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RESUMO: A vida social do homem está vinculada a ação de interação entre si e a natureza, é da natureza 
que o homem retira os recursos necessários para a sua sobrevivência, a partir da necessidade de conhecer 
o seu espaço, identificar problemas, trazer melhores condições de vida para a população e preservar áreas 
do meio ambiente surge o Plano Diretor. O Plano Diretor tornou-se obrigatório para todo município com 
mais de 20.000 habitantes, está previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 182 que trata da 
política de desenvolvimento urbano, executado pelo poder público municipal. É por meio do Plano Diretor 
que se pode estabelecer a ordenação do território, organizar o funcionamento, o planejamento territorial, o 
crescimento e as prioridades de investimentos em um município. Sabe-se que a cartografia é a ciência que 
trata dos estudos relacionados à elaboração e utilização dos mapas, o seu uso passou a ser muito 
importante para a elaboração do Plano Diretor. É a base cartográfica que dá suporte através dos mapas e 
da representação gráfica fornecendo subsídios técnicos que permitem informações precisas a cerca do 
território na qual está sendo desenvolvido o Plano Diretor. A cartografia é um instrumento muito importante 
no conjunto de ações que compõem a política urbana, é através dela que se pode verificar a eficácia dos 
inúmeros fatores que conduz ao desenvolvimento urbano. A razão de se pesquisar a cartografia do Plano 
Diretor do município de Pouso Alegre é de verificar se há mapas e representações gráficas que 
demonstrem as áreas de risco e de valor ambiental e cultural do território, distribuição e forma de uso da 
propriedade, distribuição da população e seus movimentos envolvendo densidade, escolaridade, emprego e 
renda, mapas de uso do solo, de infraestrutura urbana e de atividades econômicas. Verificar a eficiência e a 
importância desses mapas e representações gráficas do município que servem como auxílio no 
planejamento e desenvolvimento do Plano Diretor. 
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