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• Porque o Plano Diretor é um dos principais 
instrumentos para a efetivação de uma Cidade 
Inteligente?

• Porque a grande maioria dos Planos Diretores são 
“falhos”, incompletos e subutilizados?

• Bons exemplos e um caminho promissor para 
cultivarmos cidades inovadoras 

Perguntas
norteadoras





O que priorizar em
um plano diretor?



A priorização 
dos conflitos 
territoriais 

passa 
fundamental

mente por um 
MAPA!



O plano
diretor

na luta
pelo direito

a cidade



Incompatibilidade nos dados levantados,
Nas metodologias e nas análises



O plano diretor é instrumento e não solução 

para o uso e ocupação ordenada do solo urbano
(Juliana Fernandino (Abril 2019)



“Editar normas não é
planejamento urbano. A simples 
elaboração da lei que institui um 

Plano Diretor não nos leva à cidade
que queremos ter. Todas as 

cidades, sejam as que elaboraram
seus planos diretores, as que 

compraram ou copiaram de algum
município, TODAS ELAS, não

resolveram seus problemas de 
ocupação desordenada do solo 
urbano, de disponibilização de 

serviços públicos básicos de água e 
esgoto, de moradias irregulares, de 

trânsito caótico, COM A SIMPLES 
EDIÇÃO DA LEI.”

https://jus.com.br/artigos/73068/o-plano-diretor-e-instrumento-e-nao-solucao-para-o-uso-e-ocupacao-ordenada-do-solo-urbano

https://jus.com.br/artigos/73068/o-plano-diretor-e-instrumento-e-nao-solucao-para-o-uso-e-ocupacao-ordenada-do-solo-urbano


Diário Catarinense: A elaboração do Plano
Diretor está no caminho certo?

Carlos Loch: Pela minha experiência está
tudo errado. A prefeitura não entendeu o
que significa um plano participativo. Na
prática não significa ouvir o povo, significa
dar à população informações concretas
sobre o passado e o presente da cidade para
aí sim discutir o que será feito, tudo com
base técnica e não à base de achismos como
está sendo elaborado.

Diário Catarinense: O que exatamente
está errado?

Loch: A primeira e a mais importante das
falhas é a falta de um dossiê de mapas que
mostram o que era o município no
passado, nas décadas de 20,30 ,40 ... até os
dias de hoje e como ele cresceram, como
foram habitados, quem mora nestes locais,
o que passou de área residencial para
comercial, onde houve desmatamento,
entre outros aspectos.

Diário Catarinense : O 
Plano Diretor de 
Florianópolis está sendo 
pensando há seis anos. 
Depois de pronto, pode 
ajudar no futuro da 
cidade? 

Loch_ Da maneira que 
está sendo feito ele já 
nasce morto. 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/professor-aponta-as-falhas-na-elaboracao-do-plano-diretor-de-florianopolis

https://www.nsctotal.com.br/noticias/professor-aponta-as-falhas-na-elaboracao-do-plano-diretor-de-florianopolis


Toda comunidade quer ser?

Sustentável

Transparente

Resiliente

Habitável

Colaborativa
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Segura

Inovadora

Próspera
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ODS / ONU



Tudo se conecta, mas é preciso organizar...





Flores e frutos Futuro

Troncos e galhos Presente

Raízes Passado



TransiçãoAtual Futuro
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Geodesign

Planejamento participativo sobre as decisões territóriais



Curso análise 
espacial para 

cidades 
inteligentes
(25/06/2019)

MundoGEO -
DroneShow



Aspectos
Demográficos

Aspectos 
Econômicos

Aspectos 
Sociais Aspectos 

Culturais

Aspectos 
Naturais

Dinâmica 
temporal

Singularidade 
Geográfica

Decisões estratégicas

O pensar ESPACIAL para 
lidar com problemas complexos





• Como otimizar processos e tornar sua cidade mais 
inteligente?

• Como melhorar a qualidade de vida e 
atendimento aos serviços básicos, tornando 
minha cidade cada vez mais humana?

• Quão longe estou de em 2030 meu município ser 
mais inteligente, humano e sustentável?

• Como medir o progresso das minhas ações e saber 
que estou indo na direção correta?



Desde 200X, quantas vezes o atual 
Plano Diretor e os elementos que 
foram utilizados para sua construção 
foram consultados?

Foi criado e está funcionando o 
“Conselho da cidade”?

As informações estão disponíveis e 
acessíveis?

Tanto para a administração pública, 
quanto a sociedade civil?

Visibilidade e
engajamento



Plano diretor TRADICIONAL:
(Estatuto das cidades 2001)

Estatuto das Cidades
(Lei Fed. 10.257/2001)
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Código de Posturas

Código de Obras

Código Tributário

Diagnóstico 
DESCRITIVO e 

contextual

Referências 
MELHORES PRÁTICAS

Atendimento da legislação + 
Detalhamento de projetos estratégicos

Atualização + criação 
de normativas públicas



Plano diretor INOVADOR: 
Cidades inteligentes devem se reinventar constantemente.

Estatuto das Cidades
(Lei Fed. 10.257/2001)
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Portal de dados abertos
Transparência, integração e colaboração

https://geo.niteroi.rj.gov.br/civitasgeoportal/


Ambiente de TI
Para cidades Inteligentes



Qualidade de Vida
Felicidade Interna Bruta

Tecnológica: Curto, médio 
e longo prazo

Legal / Legislação

Financeira / Orçamentária:
PPA / LDO / LOA

Política: Plano de Governo

Passado Presente Eleições
2020

Onu/Ods

2030
Plan. Met.

2050















Mandala Municipal
Sorocaba – SP (CNM)

2017 2018 2019



Evolução dos indicadores entre 2017 e 2019
Sorocaba - SP





Prêmio 2018
Projeto #CIHE2030

Cidade Inteligente, Humana e Encantada 2030



Precisamos recuperar
o direito a cidade

O direito a cidade não é um direito individual

É um direito coletivo

Precisamos reaprender
a sonhar as cidades



jribeiro@hubse.com.br

12 9 9177 0058

/julioribeiro_hubse

/julioribeiro_hubse

@julioribeiro_hubse

Contatos

contato@hubse.com.br

12 3921 8950

/grupohubse

/grupohubse

hubse

hubse.com.br

Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 230, sala 401, 
torre B, Jardim Aquárius, São José dos campos - SP

Obrigado!


