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RESUMO 

Analisou-se a eficácia dos instrumentos normativos sobre o crescimento urbano 

utilizando-se como fontes de pesquisa: i) o Plano Diretor e seu zoneamento; e ii) os 

Alvarás de Construção emitidos em  série histórica na vigência do Plano Diretor. 

Focou-se na dinâmica territorial da Área Metropolitana de Brasília - AMB, período 

2012/2015, constituída pelo Distrito Federal e doze municípios que lhe são fisicamente 

adjacentes. Utilizaram-se os procedimentos metodológicos: i) levantamento dos alvarás 

de construção expedidos no período em cidades da AMB; ii) sistematização dos dados 

em planilhas e mapas registrando anualmente novas construções por uso do solo e porte 

por cidade; iii) analise do crescimento urbano reveladas pelas novas construções e sua 

consistência com o plano diretor. Concluiu-se pela limitação dos instrumentos 

urbanísticos para controlar o crescimento urbano e pela demonstração dos alvarás de 

construção como indicadores de pesquisa promissores, apontando-se a necessidade do 

planejamento e gestão territorial integrado da AMB. 

INTRODUÇÃO 

A motivação deste trabalho é contribuir conceitual e metodologicamente com a análise 

critica das relações entre planejamento urbano, especialmente o controle do uso e 

ocupação do solo, e a dinâmica concreta do crescimento urbano metropolitano. Para 

tanto, busca-se avaliar a eficácia dos instrumentos legais normativos em orientar e 

modelar os modos de ampliação e reprodução do tecido urbano utilizando-se para esse 

cotejo de 2 (duas) fontes básicas: i) as diretrizes e o zoneamento com seus parâmetros 

urbanísticos estabelecido no Plano Diretor; e ii) os alvarás de construção emitidos em 

uma série histórica na vigência do Plano Diretor. Sua relevância se insere nos esforços 

contemporâneos de implementação do novo marco jurídico urbanístico brasileiro, 

estabelecido no capitulo de politica urbana da Constituição Federal de 1988 e seus 

                                                           
1 Arquiteto e urbanista, Professor Associado IV da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

Brasília, pesquisador do CNPq. 



instrumentos regulamentados no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/01), em face 

dos processos reais de uso e ocupação do solo.  

A problematização dos modos de crescimento urbano praticados no ambiente urbano 

edificado, formal ou informalmente, vis a vis o aparato normativo urbanístico e edilício 

elaborado nos últimos anos aponta limites e possibilidades que atualizam conhecimento 

sobre o planejamento urbano, seus desafios e capacidade de incidência efetiva na 

ocupação e uso do território.  Para tanto, foca-se a análise do ponto de vista de recorte 

espacial na AMB – Área Metropolitana de Brasília, delimitada pelo território do Distrito 

Federal e doze municípios goianos pertencentes a Ride-DF
2
 que lhe são fisicamente 

adjacentes. E do ponto de vista de recorte temporal delimita-se aos anos de 2010 a 2015.  

Os procedimentos metodológicos foram desenvolvidos e aplicados no âmbito do projeto 

de pesquisa “Bases urbanísticas e institucionais para o planejamento e gestão territorial 

da área metropolitana de Brasília (AMB)” a partir de 2012
3
. Tais bases são entendidas 

como constituídas pelo conjunto de normas e dispositivos legais, instituições, 

instrumentos e recursos financeiros, técnico-administrativos, avaliando-se sua 

capacidade de incidir sobre a ocupação deste território metropolitano. Como este 

conjunto é muito amplo, tomou-se o Plano Diretor vigente em cidades selecionadas da 

AMB, avaliando suas diretrizes de ordenamento territorial e seu zoneamento com os 

respectivos parâmetros urbanísticos que definem padrões volumétricos (formas de 

ocupação do solo) e destinação de atividades (formas de uso do solo) como o principal 

referencial destas bases urbanísticas institucionais.  

Para configurar um amostra representativa deste recorte espacial muito extenso 

estabeleceu-se 3 (três) porções territoriais para a analise da dinâmica urbana e 

imobiliária do território da AMB, e dentro delas as cidades de maior adensamento: a 

porção norte, onde foi selecionada a cidade de Formosa/GO; a porção sul, onde foram 

selecionadas Valparaíso/GO, Cidade Ocidental/GO e Luziânia/GO; e a porção central, 

onde foram selecionados o Plano Piloto de Brasília e Ceilândia/DF.  

A principal fonte de dados utilizada no projeto de pesquisa para os levantamentos 

empíricos que pudessem indicar o crescimento urbano edilício praticado foram os 

alvarás de projetos de construção aprovados no período. Por ser o instrumento básico da 

administração municipal para autorizar a intervenção física arquitetônica e urbanística 

de construção ou ampliação o alvará de construção constitui o registro publico por 

excelência, sob guarda da prefeitura no caso das goianas e da Administração Regional 

no caso do DF, que informa os dados dos imóveis: o proprietário, endereço, destinação 

da edificação e sua área construída ou ampliada aprovada. A apropriação dos Alvarás de 

Construção emitidos, sua sistematização em termos de usos e ocupações do solo 
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executados em um período permite a observação de vetores e tendências predominantes 

do crescimento edilício urbano formal, ou seja, aquele legalmente aprovado pelo poder 

publico. Não se desprezam os usos e ocupações do solo informais, sem aprovação legal 

ou mesmo contrário às normas, como propulsores expressivos de crescimento da cidade. 

Entretanto, pela inviabilidade de seu registro nos municípios investigados não foi 

possível considera-los como variável de analise do crescimento urbano edilício.  

Assim, os dados referentes aos Alvarás de Construção foram mapeados e cotejados com 

os Planos Diretores, principal instrumento de legislação urbanística abordado, 

utilizando-se os seguintes procedimentos metodológicos: i) levantamento dos alvarás de 

construção expedidos no período em uma amostra de cidades da AMB; ii) 

sistematização dos dados em planilhas anuais e sua plotagem em mapas registrando 

anualmente as novas construções por uso do solo e seu porte por cidade; iii) analise do 

crescimento urbano reveladas pelas espacialização das novas construções, seus usos e 

portes, e sua consistência com o plano diretor e os parâmetros urbanísticos.  

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DA BRASÍLIA METROPOLITANA E DAS 

REGIÕES METROPOLITANAS NO BRASIL 

No lugar da forma compacta de cidade que representou o processo histórico dominante, 

em formação há anos, predomina desde meados do século 20 e acentua-se neste inicio 

de século a tendência de uma população metropolitana distribuída e (des) organizada em 

áreas regionais em permanente expansão que possuem formas “desformes”, ou 

aparentemente desordenadas. Pode-se falar de lógicas reproduzidas de loteamento, 

urbanisticamente simplificadas e pragmáticas, mais próxima de uma visão caricata de 

acampamento do que de cidade, que expandem e segmentam o tecido metropolitano em 

suas franjas periféricas e periurbanas. Além do déficit de urbanidade comum tanto 

àquelas franjas quanto às áreas centrais e subcentros. Um aspecto fundamental do atual 

crescimento sócio espacial, como apontou GOTTDIENER (1993) é de que “a vida 

urbana tornou-se portátil e o mesmo ocorreu com a cidade”. O mesmo autor sugere o 

termo “região metropolitana polinucleada” para referir-se a esse processo de produção 

de assentamentos urbanos, distinguindo-o e recusando o discurso simplista e 

“naturalizador” de que se trata de uma versão mais ampla da cidade 

contemporaneamente. Nessa perspectiva, produzem novas formas de polinucleação 

metropolitana onde ocorre mais uma lógica de expansão do que desconcentração. Nesse 

processo há deslocamento de população crescente e o adensamento de atividades 

sociais, econômicas e políticas, em áreas fora das tradicionais regiões citadinas e centros 

populacionais, não obstante prevaleça a força polarizadora do centro.  

Nesse sentido, o conceito de “expansão” descreveria os padrões atuais de crescimento 

urbano polinucleado buscando apreender a dispersão regional de pessoas, comércios, 

atividades industriais e administração publica. Juntamente com a reestruturação destas 

regiões em domínios multicentrados esparramados por vários quilômetros, a distâncias 

cada vez maiores. A expansão urbano-metropolitana polinucleada seria, ao mesmo 



tempo, produtora e resultante da correlação de forças dos agentes públicos e privados da 

formação socioeconômica e política dominante, em sua expressão territorial.  

Em Brasília, o modelo de expansão polinucleada do território implantado teve como 

efeito básico proporcionar a centrifugação dos assalariados promovendo a consagração 

das áreas centrais mais valorizadas e aquinhoadas de infraestrutura, bens, serviços e 

equipamentos, o Plano Piloto de Brasília, para os agentes imobiliários e grandes 

construtoras.  

Recuperando o conceito Metropolitano de Brasília na análise do Distrito Federal e 

Entorno, FERREIRA (1985) já apontava: “Decorridos 25 anos de sua implantação, a 

cidade já tem delineada a sua área metropolitana, à semelhança das demais metrópoles 

brasileiras; Brasília hoje não pode ser considerada apenas como o Plano Piloto de Lucio 

Costa, como era nos anos 50. Tampouco pode ser apenas a cidade com seus núcleos 

periféricos dispersos, dos anos 60. Ela é agora a metrópole, que envolve além desses 

espaços os municípios vizinhos do entorno do DF.” Mais 21 anos depois, a mesmas 

autoras (FERREIRA, STEINBERGUER, 2006) reafirmavam e redelineavam a noção da 

Metropolitana de Brasília, ampliando-a: “pode-se dizer que a Brasília real de hoje 

(2006) configura um território que abrange o Distrito Federal (DF) e nove municípios 

goianos próximos, a saber: Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Cidade Ocidental, 

Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Valparaíso de Goiás e 

Santo Antônio do Descoberto. O DF é o Núcleo, constituído pela Sede, (inclui o Plano 

Piloto, Lago Sul, Lago Norte e Cruzeiro) e 16 cidades satélites e/ou assentamentos. 

Configura uma das maiores concentrações urbanas do país atingindo 2,65 milhões de 

habitantes em 2000, segundo o IBGE, dos quais 75% estão no DF.” 

Resgatando a experiência brasileira de regiões metropolitanas, destacam-se dois 

momentos. O primeiro, nos anos 70, quando a iniciativa integra o escopo da Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano no âmbito do II PND – Plano Nacional de 

Desenvolvimento, no contexto do regime autoritário de 1964. O fundamento dessa 

política baseava-se na lógica da expansão industrial onde se consolidam as metrópoles 

seu lócus e expressão espacial dessa lógica. Por Leis Federais são criadas 9 (nove) 

Regiões Metropolitanas envolvendo os principais centros urbanos nacionais e suas áreas 

de influencia imediata, os municípios que eram lidos como uma mesma unidade 

socioeconômica. A justificativa era a implementação integrada de serviços comuns de 

interesse metropolitano. Constituir-se-iam as Regiões Metropolitanas como unidades de 

gestão e planejamento organizadas com uma concepção padronizada em estrutura de 

dois conselhos: deliberativo e consultivo. 

A Constituição de 1988 inaugura o segundo momento na transição à democracia, 

estabelecendo competência aos Estados para institucionalizar suas unidades regionais. O 

novo texto constitucional descentralizante propiciou outras categorias de organização 

regional, além das RM´s, como as aglomerações urbanas e as microrregiões, abrindo 

possibilidades novas para os estados desenvolverem planejamento regional. 

Desencadeou-se novo ciclo de criação de novas unidades regionais de diferenciadas 



dimensões, inserções físicas e portes populacionais, vulgarizando o conceito 

metropolitano. Leis estaduais diversas criaram unidades com parâmetros mínimos para 

sua organização e gestão gerando situações variadas como as “áreas de expansão 

metropolitana”, na legislação do Estado de Santa Catarina, e o “colar metropolitano”, no 

Estado de Minas Gerais.  

A nova Constituição previu também a criação da categoria Regiões de Desenvolvimento 

Integrado e, a partir daí, foram instituídas: i) RIDE-DF, envolvendo municípios de 

Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais; ii) RIDE do Pólo Petrolina e Juazeiro, 

envolvendo os municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA; e iii) RIDE da Grande 

Teresina, envolvendo os municípios de Teresina/PI, Altos/PI, Beneditinos/PI, 

Coivaras/PI, Curralinhos/PI, Demerval Lobão/PI, José de Freitas/PI, Lagoa Alegre/PI, 

Miguel Leão/PI, Monsenhor Gil/PI, Timon/MA e União/PI.  

Em 2003 o território nacional passou a ter 26 (vinte e seis) unidades metropolitanas, 

com a RIDE-DF a única dentre as três instituídas inserindo-se nesse conjunto, dado o 

porte metropolitano da cidade principal (CUNHA, PEREIRA, 2008). Estas unidades 

metropolitanas estão concentradas: a) Na Região Sudeste: SP e MG possuem, 

respectivamente, três e duas unidades; RJ e ES possuem uma unidade cada; b) Na 

Região Sul SC possui seis unidades; PR possui três; e RS uma Região Metropolitana; c) 

Na Região Nordeste, CE, PE e BA já possuíam uma unidade metropolitana, dos anos 

70; e por leis estaduais o AL, MA, PB e RN constituíram suas unidades totalizando sete 

na Região; d) Na Região Norte, Belém constituía a única unidade, sendo criada a de 

Manaus por lei estadual em 2007 reunindo 8 municípios; e) Na região Centro-Oeste foi 

institucionalizada a RM de Goiânia, e há ainda a figura da Aglomeração Urbana de 

Cuiabá e Várzea Grande criada recentemente. 

A RIDE- DF é constituída pelo DF, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, 

Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, 

Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de 

Goiás e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí, Buritis e Cabeceira Grande, no Estado 

de Minas Gerais.  

Mesmo criadas institucionalmente, raras são as experiências no universo descrito que 

possuem efetividade na integração da gestão e planejamento metropolitano. Na 

efetividade neste propósito, podem-se destacar os casos das RMs de Belo Horizonte e 

de Recife, na efetividade do esforço de planejamento e gestão metropolitanos. E, mais 

recentemente, a RM de Belém, em razão de sua legislação metropolitana. Em outros 

casos, o funcionamento de Consórcios de Serviços Públicos entre Municípios tem sido 

eficaz instrumento para atingir aquele propósito. Destaca-se  a experiência do Consorcio 

do ABCD (Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema) no Estado de São 

Paulo nos anos 90.  

Há uma lacuna quanto às relações metropolitanas no Brasil: a ação integrada de entes 

federativos no espaço urbano-metropolitano carece de um marco legal e de uma Política 



Metropolitana
4
 no âmbito de uma nova Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, 

inexistente no Brasil desde a experiência dos anos 1970. Lacuna mais premente à luz da 

necessária articulação da ação regulando a inter-relação cooperada entre os municípios 

integrantes dessas regiões conformando cidades metropolitanas e suas relações com os 

governos estaduais e o federal.  

Na ótica de uma política territorial federativa, é imprescindível enfrentar a cultura 

estreitamente municipalista predominante na qual os munícipes, particularmente os 

prefeitos, deixem de olhar para a gestão e planejamento na escala metropolitana como 

ameaça de perda de poder na visão política conservadora da metropolização como um 

jogo em que alguns ganham e outros perdem. Superá-la é deixar de ver a gestão e o 

planejamento metropolitano como ameaça, para vê-los como oportunidade para o 

desenvolvimento integrado em jogo de cooperação onde todos ganham. 

PLOTAGEM DOS ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO NAS CIDADES DA AMB 

ONDE FOI APLICADA A PESQUISA 

Para ilustrar a metodologia aplicada na pesquisa e analise serão apresentados a seguir os 

mapas com a plotagem dos alvarás de construção emitidos no ano de 2012 por cidade 

pesquisada. As bolas amarelas pequenas referem-se a usos residenciais unifamiliares e 

as grandes multifamiliares; as bolas vermelhas pequenas os usos comerciais de menor 

porte até 1000 m2 e as grandes maiores que essa metragem; as bolas azuis pequenas 

referem-se a usos institucionais de menor porte até 1000 m2 e as grandes de maior 

porte; as bolas laranja ou lilás pequenas referem-se a usos mistos de menor porte até 

1000 m2 e as grandes de maior porte; e por fim as bolas pretas pequenas até 1000 m2 

referem-se a usos industriais de menor porte e as grandes de maior porte. 

Cidade Ocidental/GO – Alvarás de Construção emitidos em 2012 
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Valparaíso/GO – Alvarás de Construção emitidos em 2012 

 

 

Plano Piloto de Brasília – Alvarás de Construção emitidos em 2012 

 

 

 



Formosa/GO – Alvarás de Construção emitidos em 2012 

 

Luziânia/GO – Alvarás de Construção emitidos em 2012 

 



ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Com respeito à dinâmica imobiliária, relativa aos projetos de edificações residenciais, 

comerciais, mistas, institucionais e industriais aprovados no período 2010 -2015, os 

dados apurados na pesquisa revelam diferenças significativas e instigantes nos achados 

considerando as 6 (seis) cidades onde foi aplicada a metodologia: Ceilândia, Plano 

Piloto, Formosa, Cidade Ocidental, Valparaiso e Luziânia. 

A avaliação da hipótese inicial formulada de que os padrões de planejamento, planos-

diretores e normas urbanísticas tem baixo controle/incidência nas formas do 

crescimento urbano na dinâmica metropolitana da AMB é de que esse enunciado 

embora não possa ser peremptoriamente negado, não pode, tampouco, ser generalizado 

e merece problematização à luz da dinâmica metropolitana dos anos em tela. Por outro 

lado, em seu aprofundamento analítico com os dados empíricos levantados aponta-se 

que no quadro da dinâmica metropolitana da AMB o predomínio de projetos aprovados 

de atividades econômicas e institucionais (comércio e serviços, mistos, industriais e 

instituições) tende efetivamente a expressar maior dinâmica e autonomia urbana das 

cidades e núcleos urbanos. E no oposto, o predomínio de projetos aprovados de 

residências unifamiliares tende a expressar baixos dinamismo e autonomia urbana 

reforçando o caráter de cidades dormitório dependente de uma cidade mãe, no caso 

Brasília. Assim, foi necessário estabelecer-se o gradiente de quatro graus referentes à 

dinâmica e autonomia urbana considerando aquele predomínio: Alto grau, médio alto, 

médio baixo e baixo. 

O Plano Piloto de Brasília revelou alto grau, com o predomínio do uso comercial, 

seguido do institucional, embora com baixa presença de uso misto e industrial. Obedece 

ma non troppo o controle, normativa e o projeto urbanístico, vejam-se as inúmeras 

formas maquiadas de convívio e cumprimento daqueles instrumentos. 

A Cidade Ocidental revela baixo grau, com predomínio de uso residencial unifamiliar 

expressa menor dinâmica urbana com crescimento de moradias de baixa qualidade 

arquitetônica e de implantação urbanística, baixa presença de projetos de uso comercial, 

serviços, mistos e institucionais, acentuam seu caráter de cidade dormitório de Brasília. 

Mesmo o inicio do condomínio Alphaville, por sua implantação territorial ambígua, não 

altera aquele caráter ainda que amplie a receita municipal. Relaciona-se com o controle, 

normativa e plano diretor, não obstante inúmeras formas maquiadas de convívio e 

cumprimento daqueles instrumentos. 

Luziânia revela igualmente baixo grau, com predomínio de uso residencial unifamiliar 

expressa menor dinâmica urbana com crescimento de moradias de baixa qualidade 

arquitetônica e de implantação urbanística, baixa presença de projetos de uso comercial, 

serviços, mistos e institucionais, acentuam seu caráter de cidade dormitório de Brasília. 

Na sua área histórica, curiosamente, de forma associada à um processo recente de 

consolidação do centro tradicional pode-se perceber um inicio lento e gradual de 

incremento de atividades de comercio e serviços que, se ampliado, poderá levar à um 

crescimento de oportunidades de geração de trabalho e renda reduzindo, dessa maneira, 



o longo processo de dependência dessa cidade com boa parte de sua população tendo de 

deslocar-se em busca de trabalho e serviços de melhor qualidade. 

A Ceilândia aponta um médio alto grau, com crescimento significativo no período de 

usos comerciais, mistos e industriais, além de institucionais, expressivo aumento de 

habitação multifamiliar com verticalização e adensamento. Embora aquém do potencial 

oferecido pela infra-estrutura sobretudo entorno das estações do Metrô. Relaciona-se de 

forma baixa com o controle, normativa e plano diretor bastante defasados da dinâmica 

urbana.  

Formosa apresenta um médio baixo grau, com leve contra-tendência à característica de 

cidade-dormitório especialmente no período de aquecimento da economia, onde 

aparecem no centro mais usos comércios e serviços, especialmente usos mistos com 

moradia nos andares superiores com relativa verticalização e adensamento. Relaciona-se 

de forma baixa com o controle, normativa e plano diretor já defasados diante da 

dinâmica urbana. 

Valparaiso revela igualmente um médio baixo grau, com uma contra-tendência à 

característica de cidade-dormitório mais destacada do que Formosa, certamente em 

razão de sua contigüidade, maior proximidade e acelerada conurbação com a porção sul 

do Distrito Federal. Os empreendimentos imobiliários resultantes do Programa Minha 

Casa Minha Vida, composto de prédios residenciais multifamiliares com uma sobre 

oferta de imóveis bem superior à demanda existe contribui com esse processo. Da 

mesma forma, o incremento na demanda e registro de atividades de comercio e serviços, 

assim como o leve mais visível crescimento de atividades institucionais, despontam um 

horizonte de possibilidades de maior autonomia e independência deste núcleo urbano 

em franco processo de conurbação com o DF.  

Quanto aos instrumentos urbanísticos de ordenamento territorial, controle do uso e 

ocupação do solo, especialmente o Plano Diretor, e quanto à existência de órgãos 

técnicos e conselhos instalados, considerando os padrões desiguais pode-se estabelecer 

o gradiente de quatro graus referentes à presença e efetividade destas variáveis: Alto 

grau, médio alto, médio baixo e baixo.  O Plano Piloto com alto grau de presença e 

incidência, Ceilândia com médio alto, Formosa e Luziânia com médio baixo, e Cidade 

Ocidental e Valparaiso com baixo grau de presença e efetividade daqueles instrumentos.  

O pano de fundo dessa dinâmica imobiliária dialoga diretamente com esse processo de 

metropolização, marcado por enormes desigualdades e simultaneamente  

complementaridades econômico  funcionais territoriais, reproduz e reforça a tendência 

concentradora de centralização no coração da área metropolitana. Cabe notar que essas 

complementaridades funcionais econômicas territoriais resultam, também, por 

conformar interdependências entre essas diversas cidades e núcleos urbanos em razão 

de seus fluxos (pessoas e mercadorias) e fixos (equipamentos, empregos, atividades, 

infraestrutura e serviços).  



Os padrões de planejamento, planos diretores, projetos e normas são bastante desiguais 

entre Plano Piloto, demais cidades ou núcleos urbanos do DF e as cidades da AMB,  

porem não obstante a desigualdade tem em comum a dificuldade de incidir mais 

fortemente nas formas de crescimento urbano na dinâmica metropolitana.  

As complementaridades funcionais no sentido dos fluxos (de pessoas e mercadorias) e 

de fixos (equipamentos, empregos, atividades, infra-estrutura e serviços) que se 

estabeleceu em toda AMB nesta dinâmica de metropolização constituem um ATIVO 

com potencial no sentido de redesenhar, na perspectiva da complementaridade, os 

padrões de planejamento, planos diretores, projetos e normas urbanísticas. As 

interdependências podem ser vistas como potencialmente geradoras de mecanismos de 

intercambialidade entre solos, potenciais construtivos, regulamentação urbanística e da 

aplicação dos instrumentos como transferência de direito de construir, potenciais 

construtivos e outorgas onerosas.  

Nesta perspectiva de complementaridade, interdependência e intercambialidade, é 

possível e necessário coordenar seus planos diretores, como instrumentos matrizes do 

manejo social de solos, potenciais construtivos (logo, valorização imobiliária) e 

instrumentos de política urbana em um planejamento e gestão metropolitana integrado.  

Nesse sentido, da exploração e aprofundamento das possibilidades do potencial de 

complementaridade e intercambialidade estabelecido nas interdependências de fluxos e 

fixos detectadas na AMB, aponta-se como desafio e desdobramento da pesquisa a sua 

continuidade. Complementando, assim, os levantamentos e analises até aqui realizados, 

e ampliando o quadro empírico com a investigação nas demais cidades e núcleos 

urbanos que são constituintes da AMB. Sobretudo, neles aplicando a metodologia da 

pesquisa e testando-a, a partir da analise da combinação das variáveis a) dinâmica 

imobiliária; e b) instrumentos (planos diretores e legislação urbanística básica) e  

desenho institucional na área de planejamento e gestão urbana (capacidade técnica 

instalada e órgãos de controle social). Cabe destacar que juntamos nessa variável “b”, o 

que anteriormente era concebido como 2 (duas) variáveis analisadas separadamente 

“Instrumentos” e “Desenho Institucional”, porque a pesquisa demonstrou a 

possibilidade e viabilidade dessa junção sem prejuízo para a qualidade dos conteúdos e 

analises.  

A metodologia desenvolvida na primeira fase da pesquisa proporcionou a reelaboração 

das hipóteses construídas com 4 (quatro) formulações básicas a serem testadas na 

perspectiva dessa continuidade da pesquisa aplicada às cidade e núcleos urbanos 

constituintes da AMB: 

A. Na dinâmica metropolitana da AMB o predomínio de projetos aprovados de 

atividades econômicas e institucionais (comércio e serviços, mistos, industriais e 

instituições) tendem a expressar maior dinâmica e autonomia urbana.  



B. No oposto, o predomínio de projetos aprovados de residências unifamiliares tende a 

expressar baixa dinamismo e autonomia urbana reforçando o caráter de cidades 

dormitórios dependentes de uma cidade mãe. 

C. Estabeleceu-se um gradiente de quatro graus referentes à dinâmica e autonomia 

urbana considerando aquele predomínio: Alto grau, médio alto, médio baixo e baixo. 

D. Os padrões de planejamento, planos- diretores, projetos e normas urbanísticas tem 

baixo controle/incidência nas formas do crescimento urbano na dinâmica metropolitana 

da AMB. 

CONCLUSÃO 

A meta central da investigação foi atingida ao detectar a limitação e desarticulação 

daquelas bases urbanísticas e institucionais, sobretudo os instrumentos urbanísticos 

vigentes para orientar e controlar a dinâmica do crescimento urbano. O Alvará de 

Construção, não obstante a desorganização e limitações técnicas institucionais das 

administrações publicas, demonstrou ser um indicador de pesquisa promissor 

propiciando um referencial de leitura consistente do uso e ocupação do solo 

implementado. Concluiu-se pela limitada aplicação dos Planos Diretores, suas 

diretrizes, zoneamentos e parâmetros urbanísticos, na orientação do crescimento urbano 

ocorrido, e apontou-se a demanda por um sistema de planejamento e gestão territorial 

integrado para a AMB. 

BIBLIOGRAFIA 

Cunha, E. M. P. e Pedreira, R.S. (2008) Série: Como andam as Regiões 

Metropolitanas (volume 1: Hierarquização e Identificação de Espaços Urbanos e 

volume 2: Tipologia das Cidades Brasileiras). Coleção Estudos e Pesquisas do 

Programa Nacional de Capacitação das Cidades, Ministério das Cidades, Brasília. 

Ferreira, I.C.B. (1985) O Processo de Urbanização e a Produção do Espaço 

Metropolitano de Brasília In PAVIANI, A. (org.). Brasília, Ideologia e Realidade: o 

espaço urbano em questão. São Paulo: Ed. Projeto, São Paulo. 

_______________, Steimberguer, M.(2005) O modelo de gestão de Brasília e as 

Políticas Urbanas Nacionais in Caderno Metrópole n.14, Rio de Janeiro. 

Gottdiener, M.(1993) A produção social do espaço urbano, São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 


