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O QUE É PLANEJAMENTO URBANO? 

 

Podemos definir o planejamento urbano como a disciplina que se ocupa de criar e desenvolver 

programas e serviços que buscam melhorar a qualidade de vida das populações de áreas urbanas que já 

existem ou que ainda serão planejadas. 

Atualmente, essa disciplina, tanto em teoria quanto na prática, passou a lidar basicamente com os 

processos de produção, estruturação e apropriação do espaço urbano. Os objetivos do planejamento 

urbano variam de acordo com as necessidades a serem atendidas e também de acordo com a legislação 

vigente no espaço a ser planejado. 

Outras questões que influenciam na forma como o planejamento é feito dizem respeito a cultura, 

geografia, demografia e outras. 

Os planejadores urbanos trabalham aconselhando municípios, sugerindo medidas e atuando de forma 

que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em cada uma das regiões planejadas. Esses 

profissionais também podem trabalhar para o Governo ou empresas privadas que estejam interessadas em 

planejar e construir uma nova cidade ou comunidade. 

Os profissionais dessa área devem trabalhar junto com as autoridades locais e em geral para a 

municipalidade das cidades ou vila, porém, nas últimas décadas se destacou o trabalho junto a organizações 

internacionais. No cotidiano de trabalho de um planejador estão o trabalho para melhorias na qualidade de 

vida das comunidades. 

Esse profissional deve observar a comunidade como um sistema interdependente entre os seres vivos 

e o espaço construído visando sempre o bem estar das partes que dependem da qualidade das outras. 

Além de ajudar a criar o espaço físico das cidades os planejadores urbanos também precisam ter o 

cuidado de criar uma estrutura que seja confortável, economicamente viável a todos que residem nesse 

espaço e funcional. 

O trabalho de planejamento envolve o contato com o processo de produção, estruturação e 

apropriação do espaço urbano e não somente como ficará no final de tudo. Podemos dizer que a atuação dos 

planejadores encontra um grande conflito entre a natureza e a urbanização dos espaços. 
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As Cidades Planejadas 

O planejamento urbano pode dizer respeito ao trabalho de estruturação tanto de cidades que já 

existem como aquelas que serão criadas num determinado espaço, como Brasília, por exemplo. Apesar de 

geralmente ser enfocado apenas a segunda função desse trabalho é importante esclarecer que existe 

planejamento em áreas que foram urbanizadas aos poucos e sem um planejamento do homem. 

Porém, é inegável o destaque que o trabalho de criação de uma cidade pode ter, pois devemos 

considerar que é necessário criar um planejamento para equipamentos públicos, espaços para empresas 

privadas, saneamento e muitos outros pontos funcionais de uma cidade. 

Quem pensa que o conceito de planejamento urbano é novo deve saber que ele acompanha a 

humanidade desde os primórdios das civilizações. Algumas das mais antigas cidades do mundo contavam 

com áreas restritas para cultos religiosos, muralhas e espaços para o comércio dentre outras áreas 

planejadas. 

Podemos dizer que o planejamento criado para erguer uma nova cidade visa a transformação de 

espaços naturais e rurais em espaços urbanizados. O crescimento das indústrias e o processo de urbanização 

fez com que grandes populações fossem distribuídas pelas regiões e países. 

 

As Cidades Brasileiras Planejadas 

A primeira cidade brasileira a ser planejada foi Belo Horizonte no final do século XIX. A ideia era que 

BH fosse uma cidade em que a locomoção fosse fácil com quadras junto a longas avenidas. A cidade de 

Goiânia, planejada na década de 30, tinha como ênfase as áreas verdes. 

As capitais Curitiba (Paraná) e Recife (Pernambuco) também foram contaram com projetos de 

planejamento que visava tornar esses centros urbanos em bons lugares para se viver. 

A cidade brasileira cujo planejamento é mais famoso é certamente a capital Brasília. A ideia de 

interiorizar a capital do país surgiu ainda com o Marquês de Pombal em meados do século XVIII. O presidente 

Juscelino Kubistchek levou essa ideia para o plano real trabalhando em parceria com Oscar Niemeyer e num 

espaço esquecido no coração do Brasil criou uma das mais modernas e interessantes cidades planejadas. 

O que podemos entender é que o trabalho de planejamento urbano consiste em delimitar os espaços 

que serão destinados para cada atividade com vista a organizar melhor a urbanização dos espaços. 

Dois princípios aparentemente antagônicos se defrontam na discussão do planejamento urbano: o 

princípio da propriedade privada e o princípio da função social da propriedade. Pelo primeiro, todo  
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proprietário tem o direito de usar, fruir e dispor dos seus bens; todavia, o segundo princípio, da função 

social, serve como atenuante ou limitador do primeiro, de modo a fazer prevalecer o interesse geral sobre o 

interesse particular. 

  No caso do planejamento urbano, as diretrizes para a organização do espaço finito das cidades 

devem seguir princípios específicos regulados a partir da Constituição Federal (artigos 182 e 183), do 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), das leis orgânicas, dos planos diretores e das leis de uso e 

ocupação do solo de cada município. Entre os princípios e as diretrizes jurídicas que condicionam o 

planejamento das cidades, encontram-se aqueles relacionados com a ordenação e o controle do uso do 

solo, de forma a evitar, em especial, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 

inadequados em relação à infraestrutura urbana e a instalação de empreendimentos que possam funcionar 

como polos geradores de tráfego sem a previsão da infraestrutura correspondente (Lei nº 10.257/2001, art. 

2º). A segunda premissa deste artigo é de que toda intervenção no espaço urbano deve ter suporte na 

infraestrutura correspondente, atual ou projetada, para suportar o aumento populacional. 

  Assim deve ocorrer na implantação de novos projetos urbanos, em especial nos chamados bairros ou 

cidades planejadas. Esse novo modelo de planejamento, focado na exploração de áreas de expansão, foi 

concebido para concentrar a moradia das pessoas perto dos seus locais de trabalho, evitando os 

deslocamentos e incentivando o uso de transporte alternativo em curtas distâncias, como a bicicleta, por 

exemplo. Outra finalidade desses projetos é melhorar a qualidade de vida e despertar a consciência da 

sustentabilidade ambiental, do uso racional e compartilhado de espaços de lazer. Os bairros e as cidades 

planejadas devem, mesmo sendo empreendimentos da iniciativa privada, se adequar às normas de uso e 

ocupação do solo e às condições da infraestrutura local, nos aspectos viário, de saneamento, energia, 

transportes e comunicações, de modo a não sobrecarregar a precária rede existente. 

  Mesmo que os bairros e as cidades planejadas adotem modelos de divisão do solo urbano diferentes 

do regime normal do loteamento, geralmente seguindo o regime especial do condomínio fechado, a 

regularidade desses empreendimentos deve ser observada para a necessária segurança jurídica dos 

adquirentes e investidores. Em conclusão, apesar de constituir empreendimento privado, o bairro planejado 

não é um sistema isolado, pois estará sempre integrado às áreas públicas do município, à legislação 

urbanística e às condições de infraestrutura. 

 


