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RESUMO

Este artigo propõe uma metodologia para avaliar o grau de apropriação da outorga onerosa do direito de 
construir (OODC) pelas administrações municipais, a partir da leitura de seus planos diretores. A OODC 
é um instrumento urbanístico que foi regulamentado em nível nacional pelo Estatuto da Cidade em 2001 e 
incluído em grande parte  dos  planos diretores  desenvolvidos  a  partir  daí.  Sua  concepção  é  bastante 
complexa e sua aplicação depende de uma capacidade técnica diferenciada. Daí, a forma como a OODC é 
colocada no texto do plano diretor  fornece indícios de como aquela administração pretende (ou não) 
aplicar o instrumento em seu território.  Infere-se que o instrumento que tenha sido apenas citado ou 
pouco especificado nessa regulamentação provavelmente não será utilizado, ou terá sua aplicabilidade 
muito comprometida. A metodologia proposta consiste na análise dos textos legais a partir de seis grupos 
de critérios. Foram elaboradas questões específicas para cada grupo, as respostas foram valoradas (1 ou 0) 
e os números obtidos foram trabalhados de uma forma específica para cada agrupamento de critérios. A 
combinação das notas obtidas por grupo fornece um índice por cidade. Esse índice assume um valor entre 
zero e um: quanto mais perto de um, maior o detalhamento do instrumento e mais apto está o município a 
aplicá-lo e vice-versa. Essa metodologia foi aplicada em 159 planos diretores de municípios do Estado de 
São Paulo. Os resultados mostram que, de modo geral, os municípios paulistas, apesar de contarem com a 
OODC  em seus  planos  diretores,  não  se  apropriaram desse  novo  instrumento  urbanístico.  Isto  é,  o 
instrumento  permanece  para  grande  parte  das  administrações  municipais  como  um  enigma  a  ser 
desvendado.

Palavras-chave: outorga onerosa do direito de construir, instrumento urbanístico, administração 
municipal.
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ABSTRACT

This  paper  proposes  a  methodology  to  assess  the  degree  of  understanding  the  urban  planning  tool 
“onerous  grant  of  building  rights”  (OGBR /  outorga onerosa  do  direito  de  construir)  by municipal 
governments, from their master plans perusal. The OGBR is na urban planning tool wich was nationally 
regulated by the City Statute in 2001 and included in most master plans developed from then. Its design is 
quite complex and its  application depends on a distinguished technical  capacity.  Hence,  the way the 
OGBR is described in the text of the master plan hints at how that authority intends (or not) to apply the 
tool in its territory. It is inferred that the tool just cited or poorly specified in that regulation will probably 
not be used, or its applicability will be endangered. The proposed methodology is the analysis of the legal 
texts examined under six groups of criteria.  These criteria were developed as yes-no questions. Each 
answer is marked (1 or 0) and these numbers are dealt with in a specific way for each group of criteria. 
The combination of the grades obtained by group provides an index by city. This index shows a value 
between zero  and  one:  the  closer  to  one,  the  greater  the  detail  of  the  OGBR and the  ablest  is  the 
municipality  to  implement  it  and vice  versa.  This  methodology was  applied in  159 master  plans  of 
municipalities in the State of São Paulo. The results show that, in general, the cities do not have a full 
understanding of this new urban planning tool. That is, this tool remains for most  municipalities as a 
puzzle to be solved.

Key-words: onerous grant of building rights, urban planning tool, municipal government.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo propõe uma metodologia para avaliar o grau de apropriação da outorga onerosa do 
direito de construir (OODC) pelas administrações municipais, a partir da leitura de seus planos 
diretores.
A OODC foi regulamentada em nível nacional pelo Estatuto da Cidade1 em 2001 e incluída em 
grande  parte  dos  planos  diretores  desenvolvidos  a  partir  daí.  Trata-se  de  um  instrumento 
urbanístico  que  pode  contribuir,  concomitantemente,  para  o  aperfeiçoamento  da  política  de 
desenvolvimento urbano e para a necessidade de financiamento municipal, na medida em que 
possibilita  aos  municípios  um  aumento  direto  de  receitas  por  meio  da  arrecadação  de 
contrapartidas  financeiras  em  função  da  definição  de  certos  parâmetros  urbanísticos.  A 
regulamentação desse instrumento pelo Estatuto da Cidade foi resultado de discussões iniciadas 
cerca de trinta anos antes, que introduziram a idéia do ‘solo criado’, fundamento da OODC.
A proposta do solo criado não nasceu exatamente como um instrumento. É antes um conceito, 
desenvolvido entre 1975 e 1976, por um grupo de pesquisadores da Fundação Prefeito Faria 
Lima  –  Centro  de Estudos  e  Pesquisas  da Administração  Municipal  (CEPAM),  vinculada  à 
Secretaria do Interior do Estado de São Paulo. Conforme a definição do primeiro documento 
publicado por esse grupo: “a criação de solo é a criação de áreas adicionais de piso utilizável não 
apoiadas diretamente sobre o solo” (MOREIRA et al, 1975, p. 7). 
O solo criado foi concebido sob a ideia de controlar  o crescimento urbano pelo controle  da 
densidade, partindo da separação entre o direito de propriedade e o direito de construir. Naquele 
momento,  admitia-se  uma  relação  diretamente  proporcional  entre  densidade  construída  e 
densidade  populacional.  O  aumento  da  primeira  elevaria  a  demanda  por  áreas  verdes, 
equipamentos públicos e infraestrutura. A figura abaixo ilustra bem essa ideia.

Figura 1: Ilustração do conceito de solo criado

Fonte: CJ Arquitetura nº 16, 1977 apud Montandon, 2009.
Desse  conceito  decorrem três  instrumentos:  o  coeficiente  de  aproveitamento2 (CA)  único,  a 
transferência do direito de construir (TDC) e a proporcionalidade entre solos públicos e solos 
1 Lei federal no 10.257, que regulamenta o capítulo de política urbana da Constituição Federal de 1988.
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privados (MOREIRA et al, 1975). Todos eles têm o intuito de igualar a parcela do valor da terra 
decorrente dos diferentes critérios impostos pela lei de zoneamento.  O argumento é claro: “a 
fixação de diferentes coeficientes de aproveitamento em diferentes zonas leva a uma valorização 
diferenciada  dos  terrenos”  (MOREIRA et  al,  1975,  p.  5).  É  essa  distorção  que  se  pretende 
corrigir por meio dos instrumentos propostos.
A construção da noção da OODC não se restringe a essas primeiras formulações. Em um estudo 
sobre esse processo no Brasil, Furtado et al (2007) destacam na discussão teórica das décadas de 
1970 e 1980 a constatação da fragilidade dos instrumentos tradicionais  de regulação urbana, 
diante do processo de adensamento e verticalização das cidades e da evidente impossibilidade de 
inclusão dos grupos de diversos níveis de renda na oferta de seus bens, entre eles, a moradia e a 
infra-estrutura viária e de saneamento. Nesse sentido, a capacidade do novo instrumento chega a 
ser sobrevalorizada, como revelam as justificativas aventadas nesse período:

1. A restauração do equilíbrio urbano, principalmente entre bens e serviços 
públicos  por  um  lado  e  demanda  por  outro  lado,  conseqüentes  do 
processo de adensamento,  através da doação de áreas (terrenos) para 
compensação do processo de adensamento;

2. A  valorização  da  terra  que  beneficia  de  modo  diferenciado  alguns 
proprietários, resultante em grande parte de normas de uso e ocupação e 
investimentos  públicos,  justificando mecanismos  que recuperem essa 
valorização para o poder público;

3. A função de propiciar eqüidade social, assegurando igualdade de direitos 
de construir e incluindo a proposta da distribuição equânime dos custos 
e benefícios dos investimentos públicos;

4. A  geração  de  recursos  que,  de  forma  compensatória,  financiariam 
programas habitacionais e urbanização de áreas populares;

5. A necessária subordinação do poder econômico ao interesse geral  e a 
compatibilização  do  direito  de  propriedade  com a  função  social  da 
propriedade;

6. A função de uniformização dos preços do solo urbano e de disposição de 
um mecanismo regulador  do mercado imobiliário  (FURTADO et  al, 
2007. p. 6).

Por conta dessa sobrevalorização da capacidade do instrumento ou por outros motivos que não 
cabe no escopo deste artigo explorar, há diferenças substantivas entre as proposições iniciais do 
solo criado e a regulamentação nacional da OODC. No entanto, a separação entre o direito de 
propriedade e o direito de construir permanece como fundamento do instrumento.
Em linhas gerais, a OODC opera a partir da definição de coeficientes de aproveitamento básicos 
e  máximos.  O  direito  de  propriedade  inclui  a  possibilidade  de  construção  até  o  limite 
estabelecido  pelo  CA básico.  Entre  o  CA básico  e  o  CA máximo,  o  direito  de  construir  é 
outorgado pelo poder público e passível de cobrança. A justificativa que sustenta essa cobrança é 
que a valorização decorrente da mudança do potencial construtivo, isto é, aquela que permite a 
construção de uma área maior sobre o mesmo terreno, é concedida pelo poder público. Por isso, 
o poder público tem a prerrogativa de cobrar por esse benefício concedido.
Para que seja aplicado, é necessário que o instrumento esteja previsto no plano diretor (PD) do 
município3. O plano diretor deve fixar os coeficientes básicos e máximos e as áreas de incidência 
do instrumento. A OODC pode ainda ser utilizada de maneira análoga para permitir alterações de 
uso, desde que o plano diretor contemple também esses casos. 
Além desses parâmetros que necessariamente devem estar no texto do plano diretor, para que a 
OODC seja aplicada é ainda necessário que sejam definidas a natureza da contrapartida a ser 

2 O coeficiente de aproveitamento estabelece a relação entre a área do terreno e a área edificável.
3 O plano diretor,  consubstanciado em lei municipal,  é “o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana” (BRASIL, 2001, art. 1º).
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paga pelo beneficiário, a fórmula de cálculo dessa contrapartida e a destinação dos recursos4. 
Esse segundo bloco de parâmetros pode já ser estabelecido pelo plano diretor do município ou 
definido por legislação posterior. 
Essa exposição breve sobre os fundamentos e parâmetros para a operacionalização da OODC 
esclarece que se trata de um instrumento complexo, cuja aplicação depende de uma capacidade 
técnica diferenciada. Daí, a forma como a OODC é colocada no texto do plano diretor oferece 
indícios  de  como  aquela  administração  pretende  –  ou  não  –  aplicar  o  instrumento  em seu 
território. Infere-se que o instrumento que tenha sido apenas citado ou pouco especificado nessa 
regulamentação  provavelmente  não  será  utilizado,  ou  terá  sua  aplicabilidade  muito 
comprometida.

2. METODOLOGIA

O grau de apropriação da OODC pelas administrações  locais  foi  verificado empiricamente a 
partir da análise dos planos diretores dos municípios paulistas. Tal investigação permitiu aferir se 
os municípios analisados se apropriaram efetivamente da outorga onerosa do direito de construir.
A pesquisa tomou como base o banco de planos diretores disponibilizado pela Fundação Prefeito 
Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal (CEPAM). Dos 645 
municípios  paulistas,  250  tiveram  obrigatoriedade  de  desenvolver  ou  revisar  seus  planos 
diretores conforme os critérios estabelecidos pelo Estatuto da Cidade5. A amostra analisada conta 
159 planos  diretores,  ou  seja,  representa  63,6% dos  municípios  que  apresentam  essa 
obrigatoriedade6.
A partir dessa amostra foi realizado um levantamento quantitativo que fornece indícios sobre o 
grau  de  apropriação  do  instrumento  em questão  pelos  municípios  paulistas.  Além de  dados 
específicos sobre a OODC, o primeiro dado levantado foi o número de páginas dos documentos. 
Acredita-se que esse levantamento simples já constitui um indicador da complexidade dos planos 
diretores. Embora a análise isolada desse dado não permita conclusões muito elaboradas, sua 
conjugação  com  o  levantamento  do  instrumento  OODC  fornece  argumentos  sobre  a 
complexidade envolvida nos planos diretores.
O levantamento específico do detalhamento da OODC foi feito a partir dos critérios relacionados 
na  tabela  apresentada  a  seguir  (Tab.1).  Tais  critérios  permitem aferir  se  o  instrumento,  em 
primeiro lugar, foi considerado pelos municípios na elaboração de seus planos diretores e, em 
caso afirmativo, qual o tratamento dado aos instrumentos na redação da lei municipal. Infere-se 
que o instrumento que tenha sido apenas citado ou pouco especificado nessa regulamentação 
provavelmente não será utilizado, ou terá sua aplicabilidade muito comprometida.
Esses critérios foram elaborados em forma de perguntas dicotômicas que tem como objetivo 
extrair informações sobre o grau de profundidade com que a OODC foi tratada nos documentos 
legais.

4 Rigorosamente,  o  Estatuto  da  Cidade  já  estabelece  as  finalidades  desses  recursos  –  egularização  fundiária; 
execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; constituição de reserva fundiária; ordenamento e 
direcionamento  da  expansão  urbana;  implantação  de  equipamentos  urbanos  e  comunitários;  criação  de espaços 
públicos  de lazer  e  áreas  verdes;  criação  de unidades  de conservação  ou proteção  de outras  áreas  de interesse 
ambiental;  proteção  de  áreas  de  interesse  histórico,  cultural  ou  paisagístico  –  no  entanto,  cabe  ao  município 
especificar como os recursos pbtidos por meio da OODC serão aplicados.
5 Os critérios são: (i) ter mais de 20  mil habitantes; (ii) integrar regiões metropolitanas; (iii) constituir estâncias 
turísticas;  (iv) ter  grandes obras  que colocam o meio ambiente em risco ou que mudam muito a  região,  como 
aeroportos, rodovias, barragens ou hidrelétricas; e (v) ter Plano Diretor com mais de 10 anos - nestes casos, o Plano 
deve ser revisto ou refeito (BRASIL, 2001, art. 41).
6 A cidade de São Paulo foi excluída da análise,  pois suas condições são muito específicas e não se prestam a 
generalizações.
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Tabela 1: Critérios para levantamento da pesquisa quantitativa OODC

Critério Sim 
(1)

Não 
(0)

Plano Diretor A OODC está prevista no Plano Diretor?
O Plano Diretor remete à regulamentação adicional?

Área
A(s) área(s) de incidência da OODC está(ão) definida(s)?
O(s) estoque(s) construtivo(s) está(ão) definido(s)?
O Plano Diretor remete à lei especifica para definição da área?

Definição dos parâmetros 
de ocupação

Há coeficiente(s) básico(s) definido(s)?
O coeficiente básico definido é único?
O coeficiente básico definido é unitário?
Há coeficiente(s) máximo(s) definido(s)? 
O coeficiente máximo definido é único?
O Plano Diretor remete à lei especifica para definição dos índices?

Definição da contrapartida

Está definida contrapartida financeira?
Está definida contrapartida em obras?
Está definida outra forma de contrapartida?
O Plano Diretor remete à lei especifica para definição da contrapartida?

Definição da fórmula de 
cálculo da contrapartida7

A fórmula usa o método “valor da construção excedente”?
A fórmula usa o método “terreno virtual”?
A fórmula usa o método “valor do terreno x coeficiente excedente”?
A fórmula estabelece outro método de cálculo?
O Plano Diretor remete à lei especifica para definição da fórmula?

Destinação dos recursos
Há um fundo específico para os recursos da OODC?
Há outra destinação estabelecida para os recursos da OODC?
Há um conselho  ou outra forma de controle social da OODC?

Fonte: Autoria própria.

Os números obtidos nesse levantamento foram trabalhados de modo a fornecerem um índice por 
cidade que revelar o grau de detalhamento com que os dois instrumentos foram tratados no plano 
diretor. Cada agrupamento de critérios foi trabalhado segundo uma forma específica, que leva 
em conta suas particularidades. O único critério que foi trabalhado sempre da mesma forma foi o 
que remete a regulamentação adicional, por lei específica. Esse critério, quando verificado, foi 
assumido como um redutor do índice do agrupamento, pois impossibilita a auto-aplicação do 
instrumento, ou seja, evidencia que há requisitos adicionais a cumprir para que os instrumentos 
sejam efetivos.
Cada índice assumiu um valor entre zero e um: quanto mais perto de um, maior o detalhamento 
do instrumento e mais apto está o município a aplicá-lo (e vice-versa). O índice do grau de 
apropriação da OODC foi construído a partir de seis índices intermediários, que consideram os 
agrupamentos expostos na segunda coluna da tabela acima.
O  primeiro  agrupamento,  que  considera  o  plano  diretor,  foi  tratado  da  seguinte  maneira:  a 
menção no plano diretor resulta um índice um e a regulamentação adicional reduz esse índice 
pela metade. Os índices dos agrupamentos “área” e “definição dos parâmetros de ocupação” foi 
calculado como o resultado da média dos critérios desses grupos, aplicado o redutor, como da 
mesma  forma  descrita  anteriormente.  No  caso  desses  dois  grupamentos,  assume-se  que  o 
instrumento foi tão mais detalhado quanto mais critérios foram contemplados pelo texto da lei.
Já para os três grupamentos subseqüentes – “definição da contrapartida”, “definição da fórmula 
de cálculo da contrapartida” e “destinação dos recursos” – o cálculo do índice foi distinto, pois se 
assume  que  o  instrumento  foi  suficientemente  detalhado  se  incorpora  pelo  menos  um  dos 
critérios listados. Assim, um município que considere um ou mais critérios listados na definição 

7 Para detalhamento das de cálculo de contrapartida relacionadas, ver Furtado et al, 2007.
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da  contrapartida,  da  fórmula  de  cálculo  ou  na  destinação  dos  recursos,  obteve  índice  um, 
aplicado o redutor nos mesmos termos descritos anteriormente.
Assim, foi estabelecido um índice para cada município. Esse índice dá uma dimensão do grau de 
detalhamento dos instrumentos  e, principalmente,  permite  a comparação entre  municípios  ou 
grupos de municípios. Os resultados dessa pesquisa estão apresentados na seção subseqüente.

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Essa metodologia foi aplicada em 159 planos diretores de municípios do Estado de São Paulo. 
Os resultados mostram que, de modo geral, os municípios paulistas não se apropriaram desse 
novo instrumento urbanístico, pois os índices apurados são muito baixos. Observa-se, contudo, 
uma variação  diretamente  proporcional  de acordo com o tamanho do município:  municípios 
maiores apresentam a OODC um pouco mais detalhada que municípios menores. A aferição dos 
resultados segundo o porte populacional revela ainda que os municípios até 30 mil habitantes 
apresentam índices  ligeiramente  mais  altos,  próximos  aos  municípios  com mais  de  300 mil 
habitantes.
Apesar  da OODC constar  na maioria  dos  planos  diretores  analisados  – em 84% dos planos 
diretores analisados a OODC está prevista – , verifica-se que essa menção não foi acompanhada 
de  uma  especificação  adequada.  A  primeira  variável  analisada,  o  número  de  páginas  dos 
documentos, revela uma variação muito grande na amostra, que apresentou média de 66 páginas 
e desvio-padrão de 45 páginas.
O primeiro  indício  desse tratamento  inadequado e  insuficiente  aos  instrumentos  é  dado pela 
proporção dos planos diretores que remetem sua regulamentação a uma lei específica: 81% no 
caso da OODC. Dentre estes, segundo levantamento realizado pelo IBGE8, apenas 55% contam 
com lei específica versando sobre outorga onerosa do direito de construir (IBGE, 2008). Ou seja, 
em uma parcela considerável dos municípios analisados, os instrumentos ainda dependem de um 
processo legislativo para se tornarem efetivos.
Além  dessas  observações  gerais,  é  notável  a  indefinição  dos  critérios  para  aplicação  dos 
instrumentos  relacionados  nos  planos  diretores.  No  que  concerne  aos  perímetros  em  que  a 
OODC incidiria, requisito básico para aplicar o instrumento, apenas 54% dos planos diretores 
apresentam alguma definição.
Na  medida  em  que  se  sofisticam,  os  critérios  escasseiam  dos  textos  dos  planos  diretores, 
evidenciando o desconhecimento generalizado dos instrumentos e a falta de intenção em aplicá-
los. Por exemplo, o coeficiente de aproveitamento básico único e unitário aparece em apenas 2% 
dos textos legais analisados na regulamentação da OODC.
O levantamento  sobre  a  definição  das  contrapartidas  e  suas  fórmulas  de  cálculo  apresentou 
resultados semelhantes, que também representam manifestações da não apropriação da OODC 
pelos municípios em questão. Nesses critérios, os poucos municípios que legislaram a respeito, 
deixaram aberta a forma de pagamento da contrapartida, considerando o pagamento tanto em 
obras,  quanto  em  dinheiro,  sem  definir  como  será  feito  o  cálculo  para  o  pagamento  ou 
equivalência. Tal ambigüidade pode comprometer a efetividade dos instrumentos, na medida em 
que as contrapartidas negociadas caso a caso podem ser insignificantes.
Finalmente, no que diz respeito à definição sobre a destinação dos recursos, destaca-se a falta de 
mecanismos  de  controle  social.  Apesar  do  Estatuto  da  Cidade  privilegiar  tais  institutos 
(BRASIL, 2001, art. 4º), apenas 3% dos planos diretores analisados mencionam alguma forma 

8 Embora se julgue esse levantamento relevante,  cabe a ressalva de que pesquisas realizadas pelo Instituto Pólis 
identificaram que as informações declaradas pelos municípios para a Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
do IBGE não correspondem necessariamente à realidade da legislação e a experiências efetivas de aplicação do 
instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir nos municípios brasileiros (ver Santoro e Cymbalista, 
2006).
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de controle social para a destinação dos recursos obtidos com a OODC. Nesse ponto verifica-se 
que os municípios foram negligentes e perdem uma oportunidade valiosa de se desenvolverem 
também socialmente. Ademais, o controle social pode contribuir para a correta destinação dos 
recursos e, assim, assegurar a lisura dos processos.
A análise dos índices obtidos pela pesquisa revela que a OODC, apesar de ter sido citada na 
maioria dos planos diretores, foi pouco assimilada pelos municípios.  O instrumento apresentou 
um  índice  médio  de  0,33,  indicando  que  há  espaço  para  se  trabalhar  no  sentido  do 
aprimoramento do instrumento em grande parte dos municípios.
Os  índices  obtidos  segundo  o  tamanho  populacional  dos  municípios  também  fornecem 
informações interessantes. Como mostra a tabela abaixo (Tab.2), o detalhamento do instrumento 
nos municípios com até 300 mil  habitantes foi significativamente menor que nos municípios 
maiores. A aferição dos resultados segundo o porte populacional revela ainda que os municípios 
até 30 mil habitantes apresentam índices ligeiramente mais altos, próximos aos municípios acima 
de 300 mil habitantes.

Tabela 2: Índices de Apropriação da OODC Apurados por Faixa Populacional

Faixa populacional Até 30 mil 
hab

30 – 50 mil 
hab

50 – 100 
mil hab

100 – 300 
mil hab

300 – 500 
mil hab

Acima de 
500 mil hab

Amostra (nº municípios) 30 39 35 37 10 8
Índice OODC 0,34 0,31 0,29 0,34 0,41 0,40

Fonte: Autoria própria.

4. CONCLUSÃO

A OODC permanece como um enigma a ser desvendado pelas administrações municipais. Isso 
porque, a despeito do instrumento urbanístico ter sido contemplado nos novos planos diretores 
desenvolvidos a partir de 2001, as bases para implementá-lo não estão postas. A pesquisa indica 
que há espaço para que o instrumento seja trabalhado e aprimorado na esfera local. Contudo, 
para que a OODC seja efetiva nos municípios não se deve tomar como base apenas o índice 
obtido ou os parâmetros elencados por este trabalho, mas levar em conta as características e 
possibilidades específicas de cada cidade.
É importante remarcar que o índice proposto não esgota o diagnóstico sobre a OODC no âmbito 
municipal, mas pode contribuir no sentido da definição de parâmetros para investigações mais 
aprofundadas e também para o delineamento de políticas direcionadas ao apoio e capacitação 
técnica dos municípios. A comparação entre municípios é outra possibilidade interessante que 
um índice como esse abre. Mais além, o cruzamento com outras variáveis pode trazer pautas 
importantes  para  pesquisas  futuras  relacionadas  à  política  urbana  e  aos  novos  instrumentos 
urbanísticos.
No âmbito da pesquisa apresentada, a exploração dessas possibilidades foi tão somente iniciada. 
Por exemplo, a relação entre o grau de apropriação da OODC e o tamanho dos municípios sugere 
uma  investigação  complementar.  A  forma  como  os  planos  diretores  foram  elaborados  e  a 
influência  de  municípios  maiores  (por  exemplo,  nas  regiões  metropolitanas  e  aglomerações 
urbanas) são questões a serem investigadas por pesquisas complementares.
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