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Resumo: O presente artigo discorre sobre os impactos da expansão urbana direcionada por interesses 

imobiliários sobre a forma da cidade. O rápido crescimento da mancha urbana nos municípios brasileiros, 

associado à transformação de terra rural em urbana é um dos resultados do poder exercido por agentes de 

mercado (construtoras, empreiteiras e empresários da construção civil) sobre o processo de urbanização. 

Nesse contexto, trazemos o exemplo de Planaltina de Goiás, cidade localizada na fronteira norte de Brasília 

e cuja história se entrelaça firmemente à da capital federal. Fundada em 1964, a cidade vem crescendo 

rapidamente com a implantação de loteamentos e investimentos oriundos de programas habitacionais. 

Procuramos compreender a relação entre oferta e demanda por terra urbanizada em Planaltina, bem como 

as consequências desse modo de expansão para a cidade em termos morfológicos. Para tanto, efetuou-se 

uma pesquisa exploratória, baseada em imagens aéreas, projetos urbanísticos e loteamentos existentes, o 

que possibilitou a comparação entre a situação atual e uma projeção da forma futura da cidade. Além disso, 

aplicou-se a Teoria da Sintaxe Espacial na elaboração de mapas axiais das redes de caminhos observadas em 

diversos momentos temporais, com o objetivo de revelar as conexões existentes, avaliando sua permanência 

ou finitude. A pesquisa desvendou a grande disparidade entre oferta (grande) e demanda (pequena) por 

lotes urbanos, bem como um tecido urbano que, apesar de bastante regular é também excessivamente 

fragmentado, resultado da lógica de crescimento que tem no lucro o objetivo principal, relegando a 

qualidade do espaço construído ao segundo plano. 

            
       O interesse imobiliário como norteador da forma da cidade: 
A expansão urbana de Planaltina de Goiás, Brasil



1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a discutir a evolução urbana da cidade de Planaltina de Goiás sob uma 

perspectiva fundiária, considerando o crescimento da cidade a partir da implantação e consolidação dos 

loteamentos de terra elaborados tanto pelo Estado como por agentes privados e que constituem a cidade. 

Nossa pesquisa exploratória busca compreender o funcionamento da relação entre oferta e demanda por 

terra urbanizada em Planaltina, bem como as consequências desse modo de crescimento para a cidade em 

termos morfológicos. 

1.1. Problemática 

O município de Planaltina, localizado no estado do Goiás, Brasil, foi criado em 1891, a partir do 

desmembramento de outro município goiano – Formosa. Quando a capital brasileira deixou de ser o Rio 

de Janeiro e foi transferida para o que se tornaria Brasília, grande parte das terras pertencentes ao 

município de Planaltina foi desapropriada, a fim de compor o novo Distrito Federal. Dentro dos limites do 

novo DF ficou toda a estrutura administrativa original de Planaltina1, havendo, portanto, a necessidade da 

criação de uma nova sede para o município.   

O projeto para a nova cidade de Planaltina de Goiás foi elaborado pelo Engenheiro Inácio de Lima Ferreira 

(também responsável pelos projetos de algumas das cidades-satélites2 de Brasília) e aprovado pela Lei 

municipal n° 55, de 31 de dezembro de 1960. Mas o projeto só foi registrado em cartório em 1967, o que 

atrasou o início das obras. O traçado original da nova cidade-sede é composto majoritariamente por 

quarteirões idênticos, organizados em uma malha regular perfeita, aparentemente organizada em 

quadrículas3.  

Mas, diferente do que se poderia esperar, o crescimento da cidade não se deu após a consolidação da área 

constante do projeto original. Concomitante à ocupação das áreas previstas em projeto, vieram 

loteamentos de agentes privados (notadamente proprietários rurais), que fracionavam terras 

originalmente rurais, tornando-as urbanas. Imagens aéreas de 1977 mostram uma Planaltina composta 

pela implantação de cinco quadras na área do projeto original, além dos loteamentos Jardim Paquetá e 

Parque Itapuã II (Fig. 01). Desde então a área urbanizada do munícipio vem crescendo em grandes 

proporções, chegando a cerca de 115 Km² em 20194, quando foram verificados junto à prefeitura municipal 

da cidade a existência de 33 loteamentos nos limites imediatos do setor original da cidade (Fig. 02).  



Fig. 01: No canto superior esquerdo é possível observar o 

início da ocupação da área projetada de Planaltina. Um 

pouco abaixo podemos perceber a malha viária dos 

loteamentos Jardim Paquetá e Itapuã II já formada. Ortofoto 

de 1977. Fonte: Codeplan  

Fig. 02: Aparência atual do perímetro urbano de 

Planaltina de Goiás. A área amarela demarca a região 

do projeto original; a área vermelha demonstra o 

perímetro urbano delimitado em nossa pesquisa; a 

linha pontilhada representa a área descrita na Imagem 

01. Fonte: autoria própria sobre Google Satellite.

Ainda que majoritariamente compostos por malhas regulares (o dito tabuleiro de xadrez), observa-se que 

tais loteamentos são elaborados e implantados de forma estanque, sem que seja possível perceber uma 

preocupação com a conexão entre os mesmos, ou ainda com a acessibilidade a partir de outras áreas. Em 

contrapartida, a necessidade de conexão entre as ocupações é óbvia: uma rápida observação da região pelo 

Google Earth desvenda muitos caminhos de desejo conectando os loteamentos.  

Soma-se a isso a escassez e dificuldade de acesso à legislação urbanística vigente. Planaltina tem um Plano 

Diretor elaborado por uma empresa de consultoria de Brasília e aprovado em 2006, ao qual não 

conseguimos acesso. Também em 2006 foi aprovada a Lei Complementar n° 683, de uso e ocupação do 

solo, bastante superficial (o documento na íntegra tem apenas oito páginas). Importante mencionar que, 

segundo a LC n° 683, o uso residencial no município é restrito unicamente à habitação unifamiliar (uma 

unidade domiciliar por lote), tipologia de baixíssimo desempenho em termos de densidade e uso coerente 

da infraestrutura urbana.    

Assim, observa-se que a cidade vem se desenvolvendo rapidamente a partir da ação de agentes privados, 

em um processo de valorização da terra urbanizada (Lefebvre, 2004) e transformação da terra rural em 

urbana, por meio do fracionamento de fazendas e criação de novos setores habitacionais. Ainda que, 

aparentemente, tal processo aconteça dentro de parâmetros legais, o resultado final do mesmo não está 

sendo avaliado por órgãos de controle urbano, dada a falta de corpo técnico efetivo vinculado à prefeitura 

do município. 



1.2. Questões de pesquisa e metodologia 

Nesse contexto, foram então elaboradas três questões de pesquisa, a saber: 1) Como funciona a relação 

entre oferta e demanda por terra urbanizada; 2) Quais são as consequências desse modo de crescimento 

em termos morfológicos e 3) Qual o cenário esperado após a consolidação efetiva dos loteamentos 

aprovados. Nosso objetivo no presente artigo é demonstrar, a partir das respostas às questões 

supracitadas, o descompasso entre oferta e demanda por terra urbanizada na cidade de Planaltina. 

Em termos de metodologia, o trabalho partiu de uma pesquisa documental, na qual foram levantadas as 

plantas dos loteamentos existentes e/ou projetados para o perímetro urbano da cidade, bem como a 

legislação urbanística vigente. Em seguida efetuou-se uma pesquisa exploratória, comparando 

ortofotografias e imagens de satélite disponíveis no Google Earth para o período compreendido entre 1977 

e 2019 com os loteamentos levantados na etapa anterior. Por fim, foram elaborados mapas axiais5 das redes 

de caminhos existentes na cidade para cinco momentos diferentes (1977, 1984, 1995, 2010 e 2019), além de 

dois mapas balizadores (projeto original e situação futura). Os mapas axiais foram elaborados a partir do 

software QGIS 2.18 Las Palmas e processados com o plugin Space Syntax Tookit em conjunto com o 

software DepthmapX Net 35, o que possibilitou a análise das variáveis configuracionais próprias à Teoria 

da Sintaxe Espacial, a saber:  

A) Variáveis geométricas: área do sistema (efetiva e total), número de eixos/segmentos;

comprimento de eixos/segmentos; Compacidade A e B.

B) Variáveis topológicas: Integração global; NACH; NAIN.

Foram definidas outras três variáveis para a avaliação dos loteamentos: dimensões dos lotes; evolução da 

ocupação; evolução da ocupação efetiva. Para avaliação da dimensão dos lotes, procedeu-se à observação 

dos loteamentos e à verificação do tipo de lote com maior ocorrência em cada um deles (nos casos em que 

foram encontrados lotes de mais de um tipo no mesmo loteamento). Para a análise da evolução da 

ocupação, adotou-se como parâmetro a solidez do sistema viário e a existência de edificações, sendo a 

avaliação de cada loteamento de acordo com a tabela 01, abaixo. 

TABELA 01 

Parâmetros para avaliação da evolução da ocupação dos loteamentos 

0 Sem demarcação 

1 Com demarcação/ sistema viário existente 

2 Presença de edificações 

Por fim, para a avaliação da ocupação efetiva, procedeu-se à contagem dos lotes pertencentes a cada 

loteamento e verificação do percentual que conta com algum tipo de edificação. A tabela 02, abaixo, 

demonstra os parâmetros utilizados. 

TABELA 02 
Parâmetros para avaliação da ocupação efetiva dos loteamentos 

0% Loteamento vazio 

1 a 25% Traços de ocupação 

26 a 50% Loteamento ocupado 

Acima de 50% Loteamento consolidado 

Para a representação das redes de caminhos nos mapas axiais, foi necessária a definição de um código de 

conduta, de modo a não comprometer a análise. Isso porque verificou-se que os caminhos existentes se 

alteram muito entre um recorte temporal e outro. Tal fato acontece com mais frequência nos caminhos 

informais (caminhos de desejo) mas é também comum nas vias projetadas: quando o loteamento não se 

consolida as vias abertas logo esmaecem, até desaparecer quase que por completo. Portanto, definiu-se o 

seguinte sistema de avaliação (Tabela 03), a partir da comparação entre as imagens do Google Satellite e os 

mapas do Google Roads, ambos disponíveis no plugin Quickmap do QGIS:   



TABELA 03 
Sistema de avaliação para representação dos caminhos no mapa axial 

Google 
Satellite 

Google 
Roads 

Ação 

sim sim representar o caminho (salvo casos evidentes de loteamentos não 
edificados); 

não não não representar o caminho (ainda que a continuidade pareça óbvia); 

sim não avaliar se é remanescente de loteamento não edificado; 

não sim avaliar se o caminho é viável (não cruza edificações, discrepância em 
relação à imagem de satélite – caminhos divergentes) 

Casos mais 
complexos 

Timelapse6 utilizando o Google Earth para verificar a permanência no 
tempo do caminho avaliado 

Importante mencionar que o trabalho considera o lote como a menor parcela fundiária. Portanto os 

caminhos existentes dentro dos lotes (condomínios urbanísticos, por exemplo) não foram representados 

nos mapas axiais. Essa escolha se deu pela impossibilidade de prever os casos de remembramento ou 

desmembramento de lotes que possam vir a existir durante o processo de consolidação dos loteamentos 

ainda rarefeitos, inviabilizando uma comparação efetiva entre os recortes temporais definidos. Optou-se 

também por não representar caminhos com largura inferior a 2,50m, que seria a dimensão mínima para a 

passagem de um carro (COELHO, 2018).   

Fig. 03 e 04: discrepâncias encontradas na comparação entre imagens do Google Satellite e Google Roads foram 

tratadas caso a caso de acordo com o sistema apresentado na Tabela 03. Fonte: Autoria própria a partir do QGIS.  

Mesmo com a definição e aplicação dos parâmetros e códigos supracitados, é de grande importância frisar 

que os mapas axiais não correspondem exatamente à realidade; e nem poderiam, visto se tratar de uma 

aproximação elaborada a partir de imagens. De qualquer modo, isso não diminui seu papel no estudo da 

cidade sob um viés configuracional, como vem sem sendo comprovado em diversos trabalhos, conforme 

MEDEIROS (2013), LOUREIRO (2017) e COELHO (2018), para mencionar alguns dos mais recentes 

elaborados em âmbito nacional.    



2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perímetro urbano de Planaltina conta com 35 loteamentos: dois formam a área do projeto original7 

(pertencente ao município) e os demais são de propriedade privada. Apenas dois desses loteamentos não 

têm registro cartorial sendo, portanto, irregulares (Chácaras Leste e Brasilinha 15). A tabela 04 traz todos 

os loteamentos que compõe o perímetro urbano, bem como o ano em que aparecem pela primeira vez nas 

ortofotos ou imagens de satélite8.  

TABELA 04 

Loteamentos em Planaltina de Goiás 

Nome loteamento Data surgimento 

1 SETOR ORIGINAL 1977 

2 JARDIM PAQUETA 1977 

3 PARQUE ITAPUA II 1977 

4 PARQUE SOL NASCENTE 1984 

5 BELA VISTA MANSOES DE RECREIO 1984 

6 BELA VISTA MANSOES DE RECREIO ST 2 1984 

7 BRASILINHA 14 1984 

8 BRASILINHA 16 1984 

9 BRASILINHA LESTE 1984 

10 BRASILINHA NORTE 1984 

11 BRASILINHA OESTE 1984 

12 BRASILINHA SUDOESTE 1984 

13 BRASILINHA SUL 1984 

14 JARDIM DAS PAINEIRAS 1984 

15 LOTEAMENTO SANTA MARIA 1984 

16 PARQUE DA GAVEA 1984 

17 PARQUE ITAPUA I 1984 

18 PARQUE SOL NASCENTE II 1985 

19 BRASILINHA 15 1985 

20 CHACARAS LESTE 1985 

21 LOTEAMENTO SANTA MARTA 1985 

22 BRASILINHA 17A 1987 

23 BRASILINHA 17B 1987 

24 CHACARA SANTA MARIA 1988 

25 SANTA RITA 1988 

26 SETOR AEROPORTO 1 ETAPA 1988 

27 RESIDENCIAL SAO FRANCISCO 1992 

28 PARQUE ASA BRANCA 1995 

29 JARDIM DAS PALMEIRAS 1996 

30 SETOR DE MANSOES 1996 

31 SETOR AEROPORTO 6 ETAPA 2002 

32 PROJETO OURO VERDE 2009 

33 VIA LESTE 2010 

34 LOTEAMENTO SANTA MONICA 2016 

35 SETOR AEROPORTO 2 ETAPA 2019 



2.1 Dimensão dos lotes 

A análise dos loteamentos existentes em Planaltina revelou que em todos os casos os lotes possuem feições 

regulares, sendo sempre quadriláteros. A testada é sempre a dimensão mais estreita e as dimensões variam 

bastante, entre 120m² e 33.000m². A maior ocorrência é de lotes com 360 m², que aparece em 21 dos 35 

parcelamentos analisados. Observou-se que os loteamentos em que ocorre o lote de 360 m² são localizados 

bastante próximos uns dos outros, sendo quase sempre limítrofes entre si. Os loteamentos com lotes 

menores encontram-se em grande parte mais próximos do setor original da cidade, provavelmente porque 

essas áreas tendem a ser mais valorizadas. De qualquer modo, o processo de consolidação dos loteamentos 

não parece ter relação com os tamanhos dos lotes disponibilizados. O gráfico 01 e a Fig. 05, abaixo, 

demonstram a localização e ocorrência dos diferentes tipos de lotes na cidade.  

Gráfico 01: Quantitativo de loteamentos compostos pelos diferentes tamanhos de lotes. Autoria própria. 

Fig. 05: Localização dos diferentes tipos de lotes em Planaltina de Goiás. Fonte: autoria própria sobre QGIS. 
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2.2. Evolução da ocupação do solo 

A análise da evolução da ocupação do solo em Planaltina revelou que a mesma não ocorre de maneira 

centrífuga (crescimento a partir de um centro) e linear (aparecimento de caminhos, seguido por início de 

ocupação e, finalmente, por consolidação do setor). Pelo contrário, observou-se casos em que um novo 

loteamento foi implantado em área distante do centro já ocupado sem que nada existisse entre esses dois 

pontos. Também foram verificados diversos casos de loteamentos demarcados em um momento e que 

desaparecem das imagens em outro, não tendo sido ocupados de fato. De qualquer maneira, é perceptível 

que o perímetro urbano é gradativamente ampliado, ainda que os loteamentos não apresentem evolução 

gradativa quando avaliados individualmente.  

LEGENDA 

Fig. 06 a 10: Evolução da ocupação dos loteamentos em Planaltina. A partir do canto superior esquerdo, os 

mapas representam os anos de 1977, 1984, 1995, 2010 e 2019, sucessivamente. Fonte: autoria própria a partir 

do QGIS. 



2.3. Evolução da ocupação efetiva 

Ainda que o item anterior demonstre uma evolução gradativa do perímetro urbano em termos de 

ocupação (Gráfico 02), fez-se necessário qualificar essa ocupação, no sentido de compreender se de fato 

estão sendo construídas edificações nos lotes disponibilizados. Nossa análise demonstra que isso não 

acontece. Dos 35 loteamentos existentes na cidade, apenas pouco mais da metade (54%) têm mais de 25% 

dos lotes disponibilizados ocupados. Mais de 25% dos loteamentos estão ainda hoje (2019) completamente 

vazios (Gráfico 03).  

Outro dado interessante é perceber que a data de surgimento não determina a evolução dos loteamentos. 

Nossa análise verificou loteamentos observados inicialmente em 1984 e que se encontram vazios ainda 

hoje, ao passo que existem loteamentos surgidos vinte anos depois e que já contam com ocupação (Gráfico 

04). A distância do centro original parece ser um fator determinante na consolidação dos loteamentos: 

loteamentos consolidados tendem a estar mais próximos da área do projeto original, independente da 

ordem de lançamento dos empreendimentos (Fig. 11). A sobreposição de polígonos representando o 

perímetro urbano existente em cada um dos recortes temporais avaliados corrobora essa conclusão (Fig. 

12).  

Gráficos 02 e 03: A simples avaliação da existência ou não de ocupação levaria a crer que os loteamentos de 

Planaltina estão gradativamente se consolidando. Mas a avaliação da ocupação efetiva demonstra que isso não 

acontece de fato. Fonte: autoria própria.   
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Gráfico 04: Caracterização da ocupação efetiva dos loteamentos em relação à data de seu surgimento. É 

importante frisar que o grande número de loteamentos que parece ter surgido em 1984 pode estar relacionado 

à ausência de imagens do período compreendido entre 1977 e 1984. Fonte: autoria própria. 

Fig 11 e 12: Situação da ocupação efetiva em Planaltina de Goiás em 2019 e evolução do perímetro efetivamente 

ocupado ao longo do tempo. Fonte: autoria própria sobre QGIS. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1977 1984 1985 1987 1988 1992 1995 1996 2002 2009 2010 2016 2019

Planaltina/GO - expansao urbana
Surgimento x Situacao atual dos loteamentos (2019)

Vazio Tracos de ocupacao Ocupado Consolidado

1977 

1984 

1995 

2010 

2019 



2.4. Morfologia e variáveis configuracionais 

Como dito anteriormente, Planaltina vem se desenvolvendo a partir da implantação de loteamentos 

estanques, sem que a necessidade de conexão entre os mesmos seja levada em consideração. Consequência 

dessa simples justaposição de tecidos urbanos é que a malha viária da cidade é residual. Percebe-se que, 

além das vias de maior porte de acesso à cidade e aos loteamentos, qualquer outra conexão viária é resultado 

de necessidade efetiva após a implantação, não constando do projeto de tais loteamentos.   

De modo geral, quase a totalidade dos loteamentos é composta por malha viária regular em grelha, com 

ligações em “X”. A exceção fica por conta do Setor de Mansões, o único com traçado mais orgânico e sistema 

viário em árvore (ALEXANDER, 2006). A justaposição de loteamentos resulta em uma mancha urbana 

bastante regular, porém descontínua (Fig. 13 e 14).  

Fig. 13 e 14: À esquerda, mapa axial da situação de Planaltina em 2019, considerando caminhos de desejo e acessos 

informais. À direita, mapa axial da cidade considerando apenas os projetos de loteamentos previstos. A mancha 

amarela marca a localização do Setor de Mansões. Fonte: autoria própria a partir do QGIS. 

O mapa axial da mancha urbana de Planaltina de Goiás conta com 1.330 linhas/eixos, sendo seu 

comprimento médio de cerca de 720 metros. Segundo Medeiros (2013), é comum que cidades planejadas 

tenham eixos mais alongados, uma vez que tendem a ter forma regular. O valor de Planaltina está bem 

acima do de outras cidades planejadas brasileiras, como Palmas (410 metros) e Porto Velho (550 metros). 

Mas é interessante observar que no caso em tela os eixos mais longos exercem função apenas local, fato 

que condiz com a expansão tipo “colcha de retalhos” de que a cidade tem sido alvo.    

É importante observar que esse valor (1.330 eixos) é referente ao mapa axial futuro, considerando que 

todos os loteamentos projetados sejam de fato construídos e consolidados. O mapa axial de 2019 conta com 

1.614 eixos com comprimento médio de 494 metros. Essa diferença se deve à presença atual de diversos 

caminhos de desejo espontâneos na malha urbana, os quais tendem a ser menos retilíneos e regulares. A 

diferença entre o projeto original e a situação futura demonstra o quanto o sistema de Planaltina será 

muito maior em extensão do que o inicialmente planejado quando (e se) consolidado.     



Gráficos 05 e 06: Comparação entre número e comprimento de linhas/eixos presentes nos mapas axiais 

relacionados aos recortes temporais analisados. Fonte: autoria própria.  

Nesse sentido, nosso estudo revelou um grande crescimento do sistema urbano na década de 80, 

qando a poligonal viária passou de 11,57Km² em 1977 para 87,40Km² em 1984. Como demonstrado 

anteriormente, esse salto nas proporções da mancha urbana não revela a ocupação efetiva da mesma 

por edificações, que subiu de 9,26Km² para 32,32 Km² no mesmo período. Usando as dimensões do 

projeto original para a sede do município como balizador, percebemos que a cidade assumiu 

proporções bem maiores do que esperado em pouquíssimo tempo. Esse crescimento acentuado do 

sistema no início dos anos 80 pode estar relacionado à disponibilização de infraestrutura urbana no 

final da década de 1970. De qualquer modo, a ocupação efetiva não acompanha esse crescimento, 

aumentando apenas nas bordas do projeto original. 
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Gráfico 07: Área da cidade associada ao cálculo de ocupação efetiva por edificações. Fonte: autoria própria. 

Mas em termos de crescimento populacional, seria essa rápida expansão justificável? Nosso estudo 

demonstra que não. Observamos que, ainda que o crescimento da mancha urbana de Planaltina seja 

acompanhado por um incremento populacional, o mesmo não justifica as dimensões que o perímetro urbano 

da cidade assumiu em tão pouco tempo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a 

população absoluta prevista para 2019 em Planaltina era de 89.918 habitantes. Uma comparação com outros 

municípios brasileiros com sistemas urbanos de dimensões similares9 demonstra que Planaltina de Goiás é, 

por muito, o município com menor densidade populacional dentre os avaliados.  
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Gráficos 08 e 09: Associação entre área e população em Planaltina de Goiás e outro municípios brasileiros. 

Fonte: autoria própria sobre dados do IBGE. 

Os dados referentes às variáveis geométricas Compacidade A (número de eixos por quilômetro 

quadrado) e Compacidade B (comprimento de eixos por quilômetro quadrado) corroboram que a baixa 

densidade do sistema urbano da cidade não é apenas em termos de densidade populacional ou de edifícios, 

mas também de eixos viários.  Tomando o levantamento de 44 cidades brasileiras feito por Medeiros (2013), 

temos que Planaltina seria das cidades menos compactas do Brasil, caso constasse da amostra selecionada 

pelo autor. Para o mapa axial de 2019, a Compacidade A é de 17,29 sendo maior apenas que a de Brasília, 

Rio de Janeiro e Porto Alegre. Já a Compacidade B é de 5,29, sendo maior apenas que a de Brasília.  
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Gráficos 10 a 13: Compacidade A e B de Planaltina e de outras cidades brasileiras. Fonte: autoria própria e 

Medeiros (2013). 

46.729

9.634
8.760

5.433

5.294

7.564

26.592

58.387

26.053
14.64

7.864

7.414 7.564

0

10

20

30

40

50

60

1977 1984 1995 2010 2019 futuro

Planaltina/GO - expansao urbana
Compacidade B

Sistema completo Projeto original Ocupacao efetiva



Passando para a análise das variáveis topológicas, iniciamos com a Integração global e local de 

Planaltina. A Integração é uma variável que traduz o quão acessível ou permeável é determinada linha em uma 

representação linear (Medeiros, 2013). A integração global faz referência ao núcleo de integração e às suas 

possibilidades de acesso a partir de qualquer ponto do sistema. Já a integração local se refere a centros locais, 

acessados a partir de um raio definido (usualmente 3), servindo assim para a avaliação da acessibilidade de 

determinado ponto em uma escala menor.  

No caso de Planaltina, a integração global demonstra que, além das principais avenidas do setor original 

da cidade, apenas a região das Chácaras/loteamento Santa Maria (a norte e noroeste do setor original), tende 

a constituir um núcleo de integração do sistema como um todo. Já em relação à integração local, observamos 

a existência de mais eixos de integração em mais loteamentos, como as Chácaras de Recreio Bela Vista 

(extremo norte do mapa), Parque Itapuã I e II e Jardim Paquetá (a sul do setor original). Isso se deve 

provavelmente ao tecido urbano do tipo “colcha de retalhos” existente em Planaltina. Sem vias de acesso 

global, algumas vias de determinados loteamentos acabam por exercer a função de acesso a outros 

loteamentos.     

É importante mencionar que os valores de Integração Global para Planaltina são bem altos, sendo 

aproximadamente 2 vezes maiores do que a média brasileira definida no estudo de Medeiros (2013). Isso se 

deve, principalmente ao fato de a cidade ser constituída por malhas viárias bastante regulares, o que eleva 

o valor dessa variável.

Já a Integração Angular Normalizada (NAIN), consiste na medida normalizada da integração obtida a partir 

da análise angular global (raio n), que considera o ângulo das mudanças de direção para construção do menor caminho 

angular, aquele que minimiza o ângulo das mudanças de direção (Coelho, 2018). Já a Escolha Angular Normalizada 

(NACH) seria a medida normalizada da escolha obtida a partir da análise angular global (raio n), relacionando a 

distribuição da rede de caminhos pelo sistema (Coelho, 2018). Ou seja, NACH é uma variável que leva em 

consideração o trajeto escolhido pelo usuário do sistema para o cálculo da medida de centralidade.  

Tanto os mapas para NAIN quanto NACH, confirmam o caráter de centralidade da área do setor 

original da cidade, bem como a probabilidade de surgimento de nova centralidade na região das 

Chácaras/loteamento Santa Maria, caso a mesma venha a se consolidar no futuro. Os mapas NACH também 

demonstram vias com mais escolha para trajeto ao sul da área do projeto original, nos loteamentos mais 

antigos (Jardim Paquetá e Itapuã II), provavelmente por servirem de passagem para outros loteamentos 

mais recentes.     



Fig. 15 a 21 e Gráfico 14: Evolucao da Integracao Global em Planaltina. Fonte: autoria própria a partir do QGIS. 
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Fig. 22 a 28 e Gráfico 15: Evolucao da Integracao Local em Planaltina. Fonte: autoria própria a partir do QGIS. 
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Fig. 29 a 35 e Gráfico 16: Evolucao do indicador NAIN (centralidade) em Planaltina. Fonte: autoria própria a partir do QGIS. 
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Fig. 36 a 42 e Gráfico 17: Evolucao do indicador NACH (trajeto) em Planaltina. Fonte: autoria própria a partir do QGIS. 
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3. CONCLUSAO

O presente trabalho tinha por objetivo demonstrar o descompasso entre oferta e demanda por terra urbanizada em 

Planaltina de Goiás a partir de três questões de pesquisa. Em nossa pesquisa exploratória pudemos observar que vias 

são abertas e se perdem no tempo; lotes são demarcados e nunca ocupados. Setores inteiros da cidade surgem em um 

ano para num futuro próximo serem engolidos pela vegetação. Os dados levantados demonstram que o crescimento 

espacial da cidade não é justificado pela demanda (incremento populacional); demonstram também que a forma da 

cidade é resultado da justaposição de loteamentos diversos sem que haja um princípio norteador e sistêmico para o 

todo.  

O papel da população residente nesse contexto é definitivo; não é a oferta que determina o sentido do crescimento da 

cidade. No entanto, é o tipo de oferta que vai determinar o custo da infraestrutura urbana para o Estado. O 

espraiamento rápido do perímetro urbano, associado à legislação urbanística que permite parâmetros de baixo 

desempenho acaba por trazer um custo altíssimo para o Estado, que não tem condições de disponibilizar 

infraestrutura de qualidade para a cidade. Consequentemente, o usuário do sistema/morador também é prejudicado.   

Em relação à morfologia, Planaltina, como muitas outras cidades brasileiras, é um paradoxo que associa malha viária 

bastante regular a uma ocupação do solo bastante fragmentada. O tecido urbano se torna uma colcha de retalhos, 

tecida a partir da ação de proprietários privados que visam o maior aproveitamento do solo sob o viés do lucro. Ao 

contrário do que acontece em cidades históricas ao redor do mundo, a regularidade nesse caso acaba por revelar 

pobreza tipológica e a fragilização da concepção de cidade.  

Por fim, não podemos deixar de mencionar a importância da análise configuracional como ferramenta de auxílio à 

criação de legislação urbanística.  A avaliação de cenários futuros para Planaltina revelou características importantes, 

como vias de integração com papel global e local, além da grande probabilidade de surgimento de novas 

centralidades no processo de consolidação da cidade, o que pode ser uma informação bastante relevante para a 

revisão do Plano Diretor da cidade, dentre outras aplicações.  

Notas:

1 A sede original do município de Planaltina tornou-se a Região Administrativa VI do Distrito Federal, que manteve o nome Planaltina. 
Existem, portanto, duas cidades muito próximas chamadas Planaltina: a existente no Distrito Federal, sede histórica do município 
goiano e a Planaltina de Goiás, criada a partir de projeto elaborado em fins dos anos 50 do século XX. 
2 Cidades-satélites consistem em núcleos urbanos sem autonomia jurídica, dependentes de um centro. No caso de Brasília, havia a 
previsão da construção de cidades-satélites após a consolidação da mancha urbana original. O que de fato aconteceu é que as cidades-
satélites foram sendo construídas concomitante ao Plano Piloto. Contemporaneamente o termo “cidade-satélite vem sendo substituído 
por “região administrativa” no âmbito da legislação do Distrito Federal.   
3 Para a classificação da malha viária da cidade, usamos a caracterização presente em GONDIM (2014). 
4 Foram considerados para esse cálculo apenas os loteamentos contíguos à área do projeto original da cidade com características de 
imóveis urbanos.  Há outros 8 loteamentos em áreas mais afastadas do município e que não foram considerados parte integrante da 
amostra para o presente artigo. 
5 Base para toda e qualquer análise vinculada à Teoria da Sintaxe Espacial, é obtido traçando-se o menor número possível de retas que 
ilustram todos os acessos diretos através da trama urbana (Medeiros; Barros; Oliveira, 2011).  
6 Sobreposição de imagens a partir de um mesmo ponto de vista, com o objetivo de demonstrar a passagem do tempo.  Para o presente 
artigo o timelapse foi feito a partir de imagens disponíveis no Google Earth, ao critério de uma por ano, entre 1984 e 2019.   
7 Não há um nome oficial para a área do projeto original, sendo a mesma composta por quatro bairros: Setor Norte, Setor Sul, Setor 
Oeste e Setor Leste. Também faz parte da poligonal da área pertencente ao município o Setor de Mansões.    
8 Não foram encontradas imagens do período entre 1977 e 1984. Logo, é possível que alguns dos loteamentos que compõe a amostra 
de 1984 tenham surgido nesse período. 
9 As informações sobre a área do sistema de outros municípios brasileiros estão em MEDEIROS (2013) 
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