Isabel e uma obra de arte de transposição a Via Férrea. A Estrada Geral (4) foi 

pavimentada pela PMPF, entretanto não foi incluída como Infraestrutura Executada por não ter 

sido contemplado obras complementares como passeios, drenagem e esgoto sanitário. 

Quando voltamos a análise sobre as diretrizes estabelecidas pelo PlanMob, observa-se que este não 

apresenta alternativas à transposição da via férrea, mesmo em nível através de vias existentes, o que 

resulta no não direcionamento de ações na área e que poderiam ampliar a acessibilidade do setor. 

Em relação ao zoneamento, o Setor 5 está majoritariamente gravado como Zona de Ocupação 

Extensiva (ZE). As vias classificadas como Vias de Ligação e Binários foram gravadas como Eixos 

Indutores (EI). A via férrea se constitui como um condicionante ao acesso do bairro. Junto ao leito 

da ferrovia, há uma ocupação irregular consolidada. Esta área gravada como ZEIS. 

O bairro é contornado pelo Rio Passo Fundo e outros cursos d´água. Estes também se constituem 

como condicionantes ao acesso do bairro. As áreas sem urbanização foram demarcadas como 

ZPRH, de modo a restringir a urbanização e preservar o entorno destes cursos d’água de modo a 

abranger área maior daquela estabelecida pelo Código Florestal Brasileiro (CFB). Enquanto a área 

de preservação estabelecida pelo CFB é de 30m para os cursos d’águas, a ZPRH estabeleceu 

restrições de uso e ocupação de 150m para o Rio Passo Fundo e de 100m para os demais cursos 

d’água. Ambas as situações se encontram junto ao Setor 5. As áreas já urbanizadas junto aos cursos 

d’água foram demarcadas como ZOC-1. Por seus parâmetros urbanísticos representarem menor 

potencial construtivo, tenderia a restringir de algum modo novas ocupações nestas áreas. 
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As alterações relacionadas às densidades planejadas estão centradas: 1) na alteração do RU da ZE, 

predominante no setor; 2) na alteração do RU da ZEIS e no gravame de novas áreas destinadas a 

produção de habitação de interesse social, 3) a criação do EI-2, substituindo o RU anterior 

estabelecido pelo EI. O Mapa 47 e Quadro 38, abaixo sintetizam essas informações. 

 
Mapa 47 - Zoneamento em 2006 e em 2018 no Setor 5 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF 
 

Quadro 38 - Síntese das alterações de zoneamento no Setor 5 

Zoneamento - 2006 Zoneamento - 2018 

Predomínio ZE 
Aumento dos parâmetros urbanísticos da 

ZE 

ZPRH junto às áreas não urbanizadas dos 

cursos d’águas 

Redução da ZPRH junto ao Rio Passo Fundo 

(de 150m para 100m) 

ZEIS  destinadas a Regularização Fundiária 

(Beira-Trilho/R. Epitácio Pessoa e Rua São 

Mateus) 

Gravame de novas ZEIS destinadas a 

produção de novas habitações junto a Rua 

Epitácio Pessoa e Rua Princesa Isabel/Rio 

Passo Fundo 
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Margem da Rodovia RS-135 (Perimetral 

Leste) junto a R. Epitácio Pessoa = ZE 

Margem da Rodovia RS-135 (Perimetral 

Leste) junto a R. Epitácio Pessoa = ZPU 

Vias coletoras planejadas = EI Vias coletoras planejadas = EI-2 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

Os casos 1 e 2 se detém sobre dois empreendimentos destinados à Faixa 2 do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, e seu entorno imediato. Ambos estão localizados em áreas gravadas como Zona 

Especial de Interesse Social, mas com características distintas em relação ao entorno. 

 

4.6.1.1 Caso 01 

O Caso 01 é formado por uma única torre de 10 pavimentos, totalizando 80 unidades de dois 

dormitórios, sendo cada unidade com aproximadamente 47m². Está localizado na esquina das ruas 

Epitácio Pessoa e Araújo Lima, uma das vias de acesso ao bairro. A Figura 32 apresenta uma imagem 

externa do empreendimento e a Figura 33 mostra a localização e a relação com o sistema viário do 

entorno. 

 
Figura 32 - Vista do edifício a partir da Rua Epitácio Pessoa 

Fonte: Gallina, B. (2019). 
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Figura 33 - Localização do Caso 01 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O Quadro 39, abaixo, sintetiza os parâmetros urbanísticos incidentes em 2006 e 2018 aplicados ao 

lote e o número de dormitórios do empreendimento. Ao analisarmos especificamente a 

flexibilização da CID, é possível observar o aumento considerável tanto possibilitado pela sua 

alteração (3 vezes o valor original), quanto sua materialização, aplicado na construção (2,2 vezes o 

valor original). A viabilização do aumento do número de dormitórios só foi possível pela 

flexibilização do CA, na ordem de 87,5%. 

 

Quadro 39 - Comparativo entre os RU original, vigente e aplicado pelo Caso 01 

Área do lote 

2.920,21m² 

REGIME ORIGINAL REGIME ATUAL 
Utilizados no 

empreendimento 
ZEIS ZEIS-3 

 Índices PDDI Aplicado ao lote Índices PDDI Aplicado ao lote 

TO 60% 1.752,12 60% 1.752,12  

CA 0,8 2.336,16 1,5 4.380,31 3.760m² 

CID 60m² 48,67 dorm. 15m² 194,68 dorm. 160 dorm. 

LM 200m²  200m²   

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
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A Rua Epitácio Pessoa foi classificada pelo Plano Diretor como Via de Ligação, entretanto sua 

estrutura não corresponde à função estabelecida. O leito carroçável atual é de 8,5m, sendo 

obrigatório recuo de 2m para futuro alargamento. A segunda, que representa a transposição com a 

via férrea, classificada como via local, também possui a caixa viária de 8,5m. 

Apesar da estrutura atual, a via, em sua extensão foi gravada com índices urbanísticos altos em 

relação a sua capacidade, representados pela ZEIS (no trecho do empreendimento) e como EI-2, 

no sentido oposto. A área de ZEIS corresponde a uma ocupação irregular antiga e consolidada 

denominada Beira-Trilho. No sentido oposto, a via faz a ligação com a Rodovia RS-135 (Perimetral 

Leste), onde, neste trecho, vazios urbanos gravados como AUOP (já trazidos no Mapa 9) e, em 

relação ao Zoneamento, como ZEIS-1, estão sendo objeto de parcelamento, originando demanda 

adicional à via. 

Através da Figura 34, abaixo, é possível verificar as condições atuais de infraestrutura e a relação da 

edificação viabilizada pela alteração dos parâmetros urbanísticos com o entorno imediato. 

 
a) R. Epitácio Pessoa (2011) 

 
b) R. Epitácio Pessoa (2019) 

 
c) R. Araújo Lima (2011) 

 
d) R. Araújo Lima (2019) 

Figura 34 - Vias do entorno em 2011 e 2019 
Fonte: Google Street View (2011) e Gallina, B. (2019). 

A densidade populacional do local, obtida a partir de dados do Censo de 2010, era de 41 

habitantes/ha. A média de ocupação por residência no entorno é de 3,17 pessoas. Se tomarmos 

como base a ocupação de cada unidade do empreendimento por uma família composta por três 

pessoas, o empreendimento alcançará 240 habitantes. A densidade líquida do empreendimento 

resulta em 821,85 hab/ha. Ao somarmos a potencial ocupação do empreendimento à população do 

setor censitário em que este lote está inserido, resultaria em 47,4 hab/ha neste setor. 

A Figura 35 apresenta, através de um esquema gráfico, a relação entre o número de nós (Teoria da 

Teia Urbana) e o número de pavimentos no local onde o empreendimento foi implantado. O 

esquema gráfico busca demonstrar a implicação do empreendimento viabilizado pela flexibilização 

do RU sobre o entorno, através de uma vista esquemática da quadra. 
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Figura 35 - Relação entre número de nós e número de pavimentos na quadra do empreendimento. 

As edificações do entorno em cinza, o empreendimento em vermelho, e o X amarelo representando o acesso 
de cada concentração de nós. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O empreendimento viabilizado pela flexibilização da ZEIS originou em um produto com 

repercussões tanto infraestruturais como na paisagem urbana. Quanto a infraestrutura, aqui 

especificamente a questão da mobilidade urbana, é possível verificar o aumento abrupto de nós 

concentrados (80) exercendo pressão sobre o canal de forma concentrada, somado ainda ao fluxo 

oriundo do acesso ao bairro, sem o incremento na infraestrutura viária gravado pelo próprio PDDI. 

No tocante à paisagem urbana, o empreendimento se destaca pela verticalidade destoante do 

entorno, formado por residências unifamiliares de um pavimento. Embora não seja o objetivo desta 

pesquisa, a questão da paisagem é sumária para a qualidade do ambiente urbano, isso desde as 

sensações provocadas pela verticalização como confinamento, muito em virtude também da largura 

da via, como corredores de vento, sombreamento por longos períodos do dia sobre o entorno e pela 

questão da privacidade. 

 
Figura 36 - Relação entre edificação e entorno 

Fonte: Gallina, B. (2019). 
 

4.6.1.2 Caso 02 

O Caso 02 está localizado na Rua Princesa Isabel, ligação direta com a Avenida Brasil Leste. Trata-

se de um condomínio em fase de construção composto por 8 torres de 10 pavimentos, totalizando 

640 unidades. As unidades habitacionais possuem dois dormitórios e área total, em média, de 43m². 

Por seu porte, a implantação é regrada também pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 
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230/2009). A Figura 37 mostra a maquete eletrônica do empreendimento e a Figura 38, sua 

localização e o sistema viário do entorno. 

 
Figura 37 - Maquete eletrônica do empreendimento 

Fonte: Ligasul (2019). 
 

 
Figura 38 - Localização do Caso 02 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 

Originalmente a área havia sido gravada pelo PDDI como ZPRH devido a sua localização às 

margens do Rio Passo Fundo. Posteriormente grande parte deste vazio urbano passou a ser ZEIS-

1, destinada a habitações e parcelamentos novos de interesse social. Parte da área passou por um 
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processo de ocupação ilegal em 2015. A gleba restante foi objeto da construção do empreendimento 

trazido neste caso. 

O Quadro 40 mostra o regime urbanístico previsto originalmente e o vigente quando licenciado o 

empreendimento, bem como a simulação máxima permitida em ambos os casos. A relação dos 

parâmetros urbanísticos com o empreendimento foi estabelecida através do número de dormitórios 

utilizados no projeto e a uma estimativa de área construída através da multiplicação área unitária 

dos apartamentos pelo total de unidades. É importante salientar que parte da gleba está dentro da 

ZPRH. Não sendo possível obter as áreas exatas, recorreu-se a adoção de uma área estimada através 

de imagens de satélite. Desse modo, as áreas apresentadas são estimadas, mas de igual modo 

contemplam o objetivo desta parte da pesquisa ao permitir observar a materialização resultante da 

flexibilização dos parâmetros urbanísticos. 

É possível observar que anteriormente a alteração do zoneamento, não havia a possibilidade de 

edificações multifamiliares. Se o RU da ZEIS houvesse sido mantido (CA=0,8 e CID=60m²) seria 

possível contemplar 455 dormitórios nessa mesma área. Desse modo ao estabelecer a comparação 

entre a possibilidade construtiva original determinada pela ZPRH, o RU original e após a 

flexibilização da ZEIS, com materialização dos índices urbanísticos através desse empreendimento, 

constata-se o aumento abrupto na densidade populacional e construtiva. 

Quadro 40 - Comparativo entre os RU original, vigente e aplicado pelo Caso 02 

Área da 

gleba 

27.286,092

m² 

REGIME ORIGINAL REGIME ATUAL 

Utilizados no 

empreendimento 
ZPRH 

ZPRH 

(A=3.555m²) 

ZEIS-3 

(A=23.731,0,92) 

 
Índices 

PDDI 

Aplicado ao 

lote 

Índices 

PDDI 

Aplicado ao 

lote 

Índices 

PDDI 

Aplicado ao 

lote 

TO 20% 5.457,21m² 20% 711m² 60% 16.371,65m²  

CA 0,2 5.457,21m² 0,2 711m² 1,5 35.596,64m² 28.800m² 

CID - 0 - 0 15m² 1.582 dorm. 1.280 dorm. 

LM 20.000m² -   200m² -  

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 

Em relação à infraestrutura viária, a Rua Princesa Isabel é a única conexão do empreendimento ao 

tecido urbano. Apresenta caixa viária de 9m, inferior a estabelecida pelo plano. É previsto para esta 

via recuo de alargamento viário de 2m em cada lado. Na área posterior ao empreendimento há o 

gravame de uma diretriz viária que viria a compor um binário de circulação com a Rua Princesa 

Isabel. Esse gravame foi alterado em 2018, sendo transferido para a rua Ana Néri. Pode-se 

identificar duas razões para essa alteração: a primeira, em função do empreendimento, haja vista 

que tal diretriz estava sobreposta a gleba. A segunda razão, pela viabilidade de sua execução, já que 

o gravame da via projetada incidia sobre dois equipamentos públicos do bairro (a Praça e a Capela 

Mortuária).  
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a) R. Princesa Isabel (2011) b) R. Princesa Isabel (2019) 

Figura 39 - Rua Princesa Isabel em 2011 e 2019 
Fonte: Google Street View (2011) e Gallina, B. (2019). 

 

A partir de dados do Censo de 2010, a densidade populacional da área gira em torno de 35 

habitantes/ha. Se tomarmos como base a ocupação de cada unidade por uma família composta por 

três pessoas, o empreendimento alcançará 1920 habitantes. Em termos de densidade populacional, 

a densidade liquida do empreendimento totalizaria 703,65 hab/ha. A densidade do Setor Censitário 

passaria a totalizar 81,10 hab/ha. 

O esquema gráfico apresentado na Figura 40 auxilia na compreensão dos reflexos sobre o entorno 

do empreendimento.  

 
Figura 40 - Relação entre número de nós e número de pavimentos na quadra do empreendimento 

As edificações do entorno em cinza, o empreendimento em vermelho, e o X amarelo representando o acesso 
de cada concentração de nós. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
 

É possível observar que a pré-existência é formada por edificações de um pavimento e cada uma 

representa um nó conectado ao canal. A inserção do empreendimento, antes um vazio urbano, 

passará a representar concentração de nós (640) com uma única conexão ao canal. Ao 

considerarmos a importância deste canal para a conexão do bairro, é possível prever a sobrecarga 

que este empreendimento viabilizado pela flexibilização do PDDI acarretará a área. Em termos da 

paisagem urbana, tampouco é sincrônico, tendo em vista sua verticalidade frente ao entorno 

residencial. O produto resultante representa um enclave urbano devido as suas dimensões. Possui 

aproximadamente 215m na testada junto a Rua Princesa Isabel e 180m na profundidade. Ele 

minimiza as possibilidades de conexão da malha, inclusive com a futura diretriz viária, como 

também reduz a interação social. Ao considerarmos o entorno imediato caracterizado por famílias 

de baixa renda, pode-se verificar um processo de segregação socioespacial. 
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Figura 41 - Relação entre o empreendimento (em construção) e entorno 

Fonte: Gallina, B. (2019). 

 Setor 8 – Bairro Santa Marta 

Os Casos 3 e 4 localizam-se no Setor 8 (Bairro Santa Marta). Este setor localiza-se à sudoeste, 

limitado pelas rodovias RST-153 e RS-324 (Perimetral Sul) e pela zona rural. É formado pelos 

loteamentos Vila Donária, Nossa Senhora Aparecida, Jardim América, Força e Luz e Vinte de 

Setembro. A densidade média do setor é menor que 25 hab/ha e a faixa de renda média da 

população é 1,5 salário mínimo. 

O parcelamento do bairro ocorreu entre as décadas de 1930 e 1980, de ocupação rarefeita e 

predominantemente por chácaras e residenciais unifamiliares. A partir da década de 1990, a região 

passou a ser local de produção de habitação de interesse social. Ainda conta com grandes áreas não 

urbanizadas, sendo considerado transição entre o urbano e o rural. A área conta também com 

mananciais hídricos como o Arroio Portão, que é contributário do Rio Jacuí. O PDDI, em 2006, 

gravou vazios urbanos como ZEIS e, a partir de 2009, com o PMCMV, a produção imobiliária se 

intensificou, variando a tipologia construtiva do no setor, sobretudo na Vila Donária. Diversos 

empreendimentos já estão consolidados, sendo dois deles objetos dos Casos 3 e 4. 

Na Figura 42 é possível verificar a evolução da ocupação do loteamento entre 2006 e 2019. 

 
Figura 42 - Imagem de satélite do Setor 8 em 2006 e 2019 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. a partir de imagens do Google Earth (2019). 
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O Setor 8, por ser limitado pelas rodovias, depende de três vias de acessos, sendo um pela Perimetral 

Sul (RS-324) e dois pela RST-153. O Mapa 48 apresenta o setor a partir dos acessos e principais 

vias internas e localiza os empreendimentos analisados posteriormente.  

 
Mapa 48 - Setor 8 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF 

 

A estruturação do Setor 5 pode ser melhor compreendida com o auxílio das análises sintáticas 

realizadas anteriormente, a partir das medidas de Integração Global e Escolha, apresentados nos 

Mapa 49a e b. A partir deles é possível compreender a estrutura interna do Setor e sua relação com 

a cidade. A Rodovia RS-153 e a Rua João Catapan, conectadas diretamente a Avenida Brasil, 

exercem importante papel na promoção do acesso ao setor. Entretanto, estes figuram como únicos 

acessos diretos a partir de áreas de alta integração. Em relação a estrutura interna, fica evidente o 

papel da rodovia enquanto barreira de acesso ao Setor 8. As poucas alternativas de acesso resultam 

na alta profundidade e, consequentemente, baixa acessibilidade da área. 
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Mapa 49 - Análises sintáticas: a) Integração Global e b) Escolha 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O Quadro 41, na sequência, apresenta as vias de acesso ao bairro, associado às suas características 

físicas e às questões de planejamento, tanto relativo ao uso do solo (zoneamento) como à 

infraestrutura viária.  

Quadro 41 - Principais vias do Setor 8 

1 – Avenida João Catapan 2 – Rua Campo Bom/Rua Oscar Vieira 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com a rodovia RS-324 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com a rodovia RS-153 

  
Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 10m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 9,50m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Zoneamento: 
     2006: EI 
     2018: EI-2 

Zoneamento: 
     2006: ZE/ZOC-1 
     2018: ZE/ZEIS-1 

Hierarquia: 
     PDDI: Via Principal/Avenida Secundária 
     PlanMob: Via Principal 

Hierarquia: 
     PDDI: Via de Ligação 
     PlanMob: Via Local 

3 - Av. Afonso B. Escobar 4 - Avenida Miguelzinho Lima 

Via de acesso ao bairro 
Intersecção com a rodovia RS-153 

Via principal do bairro 
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Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 9,50m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Infraestrutura Existente: 
     Leito Carroçável: 7,5m 
     Correspondente no PDDI: Via Local 

Zoneamento: 
     2006: EI 
     2018: EI-2 

Zoneamento: 
     2006: EI 
     2018: EI-2 

Hierarquia: 
     PDDI: Via Principal/Avenida Secundária 
     PlanMob: Via Local 

Hierarquia: 
     PDDI: Via Principal/Avenida Secundária 
     PlanMob: Via Principal 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

A partir do levantamento apresentado acima é possível verificar que nenhuma das vias contempla a 

hierarquia viária proposta pelo PDDI. A área lindeira a todas as vias passaram por alterações de 

zoneamento que vieram a propiciar o aumento de densidade construtiva e populacional. Nos 

trechos de acesso não foi observado nenhuma obra de infraestrutura que pudesse indicar o aumento 

da capacidade, ou mesmo a organização do tráfego. 

Por outro lado, diversas vias internas foram pavimentadas com recursos obtidos pelo PAC, 

entretanto para esta pesquisa apenas dois trechos possuem características de traçado capazes de 

auxiliar na macroacessibilidade. Retomando brevemente o conteúdo apresentado no capítulo 4.3.3, 

observou-se que parte do trecho da Avenida Miguelzinho Lima foi pavimentado e teve a 

infraestrutura subterrânea executada, embora ainda não contemple as diretrizes do PDDI. O leito 

carroçável desta via nesse trecho seguiu com 8,00m, entretanto, sua pavimentação possibilitou a 

conexão entre os loteamentos Jardim América e Donária. O outro trecho corresponde a Rua Oscar 

Vieira, gravada no PDDI como Via de Ligação, e igualmente não contemplou a dimensão viária 

proposta pelo PDDI, mas possibilitou a conexão entre a RS-153 e Lot. Nossa Senhora Aparecida a 

Vila Donária. 

Relativamente ao planejamento do Sistema Viário, observa-se como principal estratégia do PDDI 

a estruturação da Avenida Miguelzinho Lima, bem como sua conexão com o loteamento Jardim 

América e a conexão com a RS-153. Entretanto, a não inclusão da Rua João Catapan como 

responsável pela conexão entre o Setor 8 e a Avenida Brasil Oeste não efetiva à área acessibilidade 

dentro das diretrizes de mobilidade. A ligação entre a Avenida Brasil e o Setor, ocorreria pela Rua 

Miguel Vargas, da qual depende de prolongamento para efetivar a conexão com a Rua Dona 

Georgina Schell. Ao observarmos as diretrizes apontadas pelo PlanMob, a Avenida Miguelzinho 

Lima é única alternativa de conexão entre o setor e o restante da cidade, através da Rua João 

Catapan. 

Em relação ao planejamento de uso e ocupação do solo, o Setor 8, originalmente havia sido 

majoritariamente demarcado como ZE. As áreas marginas à RST-153 devido à presença de 
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indústrias e toda a questão logística facilitada pela rodovia foi gravada como ZPU. As vias 

classificadas como Vias Principais foram gravadas como EI. As margens dos cursos d’água presentes 

no setor foram demarcados como ZPRH em áreas não urbanizadas e como ZOC-1 nas áreas 

próximas à urbanização, ou já urbanizadas em suas margens. Haviam duas ZEIS demarcadas no 

setor, uma delas, ao sul do Lot. Nossa Senhora Aparecida, em uma área já ocupada e passível de 

regularização fundiária. A outra, ao norte da Vila Donária, destinada a produção de HIS. 

A destinação de novas áreas para a produção de HIS ocorreu em 2009, onde parte das glebas junto 

à Vila Donária foram gravadas como ZEIS. Os Eixos Indutores, ao serem subdivididos foram 

alçados à EI-1 e, posteriormente, a EI-2, de modo a reduzir o potencial construtivo, mas ainda sim 

maior que o estabelecido originalmente. Uma gleba localizada às margens do Lajeado Alexandre, 

antes gravado como ZOC-1, passou a ser classificado como ZEIS-3. Por fim, por grande parte do 

setor ser gravado como ZE, o aumento dos parâmetros urbanísticos desta zona veio a incidir sobre 

a área. 

 
Mapa 50 - Zoneamento em 2006 e em 2018 no Setor 8 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF 
 

4.6.2.1 Caso 03 

O empreendimento explorado no Caso 03 é composto por duas torres de 9 pavimentos cada, 

totalizando 144 unidades de 43m², de um dormitório, com possibilidade para fechamento de parte 

da sala de estar, convertendo a unidade em dois dormitórios. Está localizado na esquina das ruas 

Dona Georgina Schell e Guilherme de Almeida. A Figura 43 mostra uma vista do empreendimento 

a partir da rua e a Figura 44, sua localização e o sistema viário do entorno. 
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Figura 43 - Vista do empreendimento a partir da Rua Guilherme de Almeida 

Fonte: Gallina, B. (2019). 
 

 
Figura 44 - Localização do Caso 03 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
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O Quadro abaixo mostra o comparativo entre os parâmetros urbanísticos incidentes sobre a ZE, as 

áreas máximas possibilitadas por estes parâmetros sobre o lote do empreendimento e o número de 

dormitórios previstos no projeto. A flexibilização da CID representou um aumento de 60% no 

número de dormitório possíveis, entretanto o empreendimento, em uma primeira análise não 

utilizou o máximo permitido, ficando abaixo da possibilidade apresentada anteriormente à 

flexibilização. Entretanto observando que é apresentada a possibilidade de transformação da 

unidade de um dormitório em dois dormitórios através do fechamento de parte da sala de estar, o 

número resultante excede o máximo permitido pelo CID após a flexibilização. 

É possível estimar o Coeficiente de Aproveitamento utilizado pelo empreendimento a partir da 

multiplicação da área do apartamento pelo total de unidades presentes no empreendimento. Assim 

é possível estabelecer a relação entre o aumento do potencial construtivo estabelecido pela alteração 

do RU e a viabilidade do empreendimento.  

Quadro 42 - Comparativo entre os RU original, vigente e aplicado pelo Caso 03 

Área da gleba 

6.000m² 
REGIME ORIGINAL REGIME ATUAL 

Utilizados no 
empreendimento ZE ZE 

 Índices PDDI Aplicado ao lote Índices PDDI Aplicado ao lote 

TO 60% 3.600m² 60% 3.600m²  

CA 0,8 4.800m² 1,2 7.200m² 6.480m² 

CID 40 150 dorm. 25 240 dorm. 144/288* 

LM 300m²  300m²   

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 
*Considerando a possibilidade de converter a unidade em 2 dormitórios 
 

A Rua Dona Georgina Schell foi classificada pelo Plano Diretor como Via de Ligação, entretanto 

sua estrutura não corresponde à função estabelecida. O leito carroçável atual é de 8,5m, sendo 

obrigatório recuo de 2m para futuro alargamento, dependendo ainda do prolongamento em direção 

à Perimetral Sul para conexão com a Rua Miguel Vargas para efetivar sua função. A Rua Guilherme 

de Almeida, classificada como via local, possui leito carroçável de 8,5m. Através da Figura 45, 

abaixo, é possível verificar as condições atuais de infraestrutura e a relação da edificação viabilizada 

pela alteração dos parâmetros urbanísticos. 

 
a) Rua Dona Georgina Schell 

 
b) Rua Guilherme de Almeida 

Figura 45 - Relação do empreendimento com as vias do entorno 
Fonte: Gallina, B. (2019). 

É possível observar que o empreendimento rompe com o entorno imediato tanto em relação à 

densidade populacional quanto a altura existente na região. A partir de dados do Censo de 2010, a 

densidade populacional era de 11,31 hab/ha. A média de ocupação por residência no entorno é de 

3,4 pessoas. Nos voltando à ocupação do empreendimento, e ao tomarmos como base a ocupação 

de cada unidade por uma família composta por três pessoas, o empreendimento alcançará 432 
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habitantes. Em termos de densidade líquida, o empreendimento apresentaria 720 hab/ha. Com 

apenas este empreendimento, o setor censitário passaria a ter densidade bruta de 14,52 hab/ha. 

Abaixo, a Figura 46 apresenta o esquema gráfico elaborado a partir da Teoria da Teia Urbana de 

modo a possibilitar a compreensão da inserção do empreendimento no entorno.  

 
Figura 46 - Relação entre número de nós e número de pavimentos na quadra do empreendimento 

As edificações do entorno em cinza, o empreendimento em vermelho, e o X amarelo representando o acesso 
de cada concentração de nós. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O empreendimento representa uma concentração de nós, totalizados em 144, conectados ao canal. 

O entorno formado por residências unifamiliares representa cada um único nó conectado ao canal. 

O local onde este condomínio está inserido não representa importância global para a acessibilidade 

do bairro ao sistema como um todo. Por outro lado, a replicação desse padrão geraria várias 

concentrações de nós descarregando em canais que não tiveram sua capacidade ampliada. Em 

relação a paisagem do entorno, as edificações representam um rompimento pela verticalidade, 

levando em conta o entorno formado por residências de um pavimento. A execução da conexão 

proposta pela diretriz viária da Rua Dona Georgina Schell possibilitaria a melhor relação e fluxo 

com o restante do sistema. 

 

 
Figura 47 - Relação entre o empreendimento (a esquerda) e o entorno 

Fonte: Gallina, B. (2019). 

 

4.6.2.2 Caso 04 

O empreendimento analisado no Caso 04 é constituído 15 blocos de 5 pavimentos cada, 

totalizando 300 unidades de 46m², de dois dormitórios. Está localizado na Rua Oscar Vieira, uma 

das vias de acesso ao bairro. A Figura 48 apresenta uma imagem externa do empreendimento e a 

Figura 49 mostra a localização e a relação com o sistema viário do entorno. 
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Figura 48 - Vista do empreendimento a partir da Rua Oscar Vieira 

Fonte: Gallina, B. (2019). 
 

 
Figura 49 - Localização do Caso 04 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O Quadro 43 apresenta a simulação entre o regime urbanístico proposto originalmente (ZOC-1) 

e o em vigor no momento do licenciamento do empreendimento (ZEIS-1). Esse quadro acrescenta 

ainda uma terceira coluna relacionada ao planejamento, ao simular o potencial construtivo da área 

sob o regime da ZOC-1 após esta ter sido flexibilizada. Para estabelecer a relação entre a simulação 

dos parâmetros urbanísticos e o empreendimento em análise recorreu-se ao número de dormitórios 

do empreendimento para comparação com a CID e a estimativa de área total construída para 

comparação com o CA. 
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O regime original da ZOC-1 não possibilitava a implantação de residenciais multifamiliares. Dessa 

forma, a alteração da área para ZEIS representou o aumento do potencial construtivo e de 

adensamento. É possível observar, entretanto, que o empreendimento não se aproximou das áreas 

máximas que o novo regime permitiria. De igual modo, representa um rompimento com o entorno 

existente e um aumento brusco na densidade populacional. 

Para compreendermos o potencial construtivo da ZOC-1 após a flexibilização de seus parâmetros 

urbanísticos e usos, buscou-se estabelecer uma relação entre a simulação das áreas máximas 

permitidas caso a área seguisse gravada como ZOC-1 e o empreendimento. Observou-se que de 

igual modo, o empreendimento seria viabilizado, representando o mesmo aumento na densidade 

construtiva e populacional. 

Quadro 43 - Comparativo entre os RU original, vigente e aplicado pelo Caso 04 
Área da 
gleba 

15.281,9
86m² 

REGIME ORIGINAL REGIME ATUAL REGIME APÓS A FLEXIBILIZAÇÃO 

Utilizados no 
empreendim

ento 

ZOC-1 ZEIS-1 ZOC-1 

 
Índices 
PDDI 

Aplicado ao lote 
Índices 
PDDI 

Aplicado ao lote 
Índices 

PDDI 
Aplicado ao lote 

TO 40% 6.112,79m² 60% 9.169,19m² 40% 6.112,79m²  

CA 0,8 12.225,58m² 1,5 22.922,97m² 1,2 18.338,38m² 14.168m² 

CID - 0 15m² 1.019 dorm. 25m² 611,27 dorm. 600 dorm. 

LM 300m²  200m²  300m²   

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

Em relação a infraestrutura viária, a Rua Oscar Vieira (Figura 50), como apresentado 

anteriormente, é uma das vias responsáveis pela ligação do Setor 8 ao restante da cidade. A via foi 

classificada pelo PDDI como Via de Ligação, não possui gravame de recuo viário. Seu leito 

carroçável é de 10m, portanto não atende ao proposto pelo plano. Por outro lado, a pavimentação 

e infraestruturação da via em 2016 através dos recursos do PAC efetivou, ao menos, a conexão entre 

a RS-153 e a área interna do bairro. 

 
Figura 50 - Rua Oscar Vieira 

Fonte: Gallina, B. (2019). 
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Com base nos dados do Censo de 2010, a densidade bruta da área é de 5,94 hab/ha. A densidade 

líquida do empreendimento, se partirmos de uma população estimada considerando três pessoas 

por unidade, totaliza 900 pessoas, resultando em uma densidade liquida de 588,92 hab/ha. Ao 

acrescentarmos essa população ao setor censitário, a densidade bruta alcança 11,31 hab/ha. 

A Figura 51 auxilia na compreensão dos reflexos do empreendimento sobre o entorno relativamente 

às densidades como na paisagem. 

 
Figura 51 - Relação entre número de nós e número de pavimentos na quadra do empreendimento 

As edificações do entorno em cinza, o empreendimento em vermelho, e o X amarelo representando o acesso 
de cada concentração de nós. 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019). 

O empreendimento, embora não seja verticalizado, alcançando 5 pavimentos, representa uma 

demanda significativa ao concentrar 300 nós em uma única conexão com o canal. A forma como o 

condomínio foi implantado minimiza a possibilidade de criação de novas conexões, representando 

um encrave. O entono imediato não apresenta outras ligações diretas a este canal, sendo que as mais 

próximas são formadas por residências unifamiliares. Entretanto, considerando seu papel na ligação 

entre o bairro e resto do sistema, bem como a não previsão de um futuro alargamento e, 

consequentemente, o aumento da capacidade do canal, se estabelece um conflito em relação a 

capacidade do canal. Em termos de paisagem, a concentração de blocos, mesmo que de baixa altura, 

se destaca na paisagem, ainda predominantemente rural (Figura 52). 

 
Figura 52 - Relação entre o empreendimento (a direita) e o entorno 

Fonte: Gallina, B. (2019). 

 Síntese da análise 

As análises desenvolvidas na microescala auxiliaram na compreensão dos reflexos das diretrizes de 

planejamento sobre a materialidade. O que buscou-se apresentar, portanto, não foram os reflexos 

do empreendimento sobre o sistema, mas sim utilizá-lo para ilustrar as possibilidades construtivas 

e de adensamento proporcionadas pela flexibilização dos instrumentos de planejamento. Portanto, 

este capítulo buscou responder ao Objetivo Específico 5 e questão vinculada a ele: 

Apontar, a partir de casos específicos, a relação entre densidade e estrutura de circulação, na sua 
expressão na materialidade urbana, com o auxílio da Teoria da Teia Urbana. 

A alteração dos parâmetros urbanísticos viabilizou a execução do empreendimento? 

Houve a execução de ações voltadas à mobilidade urbana previstas no planejamento? 
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Desse modo, é possível afirmar que a flexibilização dos parâmetros urbanísticos possibilitou a 

execução dos empreendimentos selecionados. Estes mesmos empreendimentos representam um 

aumento considerável relativamente ao entorno, tanto populacional, quanto em termos de volume 

e altura. Ao analisarmos a estrutura de circulação do entorno e do bairro, identificou-se que a 

infraestrutura existente, de modo geral, não atende às diretrizes do PDDI. Relativamente a 

intervenções, a infraestrutura praticamente se manteve, limitando a uma nova conexão a área 

externa localizada no setor 8. Tampouco houve ampliações da capacidade viária. 

Podemos retomar os fatores que influenciam nas densidades identificados por Acioly e Davidson 

(1998). A flexibilização dos parâmetros e do zoneamento encontra-se dentro da variável Quadro 

Legal. A materialização destes empreendimentos encontra-se nas variáveis Disponibilidade de terra, 

Mercado Imobiliário e Terrenos e Economia. Desse modo, a estrutura fundiária, a tipologia 

habitacional e o tamanho das unidades foram contempladas na análise. Retomamos o esquema 

apresentado anteriormente na figura abaixo. 

 
Figura 53 - Fatores que Influenciam a Densidade Urbana 

Fonte: Acioly e Davidson (1998). 

Desse modo, embora o potencial construtivo representado pelo CA seja inferior às áreas centrais, o 

potencial de adensamento, representado pela CID tem um valor semelhante. Como é possível 

adensar as áreas periféricas quase que na mesma proporção das áreas centrais? A resposta está 

essencialmente na disponibilidade de terra e na redução da área das unidades habitacionais. 

Embora essa situação fique evidente nos casos, podemos montar uma simulação entre os índices da 

ZT e da ZEIS, após a flexibilização. Optou-se pela ZT por esta e a ZEIS apresentarem o mesmo 

valor para a CID. A ZT encontra-se em áreas de alta acessibilidade, ao passo que as áreas gravadas 

como ZEIS, em áreas mais segregadas. A simulação toma como base um terreno de 1ha. Partindo 

do CA, a ZT apresenta valores na ordem de 86% superior, entretanto a possibilidade do número 

de dormitório é mesma, totalizando 667. Se considerarmos apartamentos de 2 dormitórios, a 

simulação contemplaria 333 unidades.  
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Quadro 44 - Simulação entre potencial construtivo e de adensamento entre ZT e ZEIS. 
Área: 10.000m² ZT ZEIS 

CA 2,8 28.000m² 1,5 15.000m² 

CID 15m² 667 dorm. 15m² 667 dorm. 

Área possível do 

apartamento 
 84,08m²  45,04m² 

Densidade  999 hab/ha  999 hab/ha 

Fonte: Gallina, B. (2019). 

Trata-se de uma simulação preliminar, não contemplando as áreas de circulação, mas tendo em 

vista que as áreas de uso comum e garagens até 10m não são consideráveis áreas computáveis para 

o CA, temos um valor coerente com a realidade. Desse modo, alcançar o máximo permitido reflete 

diretamente na área das unidades. Quando observamos a área do apartamento na ZEIS, pode-se 

verificar que é muito similar aos casos analisados, enquanto que a ZT estaria mais compatível a 

apartamentos destinados à classe média, majoritariamente residente das áreas gravadas com este 

zoneamento. 

É possível verificar, a partir disso, a forma quase que autônoma que é tratado o aumento dos 

parâmetros urbanísticos e, consequentemente, o aumento das densidades. Nesse sentido, pode-se 

dizer que os parâmetros urbanísticos regram apenas a construção em relação ao lote, tendo nisso 

um fim em si, e contemplando de maneira pouco efetiva a relação com os aspectos mais estruturais 

da cidade.  
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CAPÍTULO 5 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo busca apresentar as conclusões encontradas a partir das análises e resultados da 

pesquisa. A pesquisa foi construída com o objetivo de compreender a articulação entre o 

planejamento das densidades e a mobilidade urbana. Portanto é pertinente retomar a questão 

central da pesquisa: É possível identificar uma articulação positiva entre o planejamento e a gestão das 

densidades e da mobilidade urbana em Passo Fundo? 

Sobre PDDI, abordado a partir do processo de flexibilização, é possível afirmar que, de modo geral, 

não é possível identificar uma correlação positiva entre as políticas de planejamento e gestão. 

Verificou-se que diversas ações, tanto no âmbito de planejamento como de gestão incidiram sobre 

estas duas políticas setoriais, não necessariamente de maneira congruente. Os autores estudados 

apontam os fixos e fluxos como elementos formadores da estrutura intraurbana. Analisar a cidade 

como um sistema único permitiu compreender a necessidade de apreendê-la como tal. 

Compreendeu-se ainda como o incentivo ao adensamento via planejamento em uma determinada 

área tende a ter reverberações sobre a outra e, que por sua vez, implicaria na reestruturação urbana, 

em um processo retroalimentado. 

O Estado, enquanto agente transformador do espaço, atua diretamente sobre a estrutura intra-

urbana através de duas frentes principais: a provisão de infraestruturas e o controle do uso e 

ocupação do solo. Esses dois elementos são formadores, dentre outros, do conceito de localização. 

Para o mercado imobiliário, o solo urbano, em determinada localização, possui um valor de troca. 

Assim os ganhos privados deste setor se dão sobre instrumentos aplicados pelo Estado. A crise fiscal 

do Estado, sobretudo a partir da década de 1980, fez com que o nível de investimentos em 

infraestrutura urbana fosse reduzido de forma significativa, diminuindo o papel do Estado na 

produção do espaço urbano. Entretanto, o poder de controle sobre o uso e ocupação do solo urbano 

segue nas mãos do poder público. E representa a lucratividade das operações imobiliárias tendo em 

vista que refletem o potencial construtivo, e por sua vez, o rateio dos custos em maior número, bem 

como a produção de valores de uso para um maior número de pessoas e um determinado público-

alvo. 

Por outro lado, a produção de habitação destinada às classes baixas, por si só, não representa 

interesse para o setor imobiliário. A ação do Estado se faz presente ao promover linhas de crédito, 

financiamento e subsídios para a produção de habitação de baixa renda. As políticas habitacionais 

podem ser desenvolvidas em qualquer esfera governamental, mas as de maior abrangência e volume 

de investimentos são desenvolvidas pelo governo federal, como aquelas promovidas pelo BNH na 

década de 1970 e 1980, ou como o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), desde 2009. 

Assim, embora as políticas sejam federais, é no nível local que há a sua materialização, portanto, 

dependem da legislação urbanística municipal para sua concretização. Diversos estudos sobre estes 

programas já identificaram similaridades em relação a localização destes empreendimentos: áreas 

periféricas e de baixa acessibilidade, e em relação a tipologia: como redução das áreas de habitação 

e concentração de habitantes em um mesmo empreendimento. Consequentemente, os parâmetros 

urbanísticos tem forte relação a esta tipologia, ao permitir o adensamento construtivo e 

populacional nessas áreas.  

Desse modo, observa-se que a pressão pelo solo urbano se dá de duas formas: 1) pela verticalização 

e consequente adensamento de áreas bem localizadas em relação aos serviços e infraestruturas, locais 
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cujo valor do solo tende a ser mais elevado e onde o incorporador busca maximizar o lucro a partir 

do entorno em que o empreendimento está inserido; 2) pela dispersão da área urbana, buscando 

glebas em áreas periféricas, usualmente de menor valor e com menor acessibilidade em relação a 

serviços para desenvolver empreendimentos geralmente a classes mais baixas – sendo os 

condomínios fechados de alta renda, exceções.  

O background teórico explicativo abordado a partir da relação entre a Pós-modernidade, 

Neoliberalismo e Neoconsitucionalismo se materializa no processo de planejamento e gestão e à 

legislação vinculada a esta dinâmica. A cidade passa a ser apreendida de forma fragmentada e o 

Estado, representado pelo governo municipal, lança mão deste artifício para atender ao capital 

imobiliário através da possibilidade de flexibilização da legislação urbanística. 

Em Passo Fundo, identificou-se na flexibilização do zoneamento urbano e dos parâmetros 

urbanísticos o ponto de partida para a reorganização da estrutura intraurbana de maneira nem 

sempre convergente às infraestruturas, nesta pesquisa que é relacionada à mobilidade urbana, e de 

modo específico, ao sistema viário. No âmbito da gestão pública, identificou-se a fragmentação de 

diversas relações que deveriam ocorrer em sincronia, como: a) entre o planejamento e gestão do uso 

do solo; b) a articulação entre as políticas setoriais; c) entre planejamento e capacidade de 

investimento público; d) entre o planejamento e gestão e a cidade existente. 

A apreensão da cidade de forma fragmentada, entretanto, não é algo exclusivo do município. Pôde-

se verificar que essa forma de planejar ganhou forma ao longo do tempo, submetida aos contextos 

econômicos, legais e políticos. O que se deve considerar sim, é que a cidade é uma estrutura única 

e qualquer alteração sobre a parte tende a refletir no todo, de igual modo quando tratado das 

políticas setoriais que devem sim estarem integradas para potencializar sua efetividade. 

Quando abordamos a relação entre planejamento e gestão no município, avalia-se sobretudo a 

flexibilização dos parâmetros urbanísticos e as alterações de zoneamento incididas sobre a área 

urbana. Na perspectiva adotada por Souza (2015a), a flexibilização do regramento urbanístico é 

interessante ao possibilitar ajustes, sem incorrer em distorções, portanto também se caracteriza 

como um dos meios de efetivar os princípios e diretrizes da política urbana. Entretanto ao abrir a 

possibilidade, sem uma delimitação específica, a não ser a temporal (quando, através de lei 

complementar, determina que as alterações ocorrerão uma vez ao ano, salvo em casos de interesse 

público) não estaria excedendo sua finalidade, incorrendo no perigo oposto ? Desse modo, embora 

as alterações sobre o PDDI tenham seguido os procedimentos legais, pode-se verificar 

incongruências relativamente ao entorno, tanto infraestrutural como na ambiência urbana.  

O Zoneamento e os parâmetros urbanísticos, enquanto meios para a efetivação da política de 

ordenamento urbano apresentam conflitos. Verificou-se que a forma como as densidades são 

planejadas no âmbito urbano são conflitantes com a infraestrutura na escala local. Quer dizer, se na 

escala urbana, o planejamento considera as vias conforme sua hierarquia planejada, isso não ocorre 

em uma análise mais aproximada, o que se pode afirmar a partir de: a) o limite da densidade não 

considera a caixa da via, podendo o mesmo índice estar locado em uma via de 7m, 8m, 9 ou 12m 

e b) pela não execução e falta de previsibilidade de execução da ampliação da infraestrutura viária, 

tanto relativo a capacidade quanto a novas conexões, e tampouco da gestão destas vias. Desse modo 

identificou-se que a homogeneização fruto do zoneamento, muitas vezes não contempla as 

diferenciações locais.  
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Relativamente aos parâmetros urbanísticos, a CID passou a não representar um parâmetro confiável 

no controle da densidade, sobretudo por duas questões: a primeira, pela dinâmica do mercado 

imobiliário, através de edificações com planta livre; e o segundo, do ponto de vista legal e 

regulatório, através do artigo 180 do Código de Obras (LC 399/2016), onde fica facultado ao 

empreendedor a apresentação da compartimentação interna das unidades habitacionais 

Podemos citar ainda a Lei Municipal de Parcelamento, que embora não tratada diretamente aqui, 

pode-se observar, na explanação dos Casos Estudados, que seus parâmetros favorecem a 

superconcentração de unidades e a criação de enclaves urbanos. Ainda relacionado a enclaves 

urbanos, pode-se apontar a incompatibilidade entre a hierarquia viária proposta pelo PDDI e a 

aprovação e licenciamento de novos empreendimentos. A não observação destas diretrizes gerou 

barreiras e, consequentemente, a impossibilidade de efetivação de diversas diretrizes viárias.  

A articulação entre as próprias políticas setoriais de transporte e mobilidade também apresentaram 

divergências. A proposta de sistema viário elaborado pelo PlanMob não contempla rotas alternativas 

propostas pelo PDDI, não considera como vias coletoras alguma daquelas gravadas como Eixos 

Indutores e não resolve a conectividade, atualmente limitada pela via férrea, exceto pelo 

prolongamento da Avenida Rui Barbosa. 

As análises sintáticas também apresentam convergências e divergências entre as propriedades 

configuracionais da malha urbana e as diretrizes de planejamento. Relativamente ao sistema viário 

proposto, este não contempla vias que apresentam alta acessibilidade e valores de escolha. Em 

relação a flexibilização do PDDI há compassos e descompassos. Áreas de média e alta acessibilidade 

foram passíveis de aumento do potencial construtivo e de adensamento, de modo a se utilizar o 

potencial tanto configuracional como da infraestrutura existente. Por outro lado, a ampliação do 

potencial construtivo e de adensamento em áreas periféricas de baixa acessibilidade e com poucas 

rotas de escolha, e aí incluindo o gravame de ZEIS e o desenvolvimento de empreendimentos do 

PMCMV nessas localizações, tende a criar problemas de mobilidade pelo aumento da demanda 

sobre o sistema viário local e reforça a segregação socioespacial, tanto no sentido de número de 

conexões com o tecido consolidado, como pela infraestrutura existente. 

Na perspectiva do orçamento público, a relação tampouco é sincrônica. A disponibilidade 

orçamentária é restrita e, portanto, é compreensível que os recursos sejam destinados a intervenções 

prioritárias. Identifica-se as intervenções relacionadas ao Anel Viário Central como de grande 

pertinência tendo em vista seu potencial em reorganizar a macroacessibilidade intra-urbana. 

Entretanto, como foi possível verificar, o aumento dos potenciais construtivos e de adensamento 

ocorreram em áreas periféricas, sendo poucas as infraestruturas implantadas que representam 

ganhos significativos destas áreas na macroacessibilidade urbana. Desse modo, ainda que o plano 

diretor idealize soluções para ampliar a acessibilidade viária entre regiões da cidade e na escala 

urbana, identifica-se que estas não são viáveis à curto prazo. Em relação as alterações do zoneamento 

no entorno do Anel Viário Central, deve-se destacar ainda que embora o potencial construtivo 

tenha aumentado, o potencial de adensamento foi reduzido. 

Quando observamos a materialidade construída, tanto ao longo do texto, como especificamente no 

capítulo onde foram tratados os Casos Estudados, é possível verificar que quando estes índices 

urbanísticos são transpostos à materialidade, sobretudo aqueles onde houve a flexibilização, fica 

claro o reflexo sobre a ambiência local e as redes de infraestrutura. O esquema gráfico desenvolvido 
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a partir da Teoria da Teia Urbana de Salingaros, auxiliou a compreender a necessidade de um 

dispositivo de controle que tenha relação com o local.  

Quando retomamos os princípios, objetivos e diretrizes estipulados pelo próprio PDDI, é possível 

verifica a incompatibilidade do produto resultante do processo de flexibilização do Plano e, 

inclusive, dos meios aos quais o PDDI regra o espaço urbano. Assim, confirma-se a facilidade com 

que a legislação urbanística é alterada, de forma fragmentada e de certo modo, descompassada com 

a cidade real (dinâmicas e infraestrutura) e ainda, relativamente às questões orçamentárias. 

Seguramente, identifica-se na figura do Plano Diretor, um instrumento de longo prazo, onde a sua 

totalidade, tanto em relação ao regramento urbano, como infraestrutural não se concretizam de 

modo imediato. Entretanto a cidade, enquanto organismo dinâmico, e o mercado imobiliário, 

enquanto um dos promotores desta dinamicidade, assimilou rapidamente as novas possibilidades 

construtivas, inclusive por incentivos externos à administração municipal, de modo que a 

materialização do plano, como apontado anteriormente, excedeu os limites centrais como vinha 

ocorrendo, avançando às áreas periféricas. Por outro lado, a execução da infraestrutura planejada 

não ocorreu no mesmo ritmo das alterações relativa às densidades. 

No tocante ao regramento, vê-se como importante a regulamentação de instrumentos do Estatuto 

da Cidade. O Solo Criado teria o potencial de reverter o adicional construído em melhorias urbanas. 

Como alternativa, sobre as diretrizes várias poderia ser utilizado, por exemplo, o Direito de 

Preempção. Relativamente ao controle da densidade em âmbito local, um dos caminhos possíveis 

seria retomar o controle da altura em função da caixa viária existente, na falta de um controle 

pormenorizado. 

Desse modo, quando observamos a localização das alterações, podemos observar “diferentes 

cidades” sendo construídas: uma, adensada, em área de alta acessibilidade e bem infraestruturada e 

outra, com áreas em processo de adensamento, com localização de baixa acessibilidade e 

infraestrutura insuficiente. Uma conquista do PDDU foi a manutenção do perímetro urbano. Mas 

como apresentado, ainda segue um desafio a integração das áreas periféricas ao tecido urbano. 

Assim se estabeleceu a discussão sobre os rumos de crescimento da cidade. A questão do 

planejamento das densidades acaba por conduzir à discussão entre espraiamento e adensamento do 

tecido urbano. Como apresentado na literatura e indicado por organizações internacionais, o 

adensamento urbano tende a ser um dos caminhos sustentáveis ao crescimento da cidade. 

Entretanto é necessário diversos questionamento sobre a densificação como: tipo de adensamento, 

sua localização, a capacidade de suporte das infraestruturas, que tipo de ambiência está sendo 

promovida, qual a população contemplada por cada tipo de adensamento. 

Embora alcançado o objetivo geral da pesquisa, o seu desenvolvimento suscitou outros 

questionamentos. Primeiramente, compreende-se como importante retomar as limitações da 

pesquisa em sua proposição inicial, de modo a apresenta-la como uma nova possibilidade de 

investigação. O tema proposto inicialmente estava centrando na discussão entre o planejamento das 

densidades e sua flexibilização e a mobilidade, representada pelo novo sistema de transporte coletivo 

proposto, processo em curso via licitação. Tendo em vista os descaminhos referentes a este 

procedimento administrativo (suspensão e posterior anulação), buscou-se desenvolver a pesquisa da 

forma como tratada, a partir da infraestrutura responsável pela macroacessibilidade, seu 

planejamento, gestão e execução e a articulação com as políticas de planejamento do uso do solo 

(densidades e sua flexibilização). Tendo em vista que o processo referente ao novo sistema de 
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transporte coletivo foi retomado em julho de 2019, compreende-se como pertinente analisá-lo em 

relação às políticas de uso do solo, às novas dinâmicas imobiliárias e a correspondência com as 

diretrizes de planejamento da mobilidade (PlanMob). 

Cabe ainda, como fechamento, apontar outros possíveis caminhos: 

Tendo em mãos dados do Censo de 2020, analisar a relação entre as densidades planejadas e a 

materialidade, de modo a verificar a sua espacialidade e em que medida se concretizou, bem como 

suas localizações; 

Outro caminho pertinente é a análise das políticas de adensamento frente às demais redes de 

infraestrutura, bem como em relação aos projetos e propostas em desenvolvimento. 

Em tempos de revisão do plano diretor, outro caminho possível seria um estudo comparativo entre 

o planejamento das densidades prevista no PDDI (2006) e as novas diretrizes e instrumentos 

instituídos no novo plano diretor. 
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Apêndice 1 - Alterações sobre o regramento dos recuos frontais, laterais e de fundos 

Artigo Redação original Redação Alterada 

RECUO FRONTAL 

Art. 108 
§ 2º 

ZOI-1: Dispensa de recuos para subsolos, 
térreos e demais pavimentos até 7m de 

altura. 

ZOI-1: Dispensa de recuos para subsolos, 
térreos e demais pavimentos até 10m de 

altura. 

Art. 108 
§ 5º 

Testada para Parques e Praças: ZOI-1, ZOI-2 e 
ZT: recuo frontal de 8m para pavimentos 

acima de 7m de altura. 

Testada para Parques e Praças: ZOI-1, ZOI-2: 
recuo frontal de 8m para pavimentos acima 
de 10m de altura e para ZT, aos pavimentos 

acima de 7,5m de altura. 

RECUOS LATERAIS E DE FUNDOS 

Art. 109 
§ 2º 

ZOI-1 e ZOI-2: Dispensa de recuos para 
subsolos, térreos e demais pavimentos até 

7m de altura. 

ZOI-1 e ZOI-2: Dispensa de recuos para 
subsolos, térreos e demais pavimentos até 

10m de altura. 

Art. 109 
§ 4º 

ZT, ZE, EI, ZR-1, ZR-2, ZPU, ZI: Recuos para 
edificações com mais 5,5m de altura. 

ZT, ZE, EI, ZR-2, ZPU, ZI, ZOC-1: Dispensa de 
recuos para subsolos, térreos e demais 

pavimentos até 5,5m de altura. 
 

ZT, ZE, EI, ZR-2, ZPU, ZI, ZOC-1: Dispensa de 
recuos para subsolos, térreos e demais 

pavimentos até 7,5m de altura. 
 

ZT, ZE, EI-1, EI-2, ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZPU, ZI, 
ZOC-1: Dispensa de recuos para subsolos, 
térreos e demais pavimentos até 7,5m de 

altura. 
 

ZT, ZE, EI-1, EI-2, ZR-1, ZR-2, ZR-3, ZEIS-1, 
ZEIS-2, ZEIS-3, ZPU, ZI, ZOC-1: Dispensa de 

recuos para subsolos, térreos e demais 
pavimentos até 7,5m de altura. 

Fonte: Elaborado por GALLINA, B. a partir da LC 170/2006. 
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Apêndice 2 - Alterações do PDDI 

Ano Ato Nº 
Tipos de Alteração 

Descrição 
ZUE ZEIS AZ IU RED REC US MOB 

2007 

LC 180 1               ZUE ampliação de empresa de rastreamento via satélite / CA=4, TO=80% 

LC 183 1               ZUE Colégio Cecy Leite Costa / Isenção de Recuo 

LC 185   1             ZEIS São João da Bela Vista 

LC 187 1               ZUE Assoc. Moradores Dom Rodolfo / Concessão de área 

LC 188         2 1     
Lote localizado em duas zonas; isenção de recuos laterais e de fundos para até h=5,5m para ZT, ZE, EI, ZR-2, ZPU, 

ZI, ZOC-1; Para novos parcelamentos, testada de 15m para lotes de esquina 

LC 191     1           Cria e Regulamenta a ZIL/Distrito Industrial e Logístico Paulo Rossato 

LC 192 1               ZUE Fórum 

LC 194     1           Suprime o EI da R. Nascimento Vargas/ZR-2 

LC 196   1             ZEIS Parque do Sol 

LC 197 1               ZUE Condomínio Horizontal Villa Paladio  

2008 

LC 199 1               ZUE Imed / Isenção vagas de estacionamento 

LC 200     1       1   Amplia ZPU; transforma Usos em permissíveis em zonas especificadas 

LC 201   1             ZEIS Parque Farroupilha / Revogado pela LC 291/2011 

LC 206 1               ZUE JR Cimentos / Industria de Pré-moldados de Concreto / Concessão de área 

LC 209             1   Altera o anexo 3, substitui o anexo 2 e 4 

LC 211 1               ZUE RGE 

LC 212 1               ZUE Condomínio Horizontal New Life 

LC 213 1               ZUE Senac 

LC 216     1           Amplia ZT 

LC 217     1           Amplia ZE 

LC 218 1               ZUE Escola Profª Lucille F. Albuquerque 

LC 219 4               ZUE Capelas Mortuárias Santa Marta, Morada do Sol, Independente e Lucas Araújo 

2009 

LC 220     1           Suprime EI no Bairro Lucas Araújo passando a ser ZOC-2 

LC 221     1           Transforma ZOC-1 em ZOI-2, Bairro Vera Cruz/Banhado da Vergueiro 

LC 232       1         Altera os Índices Urbanístico para as áreas gravadas como ZEIS 

LC 237   3             ZEIS nos bairros Parque do Sol, São Luiz Gonzaga, Donária 
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LC 239     1           Amplia ZT no Bairro Lucas Araújo 

LC 241 1               ZUE Faculdade Anhanguera 

LC 243 1               ZUE Hotel Prix 

LC 244 1               ZUE ampliação da Sede da Sociedade de Auxílio à Maternidade e à Infância - SAMI 

LC 245   1             ZEIS PAR Planaltina 

LC 248     3           Ampliação da ZOI-2, ZT e ZE 

2010 

Decreto 85         1       Regulamenta vagas de estacionamento para o uso CS.22 (Serviços de educação) 

LC 251       1   1     
Isenção no cálculo do CA para garagens e estacionamento até h=10m; Possibilidade de construção no recuo de 

guaritas, rampas, etc. 

LC 253 1               ZUE Escola IODONTUS 

LC 254   1             ZEIS Leonardo Ilha/Alterada pela LC 324/2012 

LC 261 1               ZUE EENAV 

LC 263             1   Cria e regulamenta os usos CS.32 e CS.33; inclui Microcervejaria no uso I.1; inclui outras atividades no Anexo 2 

LC 265 1               ZUE Crematório Memorial da Paz/Alterada pela Lei 276/2011 

LC 266 1               ZUE Condomínio Urbanístico no Lot. Leonardo Ilha / TO=40%, CA=0,8, LM=600m² 

LC 267 1               
ZUE Condomínio Urbanístico La Barra/ Na faixa de 150m às margens do Rio Passo Fundo, TO=20%, CA=0,2 e 

LM=2.000m², restante da área TO=40%, CA=0,8, LM=600m² 

LC 268             1   Torna Permissível usos na Macrozona de Proteção aos Mananciais 

LC 269     1           Grava como ZOI-2 trecho da Av. Pres. Vargas 

LC 271     1         1 Suprime EI na Av. Asp. Jenner e diretriz viária (Mapa 3) 

2011 

LC 277 1               ZUE Entidade Religiosa/CA=1,6, TO=60% 

LC 280   1             ZEIS Donária (Rua Martin Luther King) 

LC 287       3 2 2     

Passa a ser área urbana ZUEs e ZEIS contiguas ou não ao perímetro urbano; Passa a não computar no CA áreas de uso 

comum, garagens, até h=10m; amplia a altura da base com TO=80% para h=10m na ZOI-1 e ZOI-2; dispensa de 

recuos laterais e de fundos até h=10m para ZOI-1e ZOI-2, e até h=7,5, outras zonas; altera o número de vagas para 

alguns usos 

LC 289           1     Altera a fórumla do recuo, introduzindo o valor constante de 2,8m como pé-direito 

LC 291 1               ZUE Hotel no lot. Parque Farroupilha/CA=1,5, TO=60% 

LC 293 1*     1         Altera os índices da ZUE Condomínio Horizontal Villa Paladio, LC 197/2007 
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2012 

LC 299 1   1 1 9   1 1 

Altera o conceito de Patrimônio Ambiental (art. 16); altera título e diretrizes do capítulo "Dos objetivos e diretrizes 

gerais da infraestrutura e do saneamento ambiental (art. 27); Altera o conceito de Mobilidade (art. 30); Altera a 

definição sobre a Política Municipal de Habitação (art. 36) e de Habitação de Interesse Social (art. 38); divide as ZEIS 

em 1, 2 e 3, conforme sua finalidade; cria ZUE da Escola Protásio Alves / Isenção de recuos; cria e regulamenta os usos 

residenciais R.4 (HIS) e R.5 (Chácaras); altera as áreas não computáveis no CA e fixa como máximo de acrescimo 25% 

sobre o CA da zona; altera condicionantes da ZPRH; permite vagas de estacionamento no recuo de ajardinamento; 

estabelece condicionantes para o uso dos recuos viários; dispõe sobre o RIV e as medidas mitigadoras; detalha as 

diretrizes da Política Municipal de Desenvolvimento Territorial; limita as alterações do PDDI a uma vez por ano;  

Decreto 74                 
Dispõe da regulamentação e prazos para análise das alterações do PDDI via Seplan e CMDI para o ano de 2012 / 

Revogado pelo Decreto 84/2012 

Decreto 84                 Altera o prazo disposto no Decreto 74/2011 

LC 313 1               Altera ZUE / TO = 60%, CA = 1,5, CID = 15m², LM = 200 m² 

LC 320 1*               Altera área da ZUE estabelecida pela LC 313/2012 

LC 324   1*             Altera a ZEIS Leonardo Ilha, refente a LC 254/2010 

LC 330 5 1 10 6 7 1 1 1 

Cria a ZR-3, divide os EI em EI-1 e EI-2; estabelece novas normas sobre os limites entre as zonas; dispõe sobre 

atividades existentes incopativeis e a necessidade de RIV; altera os índices urbanístico das zonas ZOC-1; ZR-1; ZE; 

isenção de recuos laterais e de fundos para EI-1 até h=7,5; altera os critérios para o número de vagas de estacionamento 

para o uso CS.22 (Educacionais) e CS.25 (Serviços Religiosos), altera diretrizes viárias; altera usos; amplia ZPMN, 

ZOI-2, ZT, ZRT;  ZUE para Condomínio Logístico; ZUE para Condomínio Residencial Horizontal; ZUE para 

Complexo Esportivo; ZEIS Parque Bela Vista; ZUE Esporte Clube Passo Fundo; Grava doação de áreas e 

contrapartidas em função de novo parcelamento urbano; dispõe de novos prazos para revisão do Código de Posturas, 

Código de Obras e Plano Ambiental. 

LC 332     1           Amplia o perímetro da ZE 

2013 

Decreto 26                 Dispõe da regulamentação e prazos para análise das alterações do PDDI via Seplan e CMDI para o ano de 2013 

LC 341             1   O uso CS.11 passa a ser conforme na ZIL 

LC 345 1               ZUE Sport Club Gaúcho/HSVP / TO até h=10m = 80%, demais pavimentos = 60%, CA = 3,6, CID = 10m² 

LC 346     1           Amplia o perímetro urbano/Revogada pela LC 354/2013 

LC 347 1               ZUE Hospital São Vicente de Paulo / TO até h=12m = 80%, demais pavimentos = 60%, CA=3,6 / Isenção de recuos 

LC 348 1               ZUE Bombeiros / TO=80%/60%, CA=3,6 / Isenção de recuo frontal 

LC 354     1           Revoga a LC 346/2013, sobre a ampliação do perímetro urbano 
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LC 355 1               ZUE Antigo Quartel do Exército / TO=15% , CA=0,3 

2014 

Decreto 83                 Dispõe da regulamentação e prazos para análise das alterações do PDDI via Seplan e CMDI para o ano de 2014 

LC 361         1       Reestabelece a redação original do Art. 43, sobre o perímetro urbano 

LC 364 1               ZUE Hípica destinada a usos comerciais e industriais / TO = 60%, CA=1,2 

LC 366 1               ZUE Condomínio Industrial e Logístico junto a BR-285 

LC 367           2     
Dispensa recuos frontais para ZOI-1 até h=10m; para lotes em frente a praças, passa o recuo obrigatório de 8m ser 

acima de h=10m para ZOI-1 e ZOI-2 e de h=7,5m para ZT; permite vaga de garagem no recuo frontal para o uso R.4 

LC 368 1               ZUE Quadra de Esportes no bairro Lucas Araújo / TO=50%, CA=1 

2015 

LC 378         1       Altera a dimensão das vagas de garagem 

LC 381 1               ZUE para extração de argila/TO=20%, CA=0,2, LM=20.000m² 

Decreto 130       1         Estalece índices e usos para ZRT-2 / Revogado pelo Decreto 26/2017 

LC 382 3   8 2   1 2   

Passa a não ser computável no CA terraços; Altera TO=80% para até h=7,5m nos EI-1; dispensa algumas zonas de 

recuos laterais e de fundos até h=7,5m; amplia ZT (Rua Luiz Lângaro), ZOC-2, ZR-1 (Rua Daltro Filho), EI-2 

(Bairro Santa Marta), adecua a ZPRH, classifica as ZEIS, amplia ZE (Roselândia); cria ZRA (Vila Jardim); amplia 

ZPU (Perimetral Leste); ZUE Hospital da Cidade/TO=80% até h=12m, 60% demais pavimentos, CA=3,6/Isenção de 

recuos frontais;  ZUE Hospital Municipal/TO=80% até h=12m, 60% demais pavimentos, CA=3,6/Isenção de recuos 

frontais;  ZUE Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes/TO=80% até h=12m, 60% demais pavimentos, 

CA=3,6/Isenção de recuos frontais; altera a clasificação de alguns usos de Comércio e Serviço; uso R.2 passa a ser 

Confome na ZRT-1 

LC 383 1               ZUE Escola Notre Dame 

LC 384     2           Altera zoneamento na Av. Pres. Vargas e Bairro Recreio 

LC 386 1               ZUE Empreendimentos Logísticos (Perimetral Leste) / TO = 60%, CA = 1,2, LM = 1.250m² 

LC 387     1         1 Altera o zoneamento e o sistema viário no Bairro Valinhos 

LC 388   1             ZEIS Lot. Leonardo Ilha 

LC 389             1   Torna Permissível o uso E.3 (Geração e Distribuição de Energia Elétrica) para a ZPU e EI-2 

LC 391             1   Torna Permissível o uso P.5 - Aqüicultura na Macrozona de Proteção aos Mananciais e Sedes Distritais 

LC 392 5   1 1     1   

Altera os Índices Urbanístico e usos para DI-2, DI-2, DI-3 e DI-4; ZOC-1 (Lot. Pampa); ZUE Igreja Santa 

Clara/TO=75%, CA=0,75/Recuo Frontal=2m; ZUE EMEF Santa Marta/Isenção de recuo frontal; ZUE Clean 

Comércio e Serviços de Revestimentos Cerâmicos Ltda/Usos e Índices da ZOI-2/Isenção de recuo frontal; ZUE 

Hospital São Vicente de Paulo/TO=80% até h=12m, 60% demais pavimentos, CA=3,6; ZUE Empreendimentos 

Logísticos/TO = 40%, CA = 1,2 e LM = 1.250 m², com testada mínima de 25 (vinte e cinco) metros 
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2016 LC 400             1   Cria e regulamente o uso CS.20A (Serviços de Alojamento Tipo I) 

2017 

Decreto 26       1         Revoga o Decreto 130 e estabelece novos usos para a ZRT-2 

LC 404           1     Inclui zonas nas nas dispensas de recuos laterais e de fundos até h=7,5m 

LC 414     1           Transforma parte da ZPRM em ZOC-1 (Lot. Parque Farroupilha) 

LC 416 2*   2           
ZUE Hospital Pronto-Clínica/TO=80% até h=12m, 60% demais pavimentos, CA=3,6; ZUE HSVP-IOT/TO=80% 

até h=12m, 60% demais pavimentos, CA=3,6; Amplia DI-4 (Valinhos); Transforma em ZE a ZUE Condomínio 

Vivenda das Palmeiras 

2018 

LC 422 1*   1       1 1 
Altera os índices urbanísticos da ZUE Rua Albino Lazareti/ TO = 80%, CA = 2 e passa a ser Conforme o uso CS.22; 

Transforma trecho de ZPRH em ZE e suprimi diretriz viária (próx. Rua Hexel); altera usos 

LC 429         1     1 
Retira a obrigação de recuo de alargamento viário em ruas do bairro São Luiz Gonzaga e Petrópolis; Altera diretrizes 

viárias nesta área; Autoriza o Município de Passo Fundo receber a doação de uma fração de terras urbanas 

Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
 

ZUE = Criação ou alteração de Zona de Uso Especial 
ZEIS = Criação ou alteração de Zona Especial de Interesse Social 
AZ = Alteração de gravame de zoneamento 
IU = Alteração de índices urbanísticos vinculado a alguma zona 
RED = alteração na redação de definições ou regulamentação de instrumentos 
REC = Alteração das disposições de recuos 
US = Alteração de usos do solo ou criação de novas categorias 
MOB = Alterações vinculadas à mobilidade urbana 
1* = Alteração de ZUE ou ZEIS existente  
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Apêndice 3 - Alterações de zoneamento nas Áreas Adensáveis 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Apêndice 4 - Alterações de zoneamento nas Áreas Residenciais 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Apêndice 5 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Produção Urbana 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Apêndice 6 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Proteção Ambiental 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Apêndice 7 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Recreação e Turismo 

 
Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 

Apêndice 8 - Alterações de zoneamento nas Áreas de Usos Especiais 
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Fonte: Elaborado por Gallina, B. (2019), a partir de dados da SEPLAN/PMPF. 
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Anexo 1 - Sistema Viário proposto pelo PDDI 
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Anexo 2 - Perfil Viário proposto pelo PDDI (Anexo 1) 
 

 


