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1. EMENTA: 
 
Planejamento e o enfoque ambiental – políticas públicas e aplicação ao meio urbano. Métodos 
e instrumentos para a elaboração de planos de desenvolvimento integrado. Definição e 
classificação dos usos. Legislação de regulamentação urbanística. Geotecnologias no apoio ao 
planejamento territorial. 
 
2. OBJETIVOS 
 
Conhecer os instrumentos legais de políticas públicas voltadas para o meio urbano; Conhecer 
a classificação dos usos do solo urbano; Conhecer as aplicações das geotecnologias nos 
processos planejamento, controle e intervenção no espaço urbano. 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

UNIDADE ASSUNTO 
QTDE 

AULAS 
DATA 

0 

 Apresentação do professor, dos alunos e da 
disciplina; 

 Programação de atividades a serem desenvolvidas ao 
longo do semestre. 

 Sorteio de temas e orientação para elaboração de 
seminários 

03 08/02/12 

1 
Legislação e instrumentos para o planejamento e 
projeto urbano 

18  

1.1 

■ Origem das civilizações e das cidades 
■ Conceitos de planejamento e desenho urbano 
■ Diretrizes prescritivas x diretrizes de desempenho 

para o planejamento urbano 
■ Tipologias de planejamento urbano 
■ Exemplos locais, nacionais e internacionais 

06 
15 e 

22/02/12 



1.2 

■ Lei N° 10.257 - O Estatuto da Cidade: finalidades e 
abordagens  

■ Políticas de governo para o planejamento urbano: 
Programa Nacional de Capacitação das Cidades – 
PNCC 

■ Plano Diretor e planejamento local 

03 05/04/12 

1.3 

■ Seminários 1: Tipos de instrumentos do urbanismo: 
informativos, estimuladores, inibidores, coercitivos e 
outros: 

 Parâmetros urbanísticos: gabarito, afastamentos, área 
construída, taxa de ocupação, coeficiente de 
aproveitamento, taxa de permeabilidade, índice de 
áreas verdes, área bruta e área líquida; Densidade 
bruta e densidade líquida. 

 Tributos: IPTU progressivo no tempo, solo criado, 
contribuição de melhoria; 

 Zoneamento de uso do solo: funcional, de 
prioridades, não-funcional, de densidade; 

 Operação urbana e urbanização consorciada, 
consórcio imobiliário, operação interligada, 
transferência de direito de construir, compra do 
direito de construir; 

 Instrumentos de regularização fundiária. 

06 
12/04 a 

26/04/12 

2 Classificação dos usos do solo urbano 03 03/05/12 

3 
Métodos e instrumentos para a elaboração de planos 
de desenvolvimento integrado 

03  

3.1 

■ Importância do Sistema de Informações Geográficas 
– SIG no planejamento e na gestão urbana 

■ Como montar um banco de dados para a geração de 
cartografia e de sistema integrado de planejamento e 
gestão 

■ Dados e informações para a geração de SIGs 
aplicados ao planejamento urbano. 

■ Cartografia produzida para o planejamento urbano a 
partir dos SIGs. 

■ Dificuldades de implantação 
■ Sistemas disponíveis no mercado e utilizados por 

prefeituras municipais. 

03 10/05/12 

4 
Geotecnologias no apoio ao planejamento territorial – 
Seminários 2 

09  

4.1 
■ Aplicação de geotecnologias nos bairros de Manaíra: 

trabalhos realizados no semestre anterior. 
03 17/05/12 

4.2 

■ Tema 1: Estudo temporal da expansão urbana e 
classificação da cobertura do solo urbano 

■ Tema 2 Controle de uso e ocupação do solo sob 
restrições 

■ Tema 3: Drenagem e controle de enchentes 

03 24/05/12 



4.3 

■ Tema 4: Poluição do ar e poluição sonora. 
■ Tema 5: Integração de redes de abastecimento de 

água, esgoto, energia, telefone e gás 
■ Tema 6: Sistema viário e controle de tráfego 

03 31/05/12 

5 Trabalho Prático 21  

5.1 
■ Aplicações de geotecnologias para a avaliação 

ambiental e planejamento urbano 
15 

07/06 a 
05/07/12 

5.2 Apresentação e entrega do trabalho prático 03 05/07/12 
 Final 03 12/07/12 

 
 
MÉTODOS E TÉCNICAS DE APRENDIZAGEM 
Exposição oral do professor, seminários e discussões em grupo; 
Exercícios e trabalhos práticos dentro e fora de sala de aula orientados pelo professor. 
 
 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Livros, apostilas, artigos científicos, Slides para projeção em TV ou projetor multimídia 

 
 
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O aluno será avaliado a partir da sua participação em sala de aula e através de exercícios e 
trabalhos realizados dentro e fora da sala de aula. 

 
 
ÉPOCA DAS AVALIAÇÕES 

As avaliações ocorrerão no transcorrer de cada unidade, onde os exercícios principais 
serão avaliados. 
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