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RESUMO 
 
 
 
O trabalho aborda as tendências recentes da urbanização na aglomeração metropolitana de Curitiba, 

analisando as diferentes espacialidades que vêm ocorrendo sob a ótica das atividades econômicas e 

dos novos padrões de moradia. Para isso, apresenta a pesquisa a respeito dos principais pensadores 

sobre o urbanismo no século XX, assim como as experiências de intervenção urbana no cenário 

nacional e internacional nas últimas décadas daquele século. Aponta ainda para a revisão conceitual da 

utopia como formulação de um pensamento alternativo em direção a arranjos sócio-espaciais que 

atendam à realidade metropolitana brasileira, marcada pelo processo da globalização e suas 

conseqüências. Busca entender a cidade a partir de padrões complexos de análise de forma a evitar a 

redução do processo urbano a óticas segmentadas e unidisciplinares. Aborda a questão ambiental 

como um dos fatores determinantes da necessidade da revisão dos paradigmas que ainda norteiam o 

urbanismo contemporâneo e discute sobre as propostas atuais de gestão urbana que vêm sendo 

oferecidas a partir dos instrumentos de legislação urbana federal. Com relação à aglomeração 

metropolitana de Curitiba analisa as conseqüências das políticas urbanas ao longo do tempo sobre o 

espaço, levando em conta o processo dialético entre espaço e sociedade que fundamenta a produção 

social do espaço. 

 

Palavras-chave: Urbanismo; globalização; aglomeração metropolitana de Curitiba. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 
Le travail aborde les récentes tendances de l’urbanisation dans l’agglomération métropolitaine de 

Curitiba, analysant les différentes spatialités qui ont lieu sous l’optique des activités économiques et 

des nouveaux modèles d’habitation. Pour cela, il y a une recherche à propos des principaux penseurs 

sur l’urbanisme au XXe siècle et il relève les expériences d’intervention urbaine dans le scénario 

national et international lors des dernières décennies de ce siècle-là. Il signale encore la révision de 

concept de l’utopie comme formule d’une pensée alternative vers des arrangements socio-spatiaux qui 

répondent à la réalité brésilienne, marquée par le processus de mondialisation et ses conséquences. Il 

cherche à comprendre la ville à partir de modèles complexes d’analyse de façon à éviter la réduction 

du processus urbain à des optiques segmentées et unidisciplinaires. Il aborde la question 

environnementale comme l’un des facteurs déterminants du besoin de la révision des paradigmes qui 

orientent encore l’urbanisme contemporain et il discute les propositions actuelles de gestion urbaine 

qui sont offertes à partir des instruments de législation urbaine fédérale. Par rapport à l’agglomération 

métropolitaine de Curitiba, il analyse les conséquences des politiques urbaines au long du temps sur 

l’espace, prenant en compte le processus dialectique entre espace et société qui comprend la 

production sociale de l’espace. 

 

Mots-clé: Urbanisme; mondialisation; agglomération métropolitaine de Curitiba. 
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Se, como crê a maioria de nós, temos o 
poder de moldar o mundo de acordo 
com nossas concepções e nossos 
desejos, como então explicar que 
tenhamos coletivamente criado tamanho 
horror? Nosso mundo físico e social 
pode ser e tem de ser feito, refeito, e, se 
der errado, refeito de novo. Onde 
começar e o que fazer são as 
interrogações essenciais. 

HARVEY (2004, pg. 366)
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das cidades e as transformações na sua configuração espacial 

decorrentes do desenvolvimento de novas facetas do modo de produção capitalista têm sido 

objeto de reflexão constante dos pesquisadores urbanos nesse início do século XXI. A 

disciplina do urbanismo e a prática do planejamento urbano que têm como objetivos o estudo 

e a estruturação desses espaços estão sendo obrigadas a revisar suas matrizes teóricas frente a 

essas transformações e às mudanças paradigmáticas que vêm ocorrendo na sociedade em 

termos de valores e concepções de qualidade de vida. 

Se o início do século XX foi marcado pelo processo de industrialização, que 

produziu um modelo de cidade voltada à produção industrial, cem anos mais tarde, com a 

globalização da economia associando as diferentes sociedades locais num mesmo processo 

produtivo, surgem novas espacialidades urbanas que se sobrepõem às peculiaridades de cada 

região do planeta. 

Os últimos cinqüenta anos se caracterizam por intensos processos de construção 

/reconstrução das cidades no mundo: na Europa grandes projetos urbanos foram 

implementados para a reconstrução das cidades destruídas pela Segunda Guerra Mundial; 

enquanto nos países periféricos e semi-periféricos1 – que tiveram expressivo crescimento da 

sua população urbana - surgiram os grandes aglomerados urbanos atuais. 

                                                 
11 Foram utilizadas duas denominações ao longo da tese para designar a distinção entre os países. Uma delas, de SOUZA 
SANTOS (2001), que distingue entre países centrais, que presidem a globalização hegemônica, uma vez que dispõem da 
capacidade para maximizar as vantagens e minimizar os inconvenientes desse processo; países periféricos – que em geral, 
sofreram nas duas últimas décadas uma degradação da sua posição no sistema mundial, uma vez que foram obrigados a arcar 
com os custos da globalização hegemônica sem usar as oportunidades por ela criadas; e os países semi-periféricos, onde 
inclui-se o Brasil - que, ao mesmo tempo possuem alguma capacidade para capitalizar as vantagens e uma razoável 
vulnerabilidade face aos riscos. Segundo o autor, nesses países os conflitos e as disjunções provocados pela globalização 
tendem a ser mais intensos e os efeitos mais imprevisíveis. A outra denominação, utilizada por ROCHEFORT (2001), 
estabelece a diferença entre os países dos hemisférios Norte e Sul. Enquanto os países centrais equivalem ao que Rochefort 
denomina de países do hemisfério Norte, a noção de países do Sul engloba os países semi-periféricos e periféricos de Souza 
Santos.  
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A característica desse período foi uma presença forte dos governos em relação às 

políticas de gestão urbana: nos países centrais, através de um Estado do Bem Estar e nos 

países periféricos e semi-periféricos, nos quais o poder estava concentrado nas mãos dos 

governos centrais. 

A crise econômica da década de 80 e as transformações sócio-econômicas e políticas 

das décadas seguintes ampliaram os conflitos no espaço urbano, concentrador das principais 

características da civilização contemporânea.  

A constatação de que essa realidade vem se ampliando progressivamente à revelia 

das políticas públicas de planejamento urbano praticadas orientou o objetivo de fazer uma 

análise reflexiva - a partir do estudo de experiências de planejamento e gestão de cidades - 

sobre as utopias contemporâneas: da cidade competitiva, da cidade sustentável 

ambientalmente e da cidade solidária.  

Este trabalho é resultado das discussões e reflexões realizadas junto ao Grupo 

Urbano da 5ª Turma do Curso de Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

Universidade Federal do Paraná.  

O Grupo Urbano dedicou a atenção de suas pesquisas para as questões espaciais 

relacionadas a meio ambiente e desenvolvimento, tendo como temática central de discussão o 

Desafio da Urbanização com Qualidade de Vida, ou seja, “partindo do pressuposto de que o 

processo de crescimento urbano em todo mundo é fato inquestionável, como encontrar 

caminhos para minimizar os problemas socioambientais dele decorrentes e, mais ainda, 

garantir a manutenção das condições e qualidade de vida nas cidades, em especial no caso 

curitibano.”2 

A FIGURA 1.1 apresenta o esquema da problemática comum, discutida com o grupo, 

e estão relacionados no quadro à esquerda, os pontos inerentes à urbanização e, no quadro à 

                                                 
2 Extraído do relatório produzido pelo grupo, como resultado da Oficina 3. 
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direita, os fatores que propiciam às condições de qualidade de vida no ambiente urbano. O 

espaço de inter-relacionamento entre os dois é onde se encontram os instrumentais de análise 

interdisciplinar, ou seja, os elementos que norteiam as pesquisas do grupo. 

 

 

 
 

 
FIGURA 1.1.  OBJETIVO GERAL DO GRUPO 

FONTE: GRUPO URBANO/ MADE, 2003. 
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FIGURA  1.2  INTERFACES DA PESQUISA 

FONTE: GRUPO URBANO/ MADE, 2003. 

 

A FIGURA 1.2 explicita os aspectos da problemática comum de pesquisa. Nela, se 

apresentam os fatores de análise comum à todos os trabalhos que interagem sobre as 

condições de vida nas cidades. A partir deste diagrama, foram identificadas as interfaces dos 

projetos individuais de pesquisa, nos quais destacam-se três tópicos de base comum – meio 

ambiente, território e história –se constituindo nos fios condutores que conectam a pesquisa 

interdisciplinar proposta.  

Decorrente do processo iniciado no contexto coletivo, a tese parte da seguinte 

indagação: quais são as tendências do pensamento urbanístico que se apresentam 

perante o desenvolvimento das novas facetas do modo de produção capitalista?  
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O abandono da visão linear sobre as cidades que trata com idéias simples e busca 

conceitos chave para o desafio da complexidade urbana, caracteriza o momento atual como 

uma transição paradigmática, na qual as explicações insuficientes dadas pelas formas 

disjuntivas, redutoras e parciais de interpretar a cidade ainda são utilizadas de forma 

simultânea às tentativas de formulação de novos eixos de análise, que incorporem a dinâmica 

atual na sua complexidade MORIN (1996) apud MERCADANTE (2005). 

O reconhecimento da transição paradigmática que estamos vivenciando, como 

escreveu KUHN (2000, pg.116), “está longe de ser um processo cumulativo obtido através de 

uma articulação do velho paradigma. É antes uma reconstrução da área de estudos a partir de 

novos princípios, reconstrução que altera algumas das generalizações teóricas mais 

elementares do paradigma bem como muito de seus métodos e aplicações”. 

No caso do urbanismo enquanto área de conhecimento sobre as cidades - que cada 

vez mais representam o locus privilegiado da civilização e que, em situações extremas como a 

norte americana abrigam 97% da população do país - cabe considerar as observações de 

VICENTINI (2004, pg. 108), quando afirma que: 

(...) as alterações dos patamares tecnológicos do mundo industrial contemporâneo subvertem 

a lógica da cidade moderna com o aumento da densidade, alterações e diversidade de usos 

comuns, a re-interpretação e confusão entre os espaços públicos e privados e as 

subjetividades de uma nostalgia individualizada, gerando amplas reformas urbanas e a 

inversão de paradigmas e concepções territoriais. A metrópole, tão celebrada pelo 

modernismo, aponta para espaços urbanos pulverizados, concentração em áreas suburbanas, 

redes caracterizadas não mais pelo mote da produção industrial concentrada, mas por redes 

tecnológicas de informação e “áreas ambientalistas” de preservação e prevenção no uso dos 

recursos naturais nas cidades mundiais dos países desenvolvidos. 

Estas redes são, agora, transnacionais e representam significativos investimentos de 

renovação urbana, mesmo que possam sugerir o fim das idéias do urbanismo. Ao contrário, 

mesmo considerando o anacronismo de alguns mega projetos urbanos, indigestos em relação 

às discussões de restauração, preservação, reabilitação e imagem, seu descolamento pensado 
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de um plano da cidade, como de um plano de sociedade caracterizam a realidade presente a 

ser compreendida e discutida. 

 

Nesta medida e a partir destas indagações, este trabalho de pesquisa consolida 

hipóteses sobre o contexto contemporâneo do pensamento urbanístico. Impossibilitada de 

formulações hegemônicas, como no período histórico anterior, com a apreensão de modelos 

universalistas e suas variações locais, a discussão apresenta novas formas na compreensão e 

na formulação de projetos de cidade, envolvendo a diversidade de pensamento e enfoques. 

Esta diversidade resulta em novos paradigmas espaciais que perseguimos no decorrer 

do trabalho, hipóteses de teorias espaciais pautadas na mesma discussão da sociedade e 

apresentadas como: 

- o paradigma econômico, representado pelo pensamento contemporâneo que 

apresenta a configuração da cidade como um “plano estratégico” de desenvolvimento, com a 

organização do espaço urbano e metropolitano decorrente, vinculada às transformações 

inerentes ao sistema produtivo globalizado e suas expressões de fragmentações, bem como 

novas expressões de articulação espacial, que se traduz na utopia neoliberal da cidade 

competitiva, ou cidade-mercadoria; 

- o paradigma ambiental ou socioambiental e sua formulação na organização 

espacial como sistema- mundo3, reflexo da construção das últimas décadas do pensamento 

ambientalista e suas possibilidades que se reverteriam em uma utopia da cidade sustentável, 

refletida neste trabalho pela discussão da Agenda 21 e sua situação atual; e, 

- a busca da reinvenção do pensamento social utópico, com base em formulações 

políticas e sociais aqui apresentadas, agora transpostas ao presente pela concretude das 

possibilidades democráticas existentes, resultantes, em parte, da difusão de informações em 

                                                 
3 Segundo COHEN (1994, pg 104), o termo não significa que essas economias cubram o mundo, mas que são 
um mundo que tem por características o ser centrado (em uma cidade), hierarquizado (em relação a zonas fracas) 
e com limites (que o separam das outras economias) que variam lentamente. 
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rede e do maior acesso à educação. Também, neste caso, apresenta-se como a utopia da 

cidade socialmente justa, pensamento que se pretende abordar a partir de uma 

contextualização no Brasil do novo Estatuto da Cidade. 

Constata-se que a globalização4 econômica está produzindo um novo espaço urbano 

nos países do hemisfério Sul, gerando uma urbanização fragmentada, onde se verifica a 

ampliação da segregação sócio-espacial e dos conflitos sócio-ambientais e, ensejando a 

revisão dos paradigmas urbanísticos atuais, ainda fixados na fase anterior do modo de 

produção capitalista.  

No caso brasileiro, vivencia-se um momento importante na história do planejamento 

urbano com a implementação da Lei nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, que orienta a 

política urbana, obrigando os municípios a produzirem seus planos diretores com a 

participação popular, ampliando a discussão sobre as cidades em conferências municipais, 

estaduais e nacionais que contam com a participação de representantes da sociedade em geral, 

até então muito circunscrita aos meios técnicos.  

Retoma-se para o caso da aglomeração metropolitana de Curitiba, os estudos feitos 

sobre as cidades contemporâneas, trabalhando distintamente com os processos de ocupação 

do espaço e modelos de planejamento e gestão urbana adotados pelo poder público. Quanto 

aos primeiros, as características identificadas referem-se, principalmente, à fragmentação 

urbana; à proliferação dos condomínios fechados; ao surgimento dos shopping centers que 

implicam em uma nova relação entre espaços públicos e privados; ao aumento expressivo dos 

                                                 
4 Vários autores trabalham com a definição da globalização como um processo conduzido pela lógica capitalista 
dominante, que mantém uma continuidade histórica, o acesso desigual das nações à tecnologia e ao 
desenvolvimento, e a posição de força dos países centrais, (HIRST e THOMPSON, 1998, BOYER, 1996). 
Outros argumentam que a globalização produziu um rompimento com o passado com o enfraquecimento dos 
Estados-nações que perderam grande parte de sua autonomia dividindo com as agências internacionais a 
soberania sobre seus territórios.(GIDDENS, 1990). BECK (1999) distingue a idéia de globalização, que segundo 
ele, diz respeito exclusivamente à dimensão econômica, da idéia de globalismo, que se refere à concepção de que 
o mercado mundial substitui a ação política, tratando-se da “ideologia do império do mercado mundial e do 
neoliberalismo” 
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assentamentos informais; à introdução de novas tecnologias no cotidiano das pessoas, 

mudando hábitos culturais e redesenhando os espaços de vivência. 

Ao assumir a complexidade como eixo conceitual, a organização do conhecimento 

foi elaborada a partir de um processo circular, em que a realidade, a teoria e a história 

formaram leituras caleidoscópicas sobre a questão urbana, sem enquadrá-la num sistema 

fechado, mas estabelecendo relações de reciprocidade entre o todo e as partes e a unidade 

dentro da diversidade. 

A estruturação metodológica sintetizada na Figura nº 1.3 partiu de três eixos de 

pensamento que fundamentaram a construção dos argumentos para a comprovação das 

hipóteses: 

- o abandono da visão racionalista do mundo; 

- a busca do conhecimento a partir da compreensão da complexidade; 

- a utopia enquanto exploração de novas potencialidades e vontades humanas. 

 

O Capítulo I apresenta esses fundamentos, o aporte dos principais autores adotados 

para a sua construção, assim como os resultados da fase de reconhecimento do objeto, 

constituída do estudo da evolução histórica do pensamento sobre a cidade, da identificação 

dos novos paradigmas ambientais que influenciaram na reformulação dos antigos paradigmas 

urbanos e da sua contextualização na sociedade. 

O Capítulo II analisa as tendências do planejamento urbano e regional no Brasil, 

especificamente no que se refere ao planejamento metropolitano.  

Ainda com relação ao reconhecimento do objeto, a pesquisa realizada na França 

durante o estágio de doutorado-sanduíche permitiu um contato não só com autores que 

discutem temas correlatos aos pesquisados nessa tese, mas também uma “imersão” na 

realidade local, com visitas a instituições de pesquisa assim como aos órgãos de planejamento 
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municipais e regionais que evidenciaram as mudanças que as estruturas espaciais urbanas 

daquele país vêm enfrentando. Os resumos das entrevistas realizadas estão no Anexo, 

enquanto o resultado das pesquisas estruturou o Capítulo III. 

O Capítulo III aborda a globalização e seus reflexos na morfologia urbana, 

resultando no aprofundamento da segregação espacial e tomando como exemplos: as edge 

cities nos EUA; a urbanização difusa européia e os condomínios fechados no Brasil. 

O Capítulo IV apresenta: 

 Os modelos contemporâneos de planejamento urbano: o planejamento estratégico, 

com os exemplos de Barcelona e Rio de Janeiro; as grandes intervenções urbanas, com um 

breve histórico até o projeto de Docklands em Londres e da requalificação urbana de Berlim; 

e as tecnópoles, que apontam para um novo padrão de planejamento regional.  

O planejamento ambiental, discutindo as políticas públicas voltadas para a proteção 

do meio ambiente, desde as Agendas 21 até os planos de manejo de bacias hidrográficas que 

apresentam novas formas de gestão participativa, a partir da institucionalização de conselhos e 

comitês, além da forte interação com as políticas de uso e ocupação do solo urbano. 

O planejamento com ênfase na questão social, que apresenta a idéia da cidade 

socialmente justa, abordado a partir da nova legislação urbana brasileira. Discute-se o novo 

instrumental legal sobre a política urbana - o Estatuto da Cidade, que fortalece a componente 

social na discussão urbana, com o projeto de lei para alteração da Lei Lehman sobre o 

parcelamento do solo e a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. 

As tendências recentes do planejamento metropolitano de Curitiba, apresentando 

suas características sócio-espaciais. 

A aglomeração metropolitana de Curitiba foi referenciada em todos os capítulos, 

sendo apresentados os seus aspectos atuais no Capítulo V. O Capítulo V trata do estudo de 

caso da aglomeração urbana de Curitiba de forma a comprovar as hipóteses de trabalho 
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apresentadas na Introdução. Para isso, são feitas considerações sobre as novas espacialidades 

da aglomeração metropolitana, com o complexo industrial que ali se instalou recentemente, as 

conseqüências na área central, os assentamentos informais nas franjas periféricas e os 

empreendimentos imobiliários residenciais atuais, os condomínios fechados, entre outros. 

Nas pesquisas bibliográficas foram utilizados os trabalhos realizados pelos colegas 

de turmas anteriores do Programa de Pós-Graduação Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Foram realizados levantamentos de campo, além da experiência empírica da autora, que 

durante muitos anos trabalhou no organismo metropolitano de Curitiba, uma vez que como 

diz MORIN (1977) o autor não desaparece no discurso. 

Adotou-se como recorte espacial o que se convencionou chamar da aglomeração 

metropolitana, formada pelos municípios cujos perímetros urbanos, juntamente com o de 

Curitiba constituem a mancha urbana contínua da metrópole. Esse recorte caracteriza a área 

metropolitana de fato5, que vem sofrendo as conseqüências das altas taxas de crescimento 

populacional ocorridas nas últimas três décadas, assim como assistindo a reconfiguração de 

seu espaço, por meio de novas formas de ocupação. As áreas rurais foram incluídas no que se 

convencionou denominar de “aglomeração metropolitana” em função das mudanças no seu 

uso e ocupação, assim como nas suas atividades econômicas que hoje se apresentam com um 

mix urbano e rural.  

A adoção desse recorte baseou-se nos estudos para o Plano de Desenvolvimento 

Integrado da RMC6 realizados entre 2000 e 2002, e nos trabalhos do IPARDES7 sobre a 

realidade metropolitana atual. (Ver Cartograma 1.1) 

                                                 
5  Uma vez que a região metropolitana legal, como já foi dito anteriormente se compõe de 26 municípios 
6 Tratam-se de estudos elaborados pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, organismo 
estadual responsável pelo planejamento metropolitano criado a partir da Lei Federal nº 14/73 que instituiu as 
regiões metropolitanas no Brasil Esses estudos tiveram o objetivo de atualizar o último PDI_RMC realizado em 
1978. 
7 O IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social é a instituição pública estadual 
responsável pelos estudos demográficos, sociais e econômicos do Estado do Paraná. 
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Do ponto de vista do método, esse trabalho trata das transformações no pensamento 

sobre a materialidade urbana – as cidades, metrópoles, aglomerações - e sua complexidade de 

abordagem, apoiando-se em FLORIANI (2004, pg.55), que afirma:  

Diante dessa complexidade 8 e para melhor captar as mudanças da globalização, os estudos 

de caso ou temáticos parecem ser os mais interessantes, pois nos reportam a um mundo que 

não deixa de ser complexo e de difícil entendimento, porém real, através de sujeitos que 

falam de seus projetos de vida, contam suas histórias, sofrem e alimentam esperanças. 

 

Nesse raciocínio, considera-se que a globalização e a complexidade metropolitana 

podem ser analisadas a partir de estudos sobre espaços determinados nos quais, apesar de 

manifestarem-se de forma diferenciada, mantém a lógica comum do pensamento e discurso 

dominantes. 

GIDDENS (1989) reforça o pensamento de Floriani quando afirma que a teoria é 

parte integrante do mundo real, não uma prática que se situa fora e acima dele, mas uma 

prática construída dentro dele e que no caso das ciências sociais incorpora a dificuldade de 

entender o objeto a partir do olhar do sujeito. 

As Considerações Finais são reflexões as hipóteses lançadas no início do trabalho, e 

mostram que ainda há um caminho a percorrer em torno de eixos de pesquisa específicos que 

se delinearam ao longo da produção dessa tese e que poderão pautar trabalhos futuros. 

                                                 
8 O autor fala sobre a complexidade da globalização. 
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Figura 1.3 
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 Cartograma 1.1. – recorte territorial 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A complexidade torna-nos sensíveis 
a evidências adormecidas: a 
impossibilidade de expulsar a 
incerteza do conhecimento. A 
irrupção conjunta da desordem e do 
observador, no âmago do 
conhecimento, traz uma incerteza 
não só na descrição e na previsão, 
mas também quanto à própria 
natureza da desordem e à própria 
natureza do observador.  

MORIN (1997, pg.349). 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO CONCEITUAL 

 

 

1.1. SOBRE OS NOVOS PARADIGMAS CIENTÍFICOS E SEUS MÉTODOS DE 

ANÁLISE. 

A visão racionalista do mundo, herdada da revolução científica do século XVI e 

desenvolvida nos séculos subseqüentes com base nas ciências naturais, pressupunha ser 

possível a compreensão da totalidade dos fenômenos a partir de sua compartimentação, 

redução e simplificação, eliminando o que não se enquadrasse nos seus princípios 

epistemológicos e metodológicos. 

Considerava que o rigor científico se originava da capacidade de transformação dos 

objetos em medidas quantificáveis, possíveis de analisar a partir da sua mensuração e da 

formulação de leis que tinham como “pressuposto metateórico a idéia de ordem e de 

estabilidade do mundo, a idéia de que o passado se repete no futuro” (SOUZA DOS 

SANTOS, 2002, pg.64). 

A partir dessa lógica construíram-se as interpretações do mundo com as quais 

convivemos até meados do século XX e que, segundo MORIN (1977, pg. 150):  

partiam de um dualismo cartesiano que esquartejara o pensamento ocidental entre, por um 

lado, o cientismo físico onde tudo se reduzia a pretensas propriedades materiais e, por outro 

lado, o idealismo ou espiritualismo metafísico, que tomava a seu cargo tudo aquilo que 

correspondia à organização e à informação, mas de modo sobrenatural, tudo aquilo que 

correspondia à complexidade, mas de modo simplista. 
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O próprio desenvolvimento das ciências, e principalmente da física, as descobertas 

experimentais que ocorreram a partir da década de 50 - instabilidade das partículas 

elementares, estruturas de não-equilíbrio e evolução do universo - implicaram na revisão 

dessas interpretações do mundo, promovendo uma profunda reflexão sobre o conhecimento 

científico e colocando em crise os paradigmas anteriores. Assim, certezas que eram absolutas 

perderam seu fundamento e, deu-se início ao estabelecimento de um novo paradigma, onde a 

complexidade e o caos aparecem como os novos conceitos fundantes.  

A partir de 1970, a influência dessa nova compreensão do mundo sobre as ciências 

produziu alterações profundas em diferentes disciplinas, como no caso da geometria, quando 

Benoit Mandelbrot propôs uma nova concepção, diferente da euclidiana, que estabelecia sua 

relação com a natureza, a qual denominou de “fractal”. O conceito de fractal permite entender 

que a complexidade de combinação de formas da natureza tem uma lógica e que existe uma 

forma comum que a unifica.9 

O planejamento urbano tal como o conhecemos, entre 1900 e a segunda metade do 

século XX, fixou suas matrizes teóricas na visão racionalista e organizou-se enquanto 

disciplina teórica e operacional buscando a compreensão da totalidade do fato urbano a partir 

da estruturação do conhecimento técnico em setores compartimentados. As suas matrizes 

teóricas estiveram atreladas ao domínio da razão, à exclusão do senso comum dos esquemas 

de análise e à convicção de que a técnica poderia solucionar todos os problemas urbanos.  

Quando se verificaram mudanças importantes na construção do conhecimento e a 

falência da razão hegemônica, as teorias urbanísticas começaram a buscar novas formas de 

compreensão do fato urbano como um sistema complexo. 

                                                 
 
9 Segundo VÁZQUEZ, (2004, pg. 125) a partir da década de 70 a lógica dos fractais foi utilizada em diversas 
ciências: na sismologia, para simular os planos de contato entre placas terrestres, na meteorologia para o estudo 
dos furacões e na fisiologia para a análise das ramificações sanguíneas. 
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Mais recentemente, introduziu-se o conceito de emergência, que trata da auto 

organização de comunidades e da capacidade dessa organização ocorrer num processo “das 

partes para o todo” e não como se imaginava anteriormente “do todo para as partes”. Quanto 

às cidades, o interesse contemporâneo pelo estudo dos sistemas emergentes10 retomou as 

idéias de JACOBS (2001) em seu livro “Morte e Vida das Grandes Cidades” com a crítica 

sobre a transformação do papel da rua nos planos urbanísticos modernistas, em função do 

automóvel. Segundo JOHNSON (2003, pg 67), a importância do livro de Jane Jacobs foi a 

compreensão de que as interações produzidas nas ruas, a partir do contato entre estranhos, 

permitia que as cidades criassem sistemas emergentes, onde as calçadas funcionavam como 

“condutoras primárias” do fluxo de informações entre os habitantes. A passagem do livro 

citada por Johnson ilustra bem a questão: 

Sob a aparente desordem da velha cidade, sempre que a cidade funciona bem, há uma ordem 

maravilhosa, que mantém a segurança das ruas e a liberdade da cidade. É uma ordem 

complexa. Sua essência é a intimidade do uso da calçada trazendo consigo uma constante 

sucessão de olhos. Essa ordem é totalmente composta de movimento e mudança (...) O balé 

da calçada da boa cidade nunca se repete, e em qualquer lugar está sempre repleto de novas 

improvisações” (JACOBS apud JOHNSON, 2003, pg. 68). 

Nesse sentido, é interessante chamar a atenção para a abordagem de Milton Santos 

sobre as “verticalidades” e “horizontalidades”, na qual as “verticalidades” se constituem em 

arranjos de pontos descontínuos mas interligados que definem um espaço de fluxos 

reguladores. Segundo SANTOS (2000, pg.106), o sistema de produção que se serve desse 

espaço de fluxos é constituído por redes que se integram num espaço mais abrangente. No 

entanto, tal integração é vertical, uma vez que as decisões essenciais concernentes aos 

processos locais são estranhas ao lugar e obedecem a motivações distantes. 

                                                 
10 Vide JOHNSON (2003) sobre o assunto. 
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Por outro lado, o autor define como “horizontalidades” zonas de contigüidade que 

formam extensões contínuas e que são os espaços que sustentam e explicam um conjunto de 

produções localizadas, interdependentes, dentro de uma área cujas características constituem 

também um fator de produção. A diferença básica está na visão do território como recurso, no 

caso das “verticalidades“ e na existência de um “espaço banal”11 onde se dão as 

“horizontalidades“, que seria o espaço de todos; empresas, instituições, pessoas, o espaço das 

vivências que se contrapõem ao espaço econômico. Essas formas de convivência e de 

regulação criadas a partir do próprio território sofrem fragmentações produzidas pela presença 

dessas “verticalidades“, que exercem papel hegemônico na ordenação do espaço total.  

Apesar de sua interdependência, a auto-organização desses “espaços banais” produz 

dinâmicas diferenciadas que se reproduzem independentemente. Esse fenômeno é cada vez 

mais verificado nas cidades dos países do hemisfério Sul, nas quais convivem ainda a 

urbanização periférica (resultado do antigo modelo da cidade industrial) e a crescente 

fragmentação espacial (resultado dessa nova geografia de fluxos e “verticalidades” definida 

por Santos). 

A visão da rua que Jane Jacobs reinvidica como “condutora primária” da informação 

é a do “espaço banal” de Santos, onde ocorrem as “horizontalidades”. E as mudanças 

identificadas por ela, são as mudanças decorrentes da fragmentação do espaço urbano, onde a 

proximidade dos diferentes grupos sociais criou novos limites físicos de separação entre eles. 

É o caso dos condomínios fechados, das favelas cariocas, entre outros, onde são estabelecidas 

a partir de sua auto-organização, novas regras de convivência, integração e identificação. 

A globalização econômica, ao adotar como estruturas a flexibilidade e a 

desregulamentação, promove um novo quadro de relações sociais e espaciais que reforçam a 

                                                 
11 Segundo SANTOS (2000, pg.105) essa idéia havia sido formulada por PERROUX (1961) em L’Economie du 

XX° Siècle, e comporta a co-existência do diverso, onde coabitam os objetos naturais, os objetos técnicos, a 



 

 

19 

fragmentação espacial, ampliando nas cidades do Norte, os guetos étnicos de migrantes 

pobres, ilhas de alta renda nas cidades do hemisfério sul, gerando espaços antagônicos, onde 

as relações são marcadas pela insegurança, pela violência, pelo preconceito e pela indiferença 

em relação aos diferentes. A dinâmica desses processos é acompanhada pelos 

empreendedimentos imobiliários que, segundo alguns autores, têm sido os verdadeiros 

orientadores do crescimento urbano. 

A prática do urbanismo sempre esteve muito vinculada à construção de modelos que 

remetiam à busca da cidade ideal, à descrição mitificada da organização sócio-econômica e 

política de uma comunidade humana. Na primeira metade do século XX, o urbanismo 

traduziu no espaço a racionalidade da organização social ideal, transcrevendo na sua 

geometria cartesiana o culto à razão. 

O modelo teórico adotado pelo Movimento Moderno12 entendia como a cidade ideal 

aquela que privilegiava o funcional, onde os espaços eram compartimentados de acordo com 

as funções numa identificação com o modelo fordista de produção, buscando a maximização 

das economias de escala. TAFURI (1985, pg. 40) analisa a evolução do Movimento Moderno 

da segunda metade do século XIX até 1931, como o fim do utopismo e o nascimento do 

realismo, que se sobrepõem e se compensam. O desaparecimento da utopia social segundo ele 

“determina a rendição da ideologia à política das coisas realizadas pelas leis do lucro; à 

                                                                                                                                                         
informação e a comunicação, enfim, um espaço complexo distinto do econômico, do social ou de qualquer outro 
espaço temático de qualquer campo do conhecimento. 
12 O movimento moderno aparece no final do século XIX e de acordo com SOJA (1993, pg. 39)  
“Em seu sentido mais amplo, o modernismo é a resposta cultural, ideológica, reflexiva e, (...) formadora de 
teoria, à modernização. Abrange um conjunto heterogêneo de visões subjetivas e programas de ação estratégicos 
na arte, na literatura, na ciência, na filosofia e na prática política, desencadeados pela desintegração de uma 
ordem estabelecida herdada e pela consciência das possibilidades e perigos projetados de um momento ou 
conjuntura contemporâneos reestruturados”.  
O modernismo se caracterizou por ser um movimento urbano e de acordo com HARVEY (2000), antes da 
Primeira Guerra Mundial poderia ser traduzido como uma reação às mudanças na produção e no consumo. No 
período entre-guerras assumiu uma forte tendência positivista e a sua atitude internacionalista e universalista, 
influenciou o pensamento urbanístico até aproximadamente a década de 60, por meio da Carta de Atenas 
elaborada pelo Congress of International Modern Architects (CIAM) em 1933. BENÉVOLO (1974) identifica 
grupos de diferentes regiões que deram corpo ao movimento: Groupius e a Bauhaus na Alemanha, Charles 
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ideologia arquitetônica, artística e urbana resta a utopia da forma, como projeto de 

recuperação da totalidade humana numa síntese ideal como posse da desordem através da 

ordem”. 

Segundo MACHADO (1996, pg. 34), essa visão interpretava a vida de forma linear e 

a possibilidade da existência de um mundo perfeito, sem contradições, sem conflito, que 

transformado em desenho “congelava o futuro em modelos ideais, estáticos, por isto mesmo 

visionários e inatingíveis”.  

1.2. SOBRE O ESPAÇO URBANO.  

Para SANTOS (1991, pg. 111) a definição de espaço é tarefa difícil uma vez que 

implica nos resultados das análises de situação e nos enfoques prospectivos. É o mesmo autor 

que explicita a noção do espaço formado por dois componentes, que interagem 

continuamente: a) pela configuração territorial, formada pelo conjunto de “dados naturais, 

mais ou menos modificados pela ação consciente do homem, através dos sucessivos “sistemas 

de engenharia” e b) pela dinâmica social ou conjunto de relações que definem uma sociedade 

em um determinado momento”. 

Para ele a configuração territorial é o conjunto dos arranjos sobre o território dos 

elementos naturais e artificiais, produzidos pelo homem, que formam o meio técnico, sobre o 

qual se baseia a produção ao mesmo tempo em que evolui em função dela. Enquanto isso, a 

dinâmica social é dada pelo conjunto de variáveis econômicas, culturais, políticas, entre 

outras, que em cada período histórico vão dar uma significação diferenciada ao meio técnico 

produzido pelo homem. 

Nessa medida, não se isola a dimensão morfológica da sua constituição e da sua 

estruturação complexa. Para isso, considera-se a configuração espacial ou territorial como o 

                                                                                                                                                         
Edouard Jeanneret conhecido como Le Corbusier, na França, Taut em Magdeburg; Wagner em Berlim, May em 
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conjunto do conteúdo do espaço e o seu receptáculo, que dão forma a ele ao mesmo tempo em 

que sofrem sua influência numa forma dinâmica13 não separando o espaço e significados, isto 

é, o espaço urbano e a multiplicidade de significações que o fundamentam e o identificam. 

Essa interpretação dialoga com o pensamento de GOTTDIENER (1977, pg. 268) 

quando considera que os traços distintivos da morfologia espacial estão dialeticamente 

relacionados com as mudanças estruturais na organização social, isto é, um procede em 

interação com o outro, muito mais do que através de algum elo positivista entre causa social e 

efeito espacial. Entende o espaço como um produto social, que pode ser redirecionado e não 

um produto determinado pelo destino. O processo contínuo de recriação do espaço é a 

materialização do conflito entre o desenvolvimento das forças de produção, a acumulação do 

capital e o papel do Estado.  

É possível identificar esse processo nas mudanças ocorridas no espaço metropolitano 

de Curitiba na década de 90, com a nova espacialização das atividades de comércio, serviços e 

indústria. 

Ainda sobre o espaço, LEFEBVRE (2000) em “La production de l’Espace” 

identifica três dimensões das práticas espaciais e HARVEY (2000, pg. 203), as complementa, 

relacionando-as com outros aspectos, entre os quais o da produção do espaço: 

- as práticas espaciais materiais que se referem aos fluxos transferências e 

interações físicas e materiais –que ele denomina o vivido, e que segundo HARVEY têm seu 

rebatimento na produção do espaço a partir da produção de infra-estruturas físicas e na 

organização territorial de infra-estruturas sociais; 

                                                                                                                                                         
Frankfurt, entre outros. 
13 Que se contrapõem a uma abordagem estática que agrupa as diferentes abordagens disciplinares do urbano 
numa problemática comum, ou seja na problemática morfológica, que passa a ser o denominador, permitindo 
comparações e confrontação, mas perdendo a perspectiva polissêmica da abordagem dinâmica. 
 



 

 

22 

- as representações do espaço compreendendo os signos e significações dessas 

práticas - o percebido, que resulta em novos discursos artísticos e arquitetônicos, em novos 

sistemas de mapeamento e de representação gráfica; 

 - os espaços de representação – invenções mentais que dotam de novos sentidos as 

práticas espaciais - o imaginado, onde estão os planos utópicos, os espaços de ficção, as 

mitologias de espaço e de lugar. 

HARVEY (2000) complementa a categorização com quatro outros aspectos das 

práticas espaciais: a acessibilidade e distanciamento; a apropriação e uso do espaço; o 

domínio e controle do espaço; e a produção do espaço, que não independem uma da outra e 

interagem entre si se cruzando com as três dimensões estabelecidas por Lefebvre, criando um 

suporte de análise que auxilia a apreender a complexidade das mudanças das práticas sociais. 

Mas, esse autor ressalta que “as práticas espaciais derivam sua eficácia na vida social somente 

da estrutura de relações sociais no âmbito das quais entram em ação”, isto é, “elas assumem 

seus sentidos sob relações sociais específicas de classe, de gênero, de comunidade, de 

etnicidade ou de raça, e são “usadas” e “trabalhadas” no curso da ação social” HARVEY 

(2000, pg 204). 

As pesquisas de Gottdiener e Harvey se fundamentam na necessidade da análise 

dialética das relações espaço/ sociedade, diferentemente de escolas de pensamento anteriores, 

como por exemplo a de Chicago, que se referia à produção do espaço, do ponto de vista 

social, com ênfase no econômico, mas não abordava o consumo, nem o efeito do espaço sobre 

o social, analisando somente as transformações que as estruturas sociais produzem no espaço. 

A relação entre espaço e sociedade explicita a dinâmica da reprodução do espaço, 

onde interesses divergentes se contrapõem. O Estado enquanto planejador e interventor 

agindo no espaço, transforma-o em instrumento político. Dessa forma, o urbanismo enquanto 

prática espacial material aparece como instrumento do poder político, como ocorreu na Paris 
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de Haussmann, com o objetivo militar da abertura das grandes avenidas e na Brasília de 

Juscelino Kubitschek, com o objetivo de deslocar a ocupação do país do litoral para o interior, 

com escalas e objetivos diferenciados. No caso brasileiro, a ausência da ação do Estado com 

relação às políticas habitacionais vem produzindo espaços que são apropriados pelas camadas 

de baixa renda, que emergem nas suas franjas e se contrapõem aos espaços ditos “legais” da 

cidade, estabelecendo conflitos e reorientando usos. 

O encurtamento do tempo a partir da utilização das tecnologias de transportes e 

comunicação gerou profundas modificações na apropriação do espaço, como veremos nos 

capítulos seguintes, ao abordar o reflexo dessas mudanças no espaço metropolitano.  

1.3. SOBRE AS QUESTÕES SÓCIO-AMBIENTAIS 

O século XXI reflete, segundo alguns autores, a terceira mudança14 na relação do 

homem com a natureza, caracterizada pela revolução da tecnologia da informação. Vivencia-

se um novo estágio da relação entre a sociedade e a natureza que passou de um modelo que 

pressupunha a dominação da natureza pela cultura - através do triunfo da razão - para outro 

onde “refere-se à cultura tendo suplantado a natureza a ponto da natureza ser renovada 

(preservada) artificialmente como uma forma cultural” CASTELLS (2000, pg. 505). 

A tomada de consciência dos riscos que o planeta vem sofrendo teve como 

conseqüência a elaboração de um novo pensamento ambiental, que vem se organizando a 

partir de três éticas ecológicas distintas15:  

- A antropocentrista/ humanista, que considera a natureza apenas o que rodeia o ser 

humano, a sua periferia16. Mantém o homem como o centro e a natureza como um elemento 

que lhe garanta as condições de vida. Portanto proteger a natureza tem como objetivo 

                                                 
14

 Sendo considerada a passagem do período paleolítico para o neolítico como a primeira mudança e 
a revolução industrial como a segunda. 
15

 FERRY (1984, pg.22) 
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principal proteger o homem. Essa ética é a mais comumente adotada atualmente pela 

sociedade em geral, na qual a natureza não é considerada como um sujeito de direito, uma vez 

que não é vista isoladamente do homem; 

- A “utilitarista” - de origem anglo-saxônica - segundo a qual, todos os seres 

suscetíveis de prazer e de dor devem ser considerados sujeitos de direito e tratados como tal17. 

Essa ética é perceptível no discurso da sociedade, principalmente das associações 

ambientalistas, mas a sua prática é assumida por uma minoria; 

- A ecologia profunda, que propõe um “contrato natural” - o universo inteiro como 

sujeito de direito defendido contra os homens, que seriam uma espécie com valor intrínseco 

muito inferior ao do ecossistema.18 

No entanto, nenhuma delas considera o fato urbano como um processo natural, 

culturalmente construído, onde a natureza já foi transformada e continua se transformando, 

numa interação contínua entre homem e natureza. Uma das grandes evoluções do pensamento 

científico atual é a percepção da complexidade da natureza e da vida, de que não há 

linearidade na natureza e que as dinâmicas naturais vão se processando e transformando as 

anteriores, de forma complexa e inconstante. Nossas sociedades complexas são formadas por 

conflitos, tensões, paixões, excessos, que não cessam de desequilibrá-las e desestabilizá-las. 

Nesse sentido, é necessário integrar o desequilíbrio aos estudos da ecologia e incorporar a 

ecologia urbana como uma conseqüência natural do processo da evolução do homem no 

planeta19. PAQUOT (2000, pg. 21)20, ao refletir sobre a ecologia urbana ressalta que: 

                                                                                                                                                         
16

 FERRY (1984, pg.22) 
 
17 O que garantiria aos animais igualdade em relação aos homens na esfera das preocupações morais. (FERRY, 
1984, pg .23) 
18 Sujeito de direito entendido por FERRY (1984, pg 23) como aquele que pode promover uma ação judicial em 
sua defesa. No caso do antropocentrismo, a natureza em si não seria sujeito, e sim o homem como o sujeito 
atingido pelos problemas ambientais. 
19 Esse argumento não justifica o mal uso e a precariedade no trato da natureza. 
 
20 “Le “meilleur des mondes” n’est pas de notre monde. Notre “monde” appartient au système solaire, qui se 
reproduit à partir de sa propre détérioration, et plus humblement au système Terre, sur lequel nous ne pouvons 
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“O melhor dos mundos não é do nosso mundo. Nosso mundo pertence ao sistema solar, que 

se reproduz a partir de sua própria deteriorização, e mais humildemente ao sistema terra, 

sobre o qual não podemos suprimir a vida, mesmo tendo capacidade para destruir os 

humanos (...) o que não relativiza mesmo assim nossa responsabilidade(...) 

Com a urbanização planetária, é nossa relação com a natureza que se modifica. Ela não é 

mais mágica, impenetrável, divina, natural, ao contrário é controlada, gerenciada, 

artificializada, recriada segundo os imperativos humanos (...) 

Esse raciocínio leva a uma nova ética na qual o homem aparece como uma parte da 

natureza que se transforma e passa a ser a nova “natureza”, que incorpora de forma dinâmica 

as mudanças ocorridas pela ação do homem, não separando homem e natureza, mas 

entendendo que ambos se constituem em uma unidade. 

Nesse sentido, encontra-se nas proposições de MOSCOVICI (1974) apud DIEGUES 

(1998, pg.49) um outro eixo de análise que ele denomina de “novo naturalismo” e que se 

baseia em três idéias principais: 

1. O homem produz o meio que o cerca e é ao mesmo tempo seu produto, portanto é 

normal sua interferência sobre a natureza, semelhante à das outras espécies que também agem 

umas sobre as outras; 

2. A natureza é parte de nossa história. Não se trata de voltar atrás para reencontrar 

uma harmonia perdida na relação natureza e história. A natureza é sempre histórica e cultural; 

3. A coletividade e não o indivíduo se relaciona com a natureza. A sociedade 

pertence à natureza e é ao mesmo tempo parte e criação da natureza. 

Os fundamentos do “novo naturalismo” são evidenciados no discurso de Moscovici, 

ao afirmar que:  

                                                                                                                                                         
pas supprimer la vie, même si nous avons la capacité de détruire les humains (…) Ce qui ne relativise pas, pour 
autant, notre responsabilité. (…) Avec la urbanisation planétaire, c’est notre rapport à la nature qui se modifie. 
Celle-ci n’est plus “magique”, “impenetrable”, “divine”, “naturelle” en quelque sorte, mais contrôlée, “gérée”, 
artificialisée, recréée, selon les impératifs humains”.Tradução da autora:  
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Antes de tudo trata-se de considerar o homem como uma força da natureza, uma força entre 

outras. Seu interesse lhe aconselha a estreitar as ligações, de permitir que as outras forças se 

desenvolvam, se renovem, em vez de esgotá-las numa busca sem-fim de energias a explorar 

e de espécies para destruir, de uma abundância que se transforma continuamente escassez; de 

renunciar a esta atitude predatória tão fortemente ancorada nele. (MOSCOVICI, 1974, 

pg.121) 

A abordagem ambiental que se consolidou nos anos 90 revigorou a discussão sobre 

os riscos ambientais e sobre os conceitos de sustentabilidade urbana. A ênfase dada ao meio 

ambiente nas políticas públicas do final do século reflete a constatação dos riscos inerentes à 

modernidade, que não se limitam a um lugar específico, nem a uma classe social determinada, 

mas que se projetam na escala mundial. 

A partir dessas constatações estrutura-se uma nova relação entre o homem e a 

natureza que, de acordo com BECK (2001, pg. 148), faz com que seja impossível apreender a 

sociedade independentemente da natureza e apreender a natureza independentemente da 

sociedade. Os problemas ambientais são problemas sociais, problemas do homem, que dizem 

respeito à sua história, à suas condições de vida, à suas relações com o mundo, à sua 

organização econômica, cultural e política e onde natureza e sociedade se interpenetram. 

 

1.4. SOBRE AS UTOPIAS URBANAS 

A utopia é constantemente associada ao planejamento urbano, uma vez que os 

modelo urbanísticos tendem a se caracterizar pela busca da cidade ideal e funciona como um 

espelho que reflete as questões fundamentais, (sobre a segurança, sobre a diluição dos elos 

sociais, sobre o acesso aos serviços públicos) num contexto geográfico e histórico preciso. Ela 

subentende e constitui o substrato a partir do qual se formam as capacidades dos atores de 

conceber novas soluções. A utopia pode ser considerada como a expressão discursiva e como 

instrumento estratégico do projeto de uma nova sociedade, fazendo uma ruptura com as 
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preexistentes EVENO (1999). De acordo com MANNHEIM (1972)21 cabe distinguir a utopia 

da ideologia que se apresenta como o reflexo dos modos de apreensão e das matrizes de 

leitura da cidade contemporânea, mas não consegue apresentar uma crítica sobre seu próprio 

discurso, ao contrário da utopia. 

A busca do paraíso perdido e a idealização da sociedade perfeita têm sido objetos do 

imaginário da humanidade desde a antiguidade, descrita em minúcias por diversos autores, 

muitas vezes tratando do passado como a Atenas de Platão e outras se localizando num futuro 

nem sempre positivo, como as ficções produzidas por Georges Orwell e Aldous Huxley. Em 

algumas vezes, essa busca abandonou o campo da utopia e assumiu a concretude 

experimental, como no caso do Familistério de Godin22, entre outros.  

A Utopia23 de Thomas More trata de uma comunidade vivendo numa ilha isolada que 

tinha sua organização baseada na harmonia, na estabilidade social e a garantia da sua 

segurança no seu isolamento espacial uma vez que a temporalidade dos processos sociais e a 

história real foram suprimidas e a estabilidade social garantida a partir de uma forma espacial 

fixa. De acordo com HARVEY (2004), caracteriza-se como uma “utopia da forma espacial”, 

na qual a própria idéia do “não-lugar” é que estabelecia a possibilidade da manutenção 

daquela sociedade. 

                                                 
21

“Todos os períodos da história contiveram idéias que transcendiam a ordem existente sem que, entretanto, 
exercessem a função de utopias; antes, eram as ideologias adequadas a este estágio da existência, na medida em 
que estavam organicamente e harmoniosamente integradas na visão de mundo característica do período ( ou seja, 
não ofereciam possibilidades revolucionárias)” MANHEIM (1972, pg. 217). 

Porém, “as utopias também transcendem a situação social pois também orientam a conduta para elementos que a 
situação tanto quanto se apresentem dada época, não contém. Mas não são ideologias, isto é, não são ideologias 
na medida e até o ponto em que conseguem através da contra atividade transformar a realidade histórica 
existente em outra realidade mais de acordo com suas próprias concepções.” 
 
22 Vide Capítulo II. 
23 “A palavra “utopia” foi criada por Thomas More, fundindo o advérbio grego “ou” – “não” – ao substantivo 
“topos” – “lugar” – dando ao composto uma terminação latina (...) O sentido que “utopia” adquiriu enquanto 
substantivo comum – uma sociedade perfeita ou a sua descrição literária – tem sua origem no título completo do 
livro, que é (traduzido do latim) “Sobre a Melhor Constituição de uma República e a Nova Ilha de Utopia”. 
LOGAN, G.M., ADAMS, R.M. (1999, pg XIII) 
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Da mesma forma, os socialistas utópicos da Europa no século XIX, na busca da 

sociedade ideal, transpunham suas idealizações para espaços distantes de onde viviam e que 

criticavam. Como eram concebidas a partir da sua criatividade pessoal, se caracterizavam pela 

ausência de uma proposta coletiva, o que foi duramente criticado por Marx e Engels no 

Manifesto Comunista de 1848. 

Marx distinguiu a utopia da ideologia, afirmando que a segunda caracteriza-se por 

ser uma conseqüência da realidade, mas de forma parcial, por deformar essa realidade por 

meio das representações selecionadas por grupos dominantes ou de acordo com eles, passando 

a substituir a realidade por uma outra, abstrata e fictícia, que se pode converter em sistemas 

teóricos filosóficos, urbanísticos, entre outros. 

Trazendo essa discussão para a modernidade, SOUZA DOS SANTOS (2001, pg. 

321) assinala quatro axiomas que moldaram a sociedade e a subjetividade, criando uma 

epistemologia e desenvolvendo uma ordem de regulação social, que se deteriorou nas últimas 

décadas: racionalidade científica 24que transforma problemas éticos e políticos em problemas 

técnicos ou jurídicos; legitimidade da propriedade privada independentemente da legitimidade 

do uso da propriedade, gerando uma postura de individualismo possessivo; soberania dos 

Estados e da obrigação política vertical dos cidadãos perante eles; crença no progresso 

entendido como um desenvolvimento infinito alimentado pelo crescimento econômico e 

tecnológico. Estes axiomas levam à conclusão que: 

(...) só há uma saída: reinventar o futuro,(...) uma vez que não basta continuar a criticar o 

paradigma ainda dominante, o que aliás, está feito já a saciedade. É necessário, além disso, 

definir o paradigma emergente que é a tarefa mais difícil uma vez que a modernidade tem 

um modo próprio, hegemônico, de combinar a grandeza do futuro com a sua miniaturização. 

Consiste na classificação e fragmentação dos grandes objetivos em soluções técnicas que 

                                                 
24 De acordo com HABERMAS (2002), Max Weber introduziu o conceito de racionalidade para caracterizar a 
forma capitalista da atividade econômica, a forma burguesa das trocas ao nível do direito privado e a forma 
burocrática da dominação. A racionalização designa em primeiro lugar a extensão dos domínios da sociedade 
submetidos aos critérios de decisão racional (SOUZA DOS SANTOS, 2004, pg. 289). 
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têm de característico o serem credíveis para além do que é tecnicamente necessário. SOUZA 

DOS SANTOS (2001, pg.322). 

Como forma de romper com essa visão hegemônica, aponta a utopia, entendida como 

a exploração de novas possibilidades e vontades humanas como uma solução possível. 

Considerando que a utopia requer um profundo conhecimento da realidade, uma vez que para 

pensar o novo são necessárias combinações e escalas diferenciadas do existente, a sua 

importância encontra-se no sentido – não da prospecção sobre o futuro, mas da avaliação 

virtual do presente que a torna possível. 

Também na defesa da recuperação do pensamento utópico como forma de encontrar 

novas alternativas para a sociedade nos dias atuais, HARVEY (2004) classifica a utopia em 

duas formas: a “utopia espacial”, isto é, aquela proposta por More, na qual, na relação entre o 

espaço e o tempo, o tempo é suprimido e a estabilidade social é garantida por uma forma 

espacial fixa; e a “utopia do processo temporal”, na qual ele inclui as versões idealizadas dos 

processos sociais. O autor considera que há momentos em que as visões alternativas podem 

oferecer a base para moldar forças políticas de mudança e que nos encontramos exatamente 

num desses momentos, em que a construção de uma dialética utópica, capaz de operar tanto 

em relação ao espaço como em relação ao tempo, desempenharia esse papel. A tarefa consiste 

em “determinar uma alternativa em termos que não alguma forma espacial estática ou mesmo 

algum processo emancipatório aprimorado”, mas que tenha “raízes fincadas em nossas 

possibilidades presentes ao mesmo tempo que aponta trajetórias diferentes para os 

desenvolvimentos geográficos desiguais humanos” HARVEY (2004, pg. 257). 

Para LEFEBVRE (2001), utopia é a forma de preencher o vazio criado pela ideologia 

que ao dar um caráter absoluto à “cientificidade”, tem apenas um alcance programático, o 

qual é necessário, porém não suficiente, uma vez que:  
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(...) apenas a força social capaz de se investir a si mesma no urbano, no decorrer de uma 

longa experiência política, pode se encarregar da realização do programa referente à 

sociedade urbana. Reciprocamente, a ciência da cidade traz para essa perspectiva um 

fundamento teórico e crítico, uma base positiva. A utopia controlada pela razão dialética 

serve de parapeito às ficções pretensamente científicas, ao imaginário que se extraviaria. 

LEFEBVRE (2001, pg. 114), 

Para ele, o fundamento científico e a base da força científica garantem um 

movimento dialético entre a ciência e a força política, que mantém as relações “teoria-prática” 

e “positividade-negatividade crítica”. 

O apoio encontrado nos textos de Harvey e Lefebvre sobre o conceito de utopia é 

fundamental para a análise reflexiva aqui proposta: - enquanto HARVEY (2004) afirma que 

vivemos o momento de restaurar o pensamento utópico contra os que dizem que “não há 

alternativa”25, LEFEBVRE (2004) resume o momento atual do planejamento urbano no 

Brasil, que vem utilizando a idéia da participação popular com um forte componente utópico, 

mas necessita do caráter programático do conhecimento científico para a sua consolidação 

enquanto processo. 

1.5. SOBRE O URBANISMO 

 

Segundo TRIBILLON (2002, pg. 3) o urbanismo “é a arte de produzir ou mudar a 

forma física das cidades, de organizar as cidades”26. De acordo com aquele autor, o urbanismo 

é formado de práticas de organização do espaço que se apóiam sobre um corpo de saberes e se 

traduz por meio de prescrições endereçadas aos gestores da cidade. O termo designa tanto o 

corpo de conhecimentos e de técnicas, práticas, ações, operações e instrumentos de 

intervenção como os efeitos práticos sobre uma dada cidade. 

                                                 
 
25

 Referência que o autor faz à frase de Margaret Thatcher para justificar suas políticas neoliberais. 
26 “est l’art de produire ou de changer la forme physique des villes, d’aménager les villes.” Tradução da autora. 
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MERLIN (1991, pg. 57) considera uma questão difícil classificar o urbanismo como 

uma ciência, uma técnica ou uma arte. Do seu ponto de vista não é nenhum dos três, uma vez 

que se caracteriza mais como uma ação, uma prática, um exercício de aplicação, uma 

confrontação com a realidade, do qual nasce a experiência, alimentada pelas hesitações muito 

mais que pelo conhecimento. O urbanismo é uma disciplina do espaço, que objetiva organizá-

lo racionalmente, fixando as regras de utilização e ocupação do solo para garantir uma 

adequada ocupação do espaço. É também uma disciplina do tempo, uma vez que trabalha com 

o presente, o passado e o futuro, em que o passado é fundamental para a compreensão do 

significado e dos problemas das cidades e o futuro exige uma reflexão prospectiva sobre a 

cidade. 

LACAZE (2001, pg. 12) ao tratar das definições de urbanismo, apresenta a do 

Dictionnaire de l’Urbanisme de Françoise Choay e Pierre Merlin, que relaciona o urbanismo 

com a práxis, isto é, com o “exercício de aplicação, maneira de fazer, confronto com a 

realidade, de onde nasce mais a experiência do que o conhecimento” e sublinha o fato de que 

dessa forma se deve aceitar estudá-lo como ato de poder, de forma a esclarecer as relações 

existentes entre as decisões político-administrativas, a ideologia e as práticas profissionais. E 

é a maneira de decidir sobre que situação será a melhor para uma determinada comunidade 

que fará a diferença na prática do urbanismo. 

Essas definições caracterizam o urbanismo pelo seu caráter pragmático e sua 

vinculação com o ordenamento do espaço físico reconhecendo sua dimensão interdisciplinar e 

temporal, incluindo as questões de caráter social, econômico, o direito e a engenharia, o que 

estabelece também seu caráter complexo. 

No Brasil, diferencia-se o conceito de urbanismo - que é utilizado tradicionalmente 

vinculado à profissão do arquiteto e à dimensão estética - da atividade de planejamento 

urbano, que congregaria outras áreas do conhecimento. Segundo LOPES DE SOUZA (2002, 
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pg. 56) planejamento urbano e urbanismo não são sinônimos, sendo o segundo mais vinculado 

à tradição do saber arquitetônico e, portanto uma modalidade específica do planejamento 

urbano, enquanto o planejamento urbano propriamente dito incluiria as formações dos 

cientistas sociais e do direito. Lopes de Souza define planejamento como a tentativa de 

“simular os desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra 

prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis 

benefícios”, isto é, “a preparação para a gestão futura buscando-se evitar ou minimizar 

problemas e ampliar margens de manobra”.  

Até o fim da primeira metade do século XX, o urbanismo no Brasil foi fortemente 

influenciado pelas idéias do racionalismo funcionalista europeu tendo como melhor exemplo 

na década de 50, a construção de Brasília. A partir dos anos 60, as mudanças na situação 

política e social brasileira, em sintonia com os movimentos internacionais substituíram o 

ideário do urbanismo moderno pela concepção de planejamento integrado de cidade, que 

pressupunha a composição de equipes multidisciplinares, com maior enfoque nas questões 

sócio econômicas, abandonando em parte a preocupação com o “desenho” das cidades.  

Nessa mesma fase, segundo LAMAS (2000, pg. 376), nos países centrais os 

arquitetos perdiam espaço para os sociólogos e economistas “ao tentar assumir a 

pluridisciplinaridade em detrimento de sua própria linguagem e metodologia. Saberá falar de 

questões urbanas, sociológicas, econômicas, demográficas, mas esquecer-se-á do contributo 

próprio do desenho”. 

Estudar o urbanismo atual implica em estudar a sociedade e suas formas de 

representação e apreender por meio da morfologia urbana, as novas formas de relações sociais 

que vêm se estabelecendo no mundo contemporâneo. Como ponto de partida, uma vez que 

não é o objetivo aqui o estudo da história do urbanismo, foi realizada uma pesquisa junto a 

diversos autores entre eles, LAMAS (2004), TORRES (1996), CHOAY (1965), TAFURI 
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(1984), MONTANER (2004) e BENÉVOLO (1974), para melhor compreender a evolução do 

pensamento urbanístico ao longo do século XX. 

TORRES (1996) ao estudar sobre as origens interdisciplinares dos estudos urbanos, 

situou a evolução do urbanismo em relação às disciplinas da sociologia, da economia política 

da geografia e da biologia, conforme o Quadro nº 1.1, que identifica as diversas fases do 

pensamento sobre o urbano.. 
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QUADRO Nº 1.1. PENSAMENTO URBANÍSTICO E INTERFACES INTERDISCIPLINARES – SÉCULOS XIX E XX. 

Urbanismo Economia Política Sociologia/ Cultura 
Urbana/ Antropologia/ 
História 

Período 

Socialistas utópicos Reformadores da 
legislação 

Reformadores 
urbanos 

Industriais 
paternalistas 

Marxismo  

Owen; Cabet  Chadwick Cerda Salt; Ménier   

Fourier; Godin Melun Haussmann Cadbury; Krupp   

Século 
XIX 

Urbanismo como 
disciplina 
programática  

Carta de Atenas 

   Métodos quantitativos de 
análise urbana – modelos 
empíricos, matemáticos, 
analógicos, 
econométricos: W. Isard; 
W. Cristaller; A. Losch;  

Ecologia Humana – 
Escola de Chicago 

Park; Burgess; Redfield 

Teoria dos círculos 
concêntricos de Burgess. 

1ª 
metade 
do  

Século 
XX 

Planejamento Urbano 
como política de 
estado 

     Período 
Pós-
Guerra 

Os planos pós-guerra New towns Planos de 
regulação do solo 

Estratégias de 
desenvolvimento 
das décadas de 
60 e 70 Villes 

nouvelles e 
sistemas de 
transportes 

Padrões espaciais da rede 
urbana. 

  

     Enfoques críticos da nova 
sociologia urbana: 

H. Lefebvre; M. Castells; 
D. Harvey; C. Topalov; J. 
Corragio 

Final do 
século 
XX 

A cidade como objeto 
de planejamento 
estratégico 

    Enfoques recentes: a 
crítica da crítica: 

M. Castells; Gottdiener; C. 
Topalov; E. Soja 

 

FONTE: Adaptado pela autora de TORRES (1996) 
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A Europa, no final do século XIX e início do século XX assistiu à transformação da 

cidade antiga na cidade industrial moderna, caracterizada como um grande mercado de 

trabalho que atraiu a população rural para as áreas urbanas. O que marcou o pensamento sobre 

as cidades no século XIX e caracterizou os chamados “socialistas utópicos” foi a visão 

integrada do significado das relações sociais com as questões da estruturação física dos 

espaços. Entre os principais pensadores assim classificados naquele século 27 destacam-se 

Owen, Calyle, Ruskin, Morris e Fourier, entre outros.  

O fato gerador dessas utopias não se resumiu unicamente ao processo de 

industrialização que vinha se fortalecendo desde o século XVIII, mas ao desejo de justiça 

social e de uma organização que permitisse a todos os benefícios da industrialização. Ao 

dimensionar um tamanho para os agrupamentos idealizados, propor a existência de 

equipamentos coletivos para o atendimento de suas necessidades e definir os espaços internos 

coletivos e privados, criavam-se os embriões do zonning atual (RONCAYOLO, 1997, pg. 

166). 

Para Roncayolo essas utopias foram premonitoras na constituição do urbanismo 

moderno, como por exemplo, a referência dos falanstérios nas propostas urbanas de 

Corbusier. MARX e ENGELS criticaram os socialistas utópicos no Manifesto Comunista de 

1848, afirmando que eles: 

Procuram consistentemente atenuar a luta de classes, conciliando antagonismos. Sonham 

com a realização experimental de suas utopias sociais, com falanstérios isolados, com a 

criação de colônias internas 28 ou com o estabelecimento da pequena Içaria, para realizar tais 

castelos no ar, vêem-se obrigados a apelar para os sentimentos e os cofres dos burgueses. 

Pouco a pouco caem na categoria dos socialistas conservadores ou reacionários, deles 

                                                 
27 Denominados de pré-urbanistas por Choay e Merlin e de socialistas utópicos por Tafuri e Benévolo. 
 
28 Owen denominava de “colônias internas” as sociedades comunistas modelo. 
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diferindo apenas por um pedantismo mais sistemático e uma fé fantástica e supersticiosa nos 

efeitos miraculosos de sua ciência social. MARX e ENGELS apud LASKI (1967, pg. 122). 

Ainda no século XIX, a constatação da inexeqüibilidade dos modelos utópicos e a 

necessidade de dotar as cidades de condições para o enfrentamento das mudanças produzidas 

pela industrialização reforçaram o aspecto técnico do urbanismo, voltado para as intervenções 

físicas e para as grandes reformas urbanas. 

Diferentemente dos socialistas utópicos, os reformadores urbanos, de acordo com a 

classificação de TORRES (1996), foram os autores e executores de intervenções urbanas de 

renovação, destacando-se Haussmann em Paris, Anspach em Viena e Cerdá em Barcelona. 

Prefeito de la Seine durante o Segundo Império, de 1853 a 1869, o barão Georges-

Eugène Haussmann, elaborou um programa de reestruturação de Paris a pedido de Napoleão 

III, que aspirava transformá-la numa grande capital moderna, saneada, com parques e 

transportes públicos. Os principais objetivos perseguidos por Haussmann que se auto-

denominava de "artista-demolidor" foram: - de ordem política, com a demolição de velhos 

quarteirões, facilitando a circulação das forças policiais pela cidade; - de caráter higienista e 

embelezador com a revalorização dos monumentos. Concebeu uma rede viária estratégica, de 

longas avenidas com largos passeios, que ligavam centros administrativos e econômicos e, 

valorizava os monumentos. Em 1859, foi sancionada uma lei que integrou as comunas 

próximas,à Paris criando a divisão administrativa em 20 arrondissements que perdurou até o 

presente.  

Ao mesmo tempo em que ocorria a renovação viária da capital, Adolphe Alphand 

chefe dos serviços de parques, implantou vários parques na cidade, entre eles: Buttes-

Chaumont (1860), Montsouris e Monceau (1869), de acordo com a orientação dos higienistas 

da época, de criação de “pulmões verdes” para a cidade. Do ponto de vista da salubridade, 
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Haussmann se ocupou da reorganização dos esgotos e da água corrente (1870), executando as 

obras do canal Saint-Martin. 

Engels no prefácio ao livro de Marx Lutas de classe em França, lembra que entre 

1830 e 1848, a capital francesa foi o palco de revoluções liberais, e que as ruas estreitas e 

tortuosas facilitaram a ação dos insurretos e suas batalhas de barricadas. Refere-se às reformas 

urbanas realizadas em Paris pelo barão de Haussmann a partir de 1851, comentando que: 

"Enfim, os bairros construídos a partir de 1848 nas grandes cidades têm ruas compridas, 

direitas e largas, e parecem adaptadas ao efeito dos novos canhões e das novas espingardas" 

ENGELS (1975, pg. 29). Efetivamente, as transformações de Paris e, principalmente no seu 

sistema viário, além de terem facilitado o fluxo de mercadorias, tornando a cidade mais 

adequada à posição de capital de um vasto império ultramarino, tiveram o objetivo de torná-

la, igualmente "anti-revolucionária". 
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FIGURA Nº 1.4.  CARTOGRAMA DAS INTERVENÇÕES DE HAUSSMANN EM PARIS. 

Traços Cheios: As Ruas; Quadriculado: As Áreas De Expansão E Tracejado: Os Novos Parques E 
Jardins 

FONTE: LAMAS (2004)  

 

O plano de Barcelona de 1859 elaborado por Cerdá, se ocupava de duas frentes: uma 

global, que era a proposta de expansão da cidade e outra local, que cuidava da quadra e do 

quarteirão. A proposta de ocupação das quadras, gerava diversidade espacial ao mesmo tempo 

em que proporcionava a criação e ocupação de espaços públicos com equipamentos nos 

miolos de quadra sendo que o reticulado viário foi o que permaneceu efetivamente do plano. 

Cerdá tratou o estudo da urbanização a partir de dois enfoques: estrutural e 

quantitativo. O aspecto estrutural era trabalhado a partir da história e da fisiologia, enquanto o 

quantitativo garantia a cientificidade. Segundo Cerdá, o estabelecimento humano evoluía ao 

sabor de mudanças técnicas, ele utilizava também o enfoque biológico que de certa forma 

reduzia o urbano ao biológico, tendo como correlativo sua medicalização, com uma utilização 
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da terminologia clínica, que influenciou urbanistas como Agache entre outros, permanecendo 

a utilização de termos como “diagnóstico” até o período atual. 

 

 

FIGURA Nº 1.5.  VISTA AÉREA DE BARCELONA . DESENHO MONTAGEM DA 
EXPOSIÇÃO DE 1980 NA SNBA. EVOLUÇÃO DOS QUARTEIRÕES DE BARCELONA 

POR DENSIDADES. 

FONTE: LAMAS (2004)  

 

Influenciado pelo urbanismo de Haussmann, surgiu o movimento City Beautiful, 

idealizado por Daniel Burnham (1846-1912) e que teve no plano de Chicago de 1909, sua 

grande realização. Segundo RELPH (1990, pg. 54) foi o “primeiro plano diretor à escala da 

cidade a definir como seria a cidade num determinado ponto do futuro, estabelecendo um 

objetivo para o qual o desenvolvimento poderia caminhar”. A proposta tinha como princípio 

básico que a ordem social seria conquistada a partir da criação de espaços onde a preocupação 

estética fosse determinante. 
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FIGURA Nº 1.6.  PLANO DE CHICAGO – D. BURNHAM E E. BENNETT – 1909 

FONTE: DOORDAN(2001)  

 

Porém, as duas correntes da primeira metade do século XX que influenciaram mais 

fortemente o urbanismo contemporâneo foram as do movimento modernista que consistiam 

nas idéias da cidade “máquina de viver” de Le Corbusier, sintetizadas na Carta de Atenas29 e a 

visão mais ecológica de Ebenezer Howard com suas cidades-jardim. Nos dois casos, não se 

propunha a mudança da ordem social como nos socialistas utópicos, mas pressupunham que 

as novas formas urbanas induziriam a mudanças de comportamento dos indivíduos. Enquanto 

Corbusier fundamentava toda sua teoria urbana no modelo fordista, isto é, na possibilidade de 

universalizar modelos de cidades, Ebenezer Howard propunha redes de cidades médias (de 

aproximadamente 30.000 habitantes em sua área urbana de 400 ha e 2.000 habitantes na área 

rural ocupando 2.020 ha) que controlariam o crescimento das grandes metrópoles européias. 

                                                 
29 Cuja representação mais completa é Brasília. 
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Os diagramas da proposta de Howard possuíam seis setores que eram delimitados 

por seis avenidas arborizadas com 36 metros de largura cada. A forma concêntrica da cidade 

gerava uma avenida circular que funcionava como um grande parque. A estrutura institucional 

do projeto era uma gestão feita pela comunidade, que não tinha a posse da terra 

individualizada, e Howard propunha a venda de cotas que incluíam a área rural e permitiam a 

amortização dos custos do empreendimento.  

Em 1902 iniciaram-se as negociações para a implantação da primeira cidade-jardim 

em Letchworth, a 35 milhas de Londres. O plano urbanístico de Lethworth foi elaborado 

pelos arquitetos Raymond Unwin e Barry Parker que mantiveram a idéia de Howard de 

criação de unidades de vizinhança com 5.000 moradores e infra-estrutura necessária para 

tanto. As ruas possuíam passeios largos ajardinados, de forma a integrar a natureza ao 

conjunto de casas. 
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.  

FIGURA Nº 1.7. CIDADE- JARDIM LETCHWORTH – VISTA AÉREA. 

FONTE: HOWARD (2002) 
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FIGURA Nº 1.8. CIDADE- JARDIM CIRCULAR – CROQUIS DO LIVRO: TOMORROW: 
A PEACEFUL PATH TO REAL REFORM. EBENEZER HOWARD (1898) 

FONTE: JONAS (2003) 

 

A influência das cidades-jardins pensamento urbanístico contemporâneo, inclusive 

no Brasil, foi bastante grande, mesmo que tenha sido do ponto de vista espacial, deixando de 

lado as propostas de caráter social e dirigido principalmente para as camadas de média e alta 

renda da população. No Rio de Janeiro na década de 30 foram realizados vários loteamentos 

com as características das cidades-jardins, nos bairros de Laranjeiras, Jardim Botânico e 

Gávea.  

Em São Paulo no ano de 1915, Raymond Unwin foi contratado pela Companhia City 

para elaborar o projeto do Jardim América, destinado às camadas de alta renda. Entre 1917 e 

1919, Barry Parker, seu sócio, desenvolveu projetos para o Pacaembu, Anhangabaú, Alto da 

Lapa e Bela Aliança e participou do projeto do Jardim América (LEME, 1999). Os projetos 
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dos dois arquitetos difundiram as características formais que identificariam as cidades-jardins, 

na versão bairro-jardins, aos moldes de Hampstead, na Inglaterra.  

 

 

FIGURA Nº 1.9. PROJETO DE BARRY PARKER - JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO 

FONTE: LEME (1999) 

 

A revisão do plano urbanístico de Goiânia de 1933, elaborado por Atílio Corrêa 

Lima, foi realizada por Armando Godoy em 1936 e teve forte influência das cidades-jardins 

inglesas. A proposta previa uma cidade de 50.000 habitantes cercada por um cinturão verde e 

com a expansão prevista a partir de cidades satélites que não integravam o projeto da época. 
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FIGURA Nº 1.10.  CIDADE- JARDIM LARANJEIRAS, 1939. 

FONTE: HOWARD (2002) 

 

 

FIGURA Nº 1.11. PLANO DE GOIÂNIA DE ATÍLIO CORRÊIA DE LIMA, 1933. 

FONTE: HOWARD (2002)  
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No Paraná, a colonização de vastas áreas do Estado por companhias inglesas de 

urbanização fez com que algumas cidades apresentassem seu plano urbanístico com 

características similares às das cidades jardins, como foi o caso de Maringá, Pontal do Sul, 

Cianorte, projetadas pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira, discípulo de Parker. Outro 

exemplo é Umuarama, cujo plano original foi elaborado em 1955, pelo engenheiro Wladimir 

Babkov, sob supervisão do engenheiro Manoel Mendes Mesquita.. 

 

 

FIGURA Nº 1.12. IMAGEM DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ 

FONTE: TESE TECNOLOGIA(2004) 

 

No que diz respeito ao urbanismo modernista, as suas idéias tiveram repercussão a 

partir dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna que ocorreram entre 1928 e 
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1956. No 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna – CIAM30, sobre o tema 

“Arquitetura Funcional” realizado em 1933 num cruzeiro entre Marselha e Atenas foram 

expostos os princípios modernistas para a cidade na vertente mais doutrinária de seu 

urbanismo com o cartesianismo do desmembramento das funções da cidade em quatro 

categorias de funções: habitar, recrear, trabalhar e circular. Desse Congresso resultou o 

documento denominado Carta de Atenas, que foi publicado primeiramente de forma anônima 

por Le Corbusier em 1943, que somente se identificou como autor do texto em 1957.  

As críticas à Carta de Atenas e à sua visão funcionalista da cidade deram origem a 

outras teorias urbanas que, no entanto, não tiveram a mesma repercussão. DE CARLO (apud 

BARONE, 2002, pg. 162) ao analisar o Movimento Moderno no que se refere ao urbanismo, 

identificou como seu principal problema a especialização dos espaços urbanos e a 

simplificação excessiva numa visão taylorista: a idéia do “homem tipo” que não permite uma 

aproximação com a realidade, e que não existe, uma vez que não é histórico nem social. 

Segundo De Carlo, funcionalismo e taylorismo tinham como objetivo central a produtividade 

e para isso as teorias ergonométricas se desenvolviam, visando a redução dos esforços para o 

aumento de produção industrial. 

Gropius, fundador da Bauhaus em 1919 e um dos principais mentores do Movimento 

Moderno, entendia que a estandartização era a forma de satisfazer as necessidades das pessoas 

que no seu entendimento, eram similares entre si. A proposta da Bauhaus era formar pessoas 

com talento artístico para serem designers na indústria, artesãos, escultores, pintores e 

arquitetos e Gropius se fixava na idéia do trabalho em equipe para criar uma nova arquitetura 

que fosse o produto das condições técnicas, sociais e intelectuais da época. Procurou integrar 

                                                 
30 Faziam parte da sua gestão: Walter Groupius, Le Corbusier, Sigfried Giedion, José Luis Sert e Cornelius van 
Eesteren, entre outros. 
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na Bauhaus diferentes correntes das vanguardas artísticas, num sentido racionalista31. De 

acordo com GROPIUS (1972, pg 30), “Seu trabalho se concentrava principalmente naquilo 

que hoje se tornou uma tarefa de necessidade imperativa, ou seja, impedir a escravização do 

homem pela máquina, (...) isto significa o desenvolvimento de objetos e construções 

projetados especialmente para a produção industrial”. 

Os princípios do urbanismo moderno enunciados na Carta de Atenas influenciaram 

as práticas espaciais urbanas após a Segunda Guerra Mundial e, segundo TORRES (1996), 

tiveram pelo menos três conduções bem diferenciadas: 

-as que influenciaram a construção de novas cidades, tendo como exemplos mais 

famosos, Brasília, capital do Brasil e Chandigar, capital do Punjab; 

-as ações de revitalização de centros urbanos e grandes conjuntos habitacionais nos 

países europeus após a Segunda Guerra Mundial; 

-os planos reguladores e códigos de edificação e urbanismo, que influenciaram o 

planejamento urbano contemporâneo. 

 

FIGURA Nº 1.13 LE CORBUSIER – “THE CITY OF TOMORROW AND ITS PLANNING” 

FONTE: DOORDAN (2001) 

                                                 
31 Foram professores da Bauhaus na época de Gropius Paul Klee, Gerhard Marks, Wassily Kandinsky, Georg 
Muche, Adolf Mayer, entre outros. 
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FIGURA Nº 1.14.  PLANOS DE BRASÍLIA E CHANDIGAR 

FONTE: AUCKER (1977)  

 

Na União Soviética, na época da Revolução de 1917 com a instalação do regime 

comunista, o planejamento urbano fazia parte do planejamento do Estado, centralizado e 

autoritário. A proposta revolucionária de acabar com a dicotomia campo / cidade foi 

transposta para o espaço no esquema linear desenhado por N.A. Miliutin, que distribuía de 

forma racional as principais funções da cidade socialista: a produtiva e a residencial. Os 

planos urbanísticos da época traduziam uma idéia de dispersão da população, de cidades 

lineares e de aproximação dos espaços rurais e urbanos.  

De acordo com TAFURI (1984), as utopias político-econômicas dos primeiros anos 

do urbanismo soviético adotaram formas e técnicas diferentes das polêmicas que agitavam os 
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ambientes culturais europeus da época. Em 1918, foi publicada a “Carta dos Direitos 

Fundamentais do Povo Trabalhador e Explorado” que eliminou a propriedade privada em 

todo o território soviético, que passou a ser propriedade do povo, sem direito a indenizações e 

os bens culturais e naturais passaram a ser de propriedade nacional. 

As primeiras experiências pós 1917 foram influenciadas pelas cidades –jardins de 

Howard e eram dirigidas para populações de baixa renda, compostas por conjuntos de 

apartamentos individuais com cozinhas comunitárias e equipamentos públicos como escolas e 

serviços agregados. Como não havia uma regulamentação jurídica sobre seu uso, os subúrbios 

dos grandes centros urbanos acabaram tendo uma ocupação anárquica.  

 

FIGURA Nº 1.15. CIDADE –JARDIM “SOKOL” – PRÓXIMA DE MOSCOU, 1923. 

FONTE: TAFURI (1984)  
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Em 1918, foi proposto um plano para Moscou por Sakulin, arquiteto que previa um 

triplo cinturão de cidades satélites organizadas em seu redor, integrando residências e 

indústrias dentro de uma sólida rede de infra-estrutura TAFURI, (1984, pg. 195). 

Uma rede ferroviária separava as áreas urbanas de um cinturão verde e o 

planejamento da industrialização regional teve influência posterior nas análises espaciais das 

regiões econômicas. O plano de Sakulin não foi implantado mas antecipou a escala territorial 

do regionalismo norte americano de Patrick Abercrombie.  

 

FIGURA Nº 1.16.  PLANOS PARA A REGIÃO DE MOSCOU 
ACIMA: MOSSOVERT, PLANO PARA A REGIÃO DE MOSCOU, 1918. 

ABAIXO: B.V. SAKULIN, PLANO TERRITORIAL ELABORADO PARA A REGIÃO DE MOSCOU, 
1918 

FONTE: TAFURI (1984) 
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1- Cidade existente; 

2. Estrada de ferro existente; 

3. Ferrovia em projeto; 

4. linhas eletrificadas em projeto; 

5. Zona de Influência Econômica com zonas industriais eletrificadas, cidade satélite. 

 

Em 1924, uma comissão para o Plano da Nova Moscou orientou os programas para 

transformá-la numa cidade terciária e simbólica, com uma população prevista de 200.000 

habitantes para 1945. No plano se consolidava a idéia de um núcleo central e várias cidades 

jardins residenciais separadas entre si por grandes parques urbanos.  

 

 

FIGURA Nº 1.17. S. S. SHESTAKOV. PLANO PARA A GRANDE MOSCOU – 1922-1925. 

FONTE: TAFURI (1984)  
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A Broadacre-City de Frank Lloyd Wright partia do mesmo princípio dos urbanistas 

soviéticos, qual seja, que os problemas das cidades se resolveriam a partir da dispersão dos 

ambientes urbanos. No plano utópico de Wright predominavam moradias individuais e 

horizontais, em grandes lotes, com baixas densidades, onde era permitida a realização de 

atividades profissionais. Suas idéias influenciaram o urbanismo americano, caracterizado 

pelos subúrbios de baixa densidade. 

Walter Isard (1962) desenvolveu a teoria geral da localização das atividades 

produtivas, baseado na idéia de que “uma teoria sobre a sociedade e a economia devia levar 

em conta tanto a dimensão do tempo como a do espaço” (DELLE DONNE, 1979, pg. 112). 

Ele utilizou o parâmetro da produção para abordar o processo de localização e desenvolveu o 

modelo de localização de Weber, que consistia num modelo de localização ótima para uma 

empresa industrial, baseando-se no trabalho, no transporte e na aglomeração ou concentração, 

medindo-se as vantagens locacionais a partir das diferenças salariais, do custo dos transportes 

e das diferenças salariais. 

Isard desenvolveu os conceitos de economias de localização – quando atividades 

semelhantes se concentram numa mesma área e economias de urbanização – quando 

atividades diferentes se justapõem no mesmo espaço. 

Augusto Lösch também partiu do pensamento de Weber, desenvolvendo a idéia de 

que seria possível organizar racionalmente uma região econômica a partir das localizações 

ótimas das atividades. A economia urbana desenvolveu-se a partir desses princípios, podendo 

se distinguir, como observou MORAN apud DELLE DONNE (1979, pg. 115), três 

modalidades de tratamento do espaço: a) espaço enquanto distância a ser vencida pelo 

transporte (Weber); b) espaço enquanto superfície a ocupar e subdividir racionalmente 
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(Christaller); c) espaço enquanto lugar possível de ordenamento com custos mínimos (Von 

Boventer).  

Esses modelos teóricos trabalhavam com a dinâmica urbana e eram uma reação ao 

esquematismo funcionalista, que partia de uma visão estática, tendo sido muito utilizados para 

a análise e definição das redes urbanas, das áreas de influência das cidades e do nível de bens 

e serviços previstos para os centros urbanos.  

No Brasil, como será visto no Capítulo II, nas décadas de 60 e 70 as análises 

regionais se baseavam nesses métodos, que se caracterizavam inclusive pela valorização da 

tecnocracia, predominante na época, uma vez que a sua complexidade exigia conhecimentos 

técnicos especializados. 

Com base em princípios similares, foram desenvolvidos os modelos empíricos que se 

propunham a calcular a distribuição dos fluxos intra-urbanos. Gerando estudos dos 

deslocamentos internos dentro das cidades, permitiram o desenvolvimento da modelagem de 

trânsito utilizada como instrumento de planejamento urbano permitindo dimensionar e 

hierarquizar a rede viária da cidade. 

A idéia de que a cidade antes de tudo era um fato cultural e de recriar o passado que 

marcou o pensamento de alguns autores como Ruskin e Morris foi retomada na década de 60 

por um grupo de arquitetos de Milão dirigidos por Aldo Rossi, que se auto intitularam a 

Tendenza. 

A Tendenza aspirava dar um status científico ao urbanismo, assumindo uma visão 

racionalista de análise da cidade. Baseado na corrente de pensamento dominante da década de 

60, o estruturalismo32, tinha como ponto de partida a história e que idéia de que a cidade tinha 

                                                 
32 De acordo com VÁSQUEZ (2004) o estruturalismo foi concebido por Saussure na primeira metade do século 
XX como um método de análise linguística, aplicado por Claude Lévi-Strauss na antropologia na década de 40 e 
que influenciou fortemente o pensamento social nas décadas seguintes, e a sociologia urbana, a partir da obra de 
Castells.  
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uma estrutura cujas leis que a regulavam deviam ser compreendidas. Para isso, adotam o 

conceito de “tipo” utilizado por Argan definido como um elemento urbano irredutível e 

permanente numa determinada continuidade histórica. 

A crise do petróleo da década de 70 abalou a crença no progresso, acentuou a visão 

crítica ao modernismo e fez com que fossem repensados os seus modelos de cidades, 

fortalecendo a idéia de que a conservação dos espaços tradicionais possibilitava criar uma 

cidade que além de respeitar sua história, era mais econômica do ponto de vista funcional. 

Nessa fase, somando-se aos movimentos ambientalistas começaram a surgir as primeiras 

recomendações oficiais de preservação do patrimônio cultural e artístico.33 

Entre os autores que produziram críticas importantes à urbanização contemporânea, 

pode-se citar LEFEBVRE, CASTELLS, HARVEY e GOTTDIENER, cada um deles 

enfocando um aspecto específico desse processo.  

CASTELLS (1979) produziu uma leitura estruturalista da sociologia urbana, fazendo 

uma crítica à Escola de Chicago apontando para o fato de Burgess apresentar a dinâmica 

urbana como universal, o que segundo ele é um processo social determinado. CASTELLS 

(1979) defendia a idéia do espaço como uma expressão da estrutura social, devendo ser 

analisado em seu conjunto e não exclusivamente o espaço urbano. 

Na fase mais recente, CASTELLS & HALL(2001) foram responsáveis por uma 

extensa pesquisa sobre as técnopolis, novos espaços urbanos destinados ao desenvolvimento 

tecnológico. Eles apontam34 a nova fase que a sociedade está vivendo como a era da 

informação, na qual a economia baseada em fluxos econômicos, é responsável por uma 

reconfiguração espacial das cidades. Nesse sentido, as cidades e as regiões assumem um papel 

importante, uma vez que na economia mundial “cuja infra-estrutura produtiva está composta 

                                                 
33 Em 1964 foi firmada a Carta de Veneza e em 1975 a Carta de Amsterdam, sobre a questão da conservação e 
re-utilização das edificações. (VÁSQUEZ, 2004) 
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de fluxos de informação, as cidades e as regiões estão se convertendo de forma crescente em 

agentes decisivos do desenvolvimento econômico”35 CASTELLS & HALL (2001, pg. 27).  

Partindo desse princípio, para se manter competitivas no cenário internacional, as 

cidades buscam novas fontes de crescimento econômico e de bem-estar social e a inovação 

tecnológica é uma das alternativas possíveis. O ponto focal desses autores é o papel das 

cidades nessa nova economia globalizada36 e a importância que assume a gestão local nesse 

contexto. CASTELLS (2000, pg. 420) discute também a idéia de que esse sistema “distingue-

se por uma tendência a aumentar a desigualdade social e a polarização (...) que são pré-

definidas na dinâmica do capitalismo informacional e prevalecerão a menos que seja tomada 

alguma ação consciente para contrapor-se a elas”. 

O impacto sobre a sociedade e por conseguinte, sobre as cidades ocorre com o 

aumento do processo de exclusão/ inclusão da população e dos territórios que já vem 

ocorrendo no mundo, sem distinguir entre urbano e rural, entendendo que esse processo 

permeia todo o sistema produtivo capitalista. 

LEFEBVRE (1999) em sua obra discute o papel do urbanismo, argumentando que 

existe uma multiplicidade de leituras sobre o fenômeno urbano, entre elas, a morfológica, a 

tecnológica e a do possível (na qual se enquadra o relato mítico), que talvez seja a única que 

reúne os diversos léxicos do fenômeno urbano e que não tem o efeito redutivo das leituras e 

conhecimentos disciplinares. 

Para ele a revolução industrial e a revolução urbana fazem parte de uma 

transformação global do mundo e a estratégia urbana deve ser vista a partir dessa 

compreensão. Por outro lado, compara a “ilusão filosófica, em que o filósofo acredita poder 

                                                                                                                                                         
34 CASTELLS (2000) já havia discorrido longamente sobre o assunto na sua trilogia Sociedade em Rede. 
35 “cuya infraestructura productiva está compuesta de flujos de información, las ciudades y las regiones se están 
convertiendo de forma creciente en agentes decisivos del desarollo económico”. Tradução livre da autora.  
36 No Capítulo IV esse assunto será abordado mais detalhadamente. 
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encerrar o mundo inteiro num único sistema – o seu”, com a ilusão urbanística, que se 

“considera a filosofia moderna da Cité
37, justificada pelo humanismo (liberal), justificando 

uma utopia (tecnocrática)”. 

Ele defende o direito à cidade, como um direito à vida urbana, como “direito à 

liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar” e conclui que o direito à 

obra – como atividade participante e o direito à apropriação (que ele distingue do direito à 

propriedade) estão implicados no direito à cidade LEFEBVRE (2001, pg. 135). 

GOTTDIENER (1993, pg. 196) trabalha com a “produção social” do espaço numa 

perspectiva que “entende a organização socioespacial não como uma estrutura conceitual 

ultrapassada das formas espaciais baseadas na cidade, mas como uma conseqüência direta das 

relações entre processos econômicos, políticos e culturais, na medida em que se vinculam à 

geografia regional de áreas metropolitanas”  

O autor critica a idéia do espaço como uma variável de causas sociais e afirma que a 

sociedade interage com o espaço de forma dialética, criticando também a ausência do papel 

do Estado nos paradigmas convencionais sobre o urbano, uma vez que segundo ele o 

desenvolvimento socioespacial “é tanto um produto do Estado quanto do setor privado, ou 

seja, o Estado regula o uso do solo, estimula ou coíbe, interfere no valor da terra com suas 

políticas urbanas que fortalecem o uso privado” (GOTTDIENER apud VÉRAS, 2000, pg. 

106). 

HARVEY (2001, pg. 231) em seu livro Condição Pós-Moderna, introduz a 

discussão sobre a pós-modernidade e defende a idéia de que essa privilegia “a 

heterogeneidade e a diferença como forças libertadoras na redefinição do discurso cultural” 

enquanto a modernidade tem sido identificada “com a crença no progresso linear, nas 

                                                 
37 Grifo do autor. 
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verdades absolutas, no planejamento racional de ordens sociais ideais, e com a padronização 

do conhecimento e da produção”. 

Aborda a questão da competitividade que surge entre cidades, a partir da acumulação 

flexível, que permite às empresas uma maior facilidade de localização, gerando dessa forma, 

políticas de incentivos locacionais. Com isso, o fenômeno da fragmentação urbana se amplia. 

Em sua obra mais recente, Espaços de Esperança, HARVEY (2004) discute a utopia e propõe 

a sua retomada, a partir do utopismo dialético, onde são consideradas as duas dimensões, do 

espaço e do processo social. E nesse ponto se verifica a convergência entre o pensamento de 

Lefebvre e Harvey, quando assumem que a utopia pode ser uma forma de permitir a 

“exploração de uma ampla gama de potencialidades humanas (diferentes formas de vida 

coletiva, de relações de gênero, de produção, de estilos de consumo, de relação com a 

natureza, e assim por diante)”, “como um meio privilegiado de exploração de estratégias 

alternativas e emancipatórias” HARVEY (2004, pg. 240). 

O urbanismo contemporâneo enfrenta uma crise que, segundo FONT (2001, pg.209) 

pode ser dividida em: 

Epistemológica –uma vez que se percebe a necessidade de mudança dos paradigmas 

que prevaleceram até o momento e que pressupunham a hegemonia do saber técnico e a visão 

linear das questões urbanas. 

Legitimação social - o urbanismo entendido como política pública, que se contrapõe 

à uma multiplicidade de valores em sociedades abertas e atomizadas com a emergência do 

individual. 

Do ponto de vista cultural, essa emergência é refletida nas formas de convivência 

entre as pessoas. O bairro deixou de ser um lugar de integração das relações de amizade, 

familiares, profissionais e os vizinhos imediatos são desconhecidos. A socialização das 

crianças e dos jovens que era feita através do contato familiar, perdeu sua importância relativa 
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em favor das formas mais amplas de socialização - dentro das quais os meios de 

comunicação, de informação e de transportes – que passaram a desempenhar um papel mais 

importante no processo. A diferenciação social parece assim pouco a pouco pulverizar uma 

sociedade na qual os indivíduos não compartilham mais que momentaneamente os valores e 

experiências sociais (ASCHER, 2001), gerando uma diminuição substantiva na solidariedade 

urbana e promovendo um estilo de vida cada vez mais individualista. 

Econômico – O Estado, tradicional protagonista da regulação do urbanismo, enfrenta 

uma crise que afeta seu desempenho. E o urbanismo enquanto política de redistribuição da 

renda e redução das desigualdades sofre o impacto da crescente redução do papel do Estado, 

já que por exigência da eficiência econômica do sistema não é possível um incremento 

permanente da pressão fiscal e do gasto público o que impede uma expansão dessas políticas 

redistributivas. 

Por outro lado, ao adotar a racionalidade como constructo de seu pensamento e 

postular a possibilidade de transformação da sociedade a partir do planejamento da cidade, 

hoje o Estado se encontra defrontado com a crise urbana da qual faz parte. 

Ao mesmo tempo em que os interesses sociais se multiplicam e que a concorrência 

entre empresas e entre territórios se amplia, a reterritorialização das atividades econômicas 

gera a rápida exclusão/ inclusão de espaços nesse processo dinâmico, que repercute tanto no 

nível dos territórios nacionais, no nível local, quanto na forma de apropriação dos espaços 

pela população.  
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) conceituar a problemática da 
urbanização brasileira, do ponto de vista 
sócio-político requer adjetivá-la, 
designando-a de urbanização capitalista. 
Analisá-la com competência exige 
contextualizá-la geopoliticamente, 
“mundializá-la” integrando-a como 
totalidade, na lógica da industrialização; 
do ponto de vista tecnológico, significa 
reconhecer sua qualidade de inscrição 
geográfica com as implicações deste 
fato sobre objetivos, métodos e 
conquistas da cognição dela advindos- a 
ótica do “ocidente” com sua bagagem 
científico-filosófica geradora dos 
problemas em questão, agravados pela 
transposição de modelos viciados que 
serão abordados mediante o uso de 
instrumental tecnológico e de 
pensamento inadequado.  

 
TASSARA (1992) 
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CAPÍTULO II 

TENDÊNCIAS RECENTES DO PLANEJAMENTO URBANO NO 

BRASIL 

 

 

Pesquisas realizadas sobre o processo de urbanização no Brasil apontam que a 

formulação de um pensamento urbanístico nacional iniciou-se no final do século XIX, com 

alguns períodos distintos: de 1895 à 1930; 1930/1964; 1964 à 1988; 1988 em diante até a 

atualidade. VILLAÇA (1999, pg.182) divide a história do urbanismo brasileiro em três 

grandes períodos: de 18751 a 1930 – marcado pelos planos de embelezamento e 

melhoramentos, no modelo do urbanismo de Versailles, Washington, Paris de Haussmann e 

Pereira Passos no Rio de Janeiro; de 1930 a 1990 – orientado pela ideologia do planejamento 

enquanto técnica de base científica; e, por último, o período que se iniciou a partir da 

Constituição Federal de 1988, com a nova legislação sobre a política urbana nacional, o 

Estatuto da Cidade.  

LEME (1999) em pesquisa realizada sobre a formação do urbanismo e planejamento 

urbano de 1895 a 1965 em oito cidades brasileiras, identificou três períodos: o primeiro, entre 

1895 a 1930, que coincide com a divisão de Flávio Villaça; o segundo de 1930 a 1950, que se 

caracteriza por planos com uma visão da totalidade da área urbana, ao contrário dos anteriores 

que tratavam de áreas específicas da cidade. E o terceiro período, de 1950 a 1964, quando 

aparecem os planos regionais, após a segunda guerra e que tratam do equilíbrio regional. A 

pesquisa de Leme vai até o ano de 1965, enquanto o texto de Villaça é datado de 1999, sendo 

                                                 
1 Em 1875 segundo VILLAÇA (1999), foi produzido o relatório pela Comissão de Melhoramentos da Cidade do 
Rio de Janeiro sobre a incumbência de organizar um plano geral para o alargamento e retificação de ruas e a 
abertura de novas praças, sendo o primeiro plano de conjunto do Rio de Janeiro. 
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que as duas pesquisas são anteriores à implementação da Lei Federal nº 10.257/2001, que 

marca o início de uma nova fase do planejamento urbano no Brasil.  

Numa abordagem diferente das anteriores, VAINER (2003, pg. 27) identifica, a 

partir da perspectiva histórica, o que ele denomina como utopias urbanas, que expressaram as 

correntes do pensamento urbanístico ao longo do século XX:  

1. a utopia higienista, liderada pelos médicos sanitaristas que tratava da questão 

urbana sob a ótica da saúde, com a extinção das epidemias;  

2. a utopia modernista, liderada pelos arquitetos urbanistas, baseada na racionalidade 

e na funcionalidade; essas duas utopias tinham em comum a certeza do saber técnico como 

garantia para o estabelecimento do bem comum;  

3. a utopia tecnocrata, que é produto do regime autoritário em que o país viveu 

durante a ditadura militar e, que pressupôs que a burocracia estatal poderia responder sozinha 

pelas escolhas da sociedade em relação ao seu projeto de desenvolvimento; 

4. a utopia da cidade-empresa, que compara a cidade a uma empresa, portanto 

competitiva e gerenciada de forma análoga àquela. Para cumprir seu papel adequadamente, a 

cidade se transforma na cidade do marketing, devendo oferecer uma imagem atraente aos 

possíveis investidores.  

O autor sugere ainda a existência de uma outra utopia – a da cidade democrática, que 

se reflete no esforço recente de envolver ativamente a população no processo de planejamento 

urbano. 

A presente tese optou para o estudo2 a divisão em intervalos de tempo próximos aos 

dessas três visões, aproximando-se da classificação das “utopias” de Vainer, quais sejam: 

                                                 
2 Ressalte-se que não é o objeto dessa tese o estudo da história do urbanismo no Brasil, mas sim a reflexão sobre 
as matrizes teóricas que deram origem às várias escolas de planejamento no período recente 
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� de 1895 a 1930 – fase dos planos de embelezamento e melhoramentos;  

� de 1930 a 1964 – que, como aponta Leme, se caracteriza pela aparição dos 

planos urbanos com visão da totalidade da cidade. Nesse período, a 

preocupação desenvolvimentista aparece expressa nos planos de governo 

assim como pela crença na técnica para a solução dos problemas urbanos. A 

partir da década de 50 surgem as preocupações com o desenvolvimento 

regional do país e a interiorização da rede urbana entre outros. 

� de 1964 a 1988 – período marcado por dois momentos importantes na história 

do país: o regime militar (1964 a 1984) e a fase de redemocratização (1985 a 

1988). No primeiro, a visão tecnicista do planejamento urbano e regional é 

valorizada, com a adoção de modelos matemáticos3 que diagnosticavam e 

indicavam as soluções para os problemas das cidades, enquanto que na fase 

seguinte, o planejamento deixa de ser uma prioridade nacional e os 

organismos de planejamento são na sua maioria, esvaziados de recursos 

técnicos e financeiros.  

� de 1988 até o início do século XXI – a fase atual, que é pautada pela falência 

dos antigos paradigmas urbanos influenciados pelo urbanismo modernista; 

pelo processo de redemocratização do país; pela desigualdade social 

crescente; pelo aumento da concentração de renda e da taxa de urbanização; 

e, pelo fortalecimento dos movimentos sociais organizados. 

2.1. PERÍODO DE 1895 A 1930 

Entre 1895 e 1930 os planos urbanísticos estavam vinculadas principalmente a obras 

de remodelação urbana, envolvendo a implantação de saneamento básico, obras relativas à 

                                                 
3 Que serviram de fundamento para os planos de desenvolvimento integrado das regiões metropolitanas. 
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circulação viária com a abertura de avenidas; embelezamento e remodelação de praças e 

jardins públicos, assim como intervenções nos portos, como foi o caso de Porto Alegre, Rio 

de Janeiro, Vitória, Recife, entre outros. 

Em 1916, Saturnino de Brito (1864-1929) publicou o livro Notes sur le Tracé 

Sanitaire des Villes em Paris, considerado uma importante contribuição ao pensamento 

urbanístico da época. Saturnino era engenheiro civil e dedicou-se à elaboração de projetos de 

saneamento para as cidades brasileiras. Ao todo, existem registrados de sua autoria, projetos 

para 53 cidades brasileiras entre 1898 e 1929, quando faleceu. 

A observação sobre as cidades onde desenvolveu seus trabalhos lhe fez sentir a 

necessidade da elaboração de um plano geral para o meio urbano, que permitiria atingir a 

cidade ideal do ponto de vista sanitário – “a cidade como um corpo saudável”. Brito 

acreditava na importância de uma legislação específica para fazer cumprir as propostas do 

plano e para isso citava em seu livro como exemplo, a Loi Cornudel, legislação francesa que 

introduziu exigências sanitárias nas edificações. 

A influência de sua visão sanitarista da cidade está presente na primeira metade do 

século XX, tendo em vista sua participação constante em projetos no Brasil inteiro. 

Segundo CARDOSO (1994, pg. 81) as intervenções urbanas desse período “visaram 

principalmente criar uma nova imagem da cidade, em conformidade com os modelos estéticos 

europeus, permitindo às elites dar materialidade aos símbolos de distinção relativos à sua 

nova condição” provocando uma negação do passado, do escravismo e das imagens 

indígenas, buscando uma identificação com o modelo europeu. A cidade representava a 

imagem da modernidade baseada em modelos externos, nos quais os espaços públicos 

produzidos dirigiam-se a essa elite. 
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2.2. PERÍODO DE 1930 A 1964 

No segundo período considerado, de 1930 a 1964, foram realizados os primeiros 

zoneamentos como se conhece atualmente. É de 1930, o Plano de Avenidas elaborado por 

Prestes Maia para São Paulo, que serviu, durante muito tempo, de referência para outras 

cidades. Nessa mesma época, o Plano Agache no Rio de Janeiro, teve algumas de suas 

propostas implantadas, enquanto em Porto Alegre foi criado um Conselho do Plano Diretor 

para discutir os problemas da cidade. Em Curitiba, Alfred Agache foi contratado para elaborar 

o Plano Urbanístico da cidade que como veremos adiante, teve uma grande influência na 

instalação do processo de planejamento da cidade. Enquanto Prestes Maia denominava seu 

Plano de Avenidas como “estudo”, o plano de Agache apresentava as características do que 

viria a se consolidar na década de 60 como os “planos gerais”.  

As condições urbanas se alteraram e os anos trinta se caracterizaram pela introdução 

de discussões sobre as condições gerais da cidade, incluindo as questões sociais e econômicas. 

O governo de Getúlio Vargas (1930-1945) promoveu uma nova dinâmica urbana, em função 

do impacto do processo de industrialização que se acentuou nas décadas seguintes e 

caracterizou-se pela ênfase nas políticas sociais com a criação do Serviço de Alimentação e da 

Previdência Social – SAPS, a ampliação dos direitos trabalhistas, a instituição em 1940 do 

salário mínimo e o fortalecimento dos sindicatos de trabalhadores. 

Nos anos 40, foram iniciadas as obras da hidrelétrica de Paulo Afonso e a 

implantação da usina de Volta Redonda (Companhia Siderúrgica Nacional) cujo objetivo era 

fornecer aço produzido no próprio país para a construção de ferrovias, hidrelétricas, estaleiros, 

entre outros. A localização da usina foi escolhida estrategicamente entre São Paulo e Rio de 

Janeiro, os dois maiores centros industriais do país.  
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Entre 1950 e 1964 mudou o ideário do planejamento nacional que passou a se 

dedicar de forma mais sistematizada aos estudos dos processos da migração rural-urbana que 

vinham ocorrendo no país, promovendo o rápido processo de urbanização. Os grupos de 

planejamento passaram a incluir além de arquitetos e engenheiros, outros profissionais como 

sociólogos, economistas, adotando assim um caráter multidisciplinar na formação das suas 

equipes de trabalho.  

Coincide com a fase que muitos autores denominam os “trinta gloriosos” 

(1945/1975), no pós-guerra quando os países centrais tiveram um grande crescimento 

econômico acompanhado de políticas de distribuição de rendas e do Estado do Bem-Estar. 

Fortaleceu-se o papel do Estado portador da racionalidade, foram criados novos regulamentos 

para as relações entre patrões e empregados, incentivos para o desenvolvimento, subsídios 

para implantação de empreendimentos industriais e implantadas redes de infra-estrutura.  

Sob o governo de Juscelino Kubitschek (1956/1961), o Brasil viveu um forte 

crescimento industrial que se concentrou principalmente em São Paulo. Nessa nova fase da 

industrialização, o objetivo era a produção de bens de consumo duráveis: eletrodomésticos e 

automóveis, de forma a substituir as importações, enquanto no período de Getúlio Vargas a 

industrialização estava voltada para os bens de produção. 

Ao mesmo tempo, identificavam-se os problemas de desenvolvimento da região 

nordeste e a crescente migração campo-cidade. As considerações sobre o êxodo rural no 

nordeste suscitaram o deslocamento das preocupações sobre as questões urbanas para a escala 

regional surgindo propostas que visavam a reestruturação da base econômica do nordeste em 

busca de um crescimento mais harmônico. Em 1959 foi divulgado o Relatório GTDN4, um 

                                                 
4 Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste 
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diagnóstico sobre a economia nordestina, apoiado nas idéias da CEPAL5 (na lógica da relação 

centro periferia e nos efeitos acumulativos numa situação de desigualdades regionais de 

desenvolvimento) (TAVARES,2002, pg. 236)  

Dessa época é a criação das superintendências regionais (SUDAM, SUDENE6) e a 

construção de grande parte da rede rodoviária nacional, que perde sua característica anterior 

de ligação do interior aos portos, comum à urbanização colonial, para integrar o território 

como um todo. A SUDENE é considerada como uma das experiências de planejamento 

regional mais significativas do Brasil no entender de TAVARES (2002), uma vez que baseada 

na teoria dos pólos de desenvolvimento de Perroux, privilegiou investimentos industriais em 

Salvador, Recife e Fortaleza e teve como meta “um crescimento auto-impulsionado, tal como 

sucedeu no Centro-Sul do Brasil”7. 

O antigo projeto de mudança da capital para o interior, concretizado por meio da 

construção de Brasília, fazia parte do Plano de Metas na intenção de unificar o espaço 

nacional. A transferência da capital representava o reordenamento do território nacional, 

numa tentativa de diminuir o ritmo de crescimento das cidades litorâneas.  

De acordo com VESENTINI (2001, pg. 136) a construção de  

(...)Brasília simbolizou na ideologia nacional –desenvolvimentista o “futuro do Brasil”, o 

arremate e a obra monumental da nação a ser construída pela industrialização coordenada 

pelo Estado planificador, pela ação das “forças do progresso”(aquelas voltadas para o 

                                                                                                                                                         
 
5 A CEPAL – Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe - foi fundada em 1946, 
pelo economista argentino Raul Prebish e fixou-se em Santiago do Chile. Segundo os cepalinos a 
política de exportação de produtos primários da América Latina vinha prejudicando sua economia. Era 
preciso um estado forte para estimular um surto industrial bem como proteger seus manufaturados da 
competição externa. Juscelino Kubitshek, foi influenciado por suas idéias, impondo fortemente a 
presença estatal (construção de Brasília e das BRs) e acelerando a política da “substituição das 
exportações” (atraindo as montadoras de automóvel), promovendo simultaneamente a presença do 
capital estrangeiro e o crescimento da indústria nacional. 
 
6 SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e SUDENE - Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste 
7 Plano Estratégico (1968/1970) in TAVARES (pg 238) 
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desenvolvimento do “capitalismo nacional”), que paulatinamente iriam derrotar as “forças do 

atraso”, o imperialismo, o latifúndio e a política tradicional, demagógica e “populista”. 

O plano urbanístico de Brasília pode ser considerado como a concretização espacial 

do projeto de modernização contido no Plano de Metas. Segundo Lúcio Costa, a forma 

proposta “nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos 

cruzando-se em ângulo reto, ou seja o próprio sinal da cruz.” COSTA (1962, pg. 107). 

Os espaços institucionais – a praça dos três poderes, os edifícios dos ministérios e 

das instituições públicas – foram distribuídos ao longo do “eixo monumental” leste-oeste, 

enquanto os espaços residenciais situam-se no eixo norte-sul. Esses eixos substituem a rua 

tradicional, os cruzamentos são feitos em desníveis, as calçadas desaparecem com a 

implantação no seu lugar de jardins lineares e o seu encontro configura o centro urbano, onde 

se localizam centros comerciais tendo como marco referencial a estação rodoviária. 

.  

FIGURA Nº 2.1. PLANO DE BRASÍLIA 
FONTE: MERLIN (1991)  



 

 

69 

 

Enquanto processo de planejamento estatal, Brasília se inspirava no modelo dos 

países centrais, cujos governos estabeleciam políticas de caráter estratégico para o 

reordenamento dos territórios nacionais, como por exemplo, o programa de metrópoles 

regionais na Inglaterra que objetivava equilibrar o crescimento de Londres; a implementação 

das metrópoles de equilíbrio na França, na tentativa de diminuir a forte concentração 

populacional e econômica de Paris, entre outras. Mas, ao mesmo tempo, é importante ressaltar 

que  

Tanto Costa como Niemeyer colocaram a público seus desejos utópicos quanto ao 

funcionamento da cidade, ou seja: os dois arquitetos, enquanto dois humanistas guiados pelo 

senso de justiça social, postulavam que Brasília fosse o local de convivência mútua entre rico 

e pobre, onde classes sociais opostas poderiam (e deveriam) ocupar espaços contíguos (ou o 

mesmo espaço), onde poderia se dar a pacificação social (CORROZZA, 1984 apud 

CARDOSO, 1989) 

De acordo com Cardoso essa convivência deveria existir nas super-quadras, onde 

deveriam ocorrer as misturas entre as diferentes classes sociais e a integração social, o que se 

verificou posteriormente ser uma ilusão. Na realidade, as críticas à Brasília se traduzem 

exatamente na segregação espacial gerada pelas super-quadras e pelo crescimento de cidades 

satélites no entorno do plano piloto, ocupações irregulares que superaram em muito o número 

de habitantes da cidade planejada. 

2.3. PERÍODO DE 1964 À 1988 - OS PLANOS NACIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO E A POLÍTICA URBANA NACIONAL 

Os primeiros anos da década de 60 se constituíram num momento de crise política e 

econômica que atingiu o Brasil nos períodos seguintes. A partir de 1964, um Congresso 

Nacional sem expressão, um poder executivo forte e a emergência do militarismo dominador 
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promoveram uma falta de representatividade política. Do ponto de vista econômico, assistiu-

se ao declínio da renda per capita, enquanto se verificou a queda da atividade industrial. 

A partir de 1967, a economia brasileira passou por uma nova forma de expansão e 

após 1968, o país entrou numa fase de recuperação econômica, com a renda crescendo a taxas 

de 8,4%, 9% e 9,5% entre 1968 e 1970, chegando a 11,3% em 1971. Em contrapartida, 

assistia-se à concentração cada vez maior da renda, verificando-se que, enquanto em 1960 os 

5% mais ricos da população recebiam 37% da renda, em 1970 essa porcentagem havia subido 

para 45%.(PEREIRA, pg 201) O modelo político de desenvolvimento estava baseado numa 

aliança entre a tecno-burocracia militar e civil de um lado e o capitalismo internacional e 

nacional de outro, e caracterizava-se pela concentração de renda, pela pauperização das 

classes de baixa renda e pela modernização da economia. 

O início da década de 70 marcou o auge da concentração industrial no Estado de São 

Paulo, com aproximadamente 44% da produção industrial do país e 20% de sua população 

(DINIZ, 2000). Tal situação fez com que o governo federal investisse numa política de 

desconcentração,8 impondo restrições à ocupação industrial - considerando as regiões 

metropolitanas como áreas críticas de poluição industrial e estabelecendo a obrigatoriedade da 

implementação do zoneamento industrial para aquelas áreas9.  

                                                 
8 A criação das regiões metropolitanas fez parte dessa estratégia de desconcentração da atividade industrial em 
São Paulo. 
9 O Decreto Lei nº 1413 de 14/08/1975 definiu as áreas consideradas críticas de poluição e em 1980 a Lei nº 
6803 estabeleceu as diretrizes básicas para o zoneamento dessas áreas. O IPEA formalizou convênios com todas 
as regiões metropolitanas para elaboração dos planos cujo objetivo era a “formulação de recomendações para a 
implantação de indústrias, compatibilizando a ocupação das áreas com a manutenção de níveis admissíveis de 
qualidade ambiental” COMEC (1980). No caso da Região Metropolitana de Curitiba, esse plano não foi 
transformado em lei e teve um papel secundário na organização do território regional. Até porque sua 
classificação baseava-se prioritariamente em aspectos ambientais e, nos anos seguintes a sua elaboração, surgiu a 
legislação específica sobre o meio ambiente – Lei nº 6938 de 31/08/1981 que dispôs sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente e que instituiu o Sistema Nacional do Meio Ambiente – o SISNAMA, definindo as entidades 
responsáveis pelo licenciamento ambiental e as regras para sua obtenção. O documento fica extemporâneo, só 
voltando a ser consultado na década de 90, quando a região recebe grandes inversões de investimentos do setor 
industrial. No caso da região metropolitana de São Paulo, o Plano de Zoneamento Industrial se transformou em 
legislação que vigorou até a década de 90. 
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Enquanto isso, o II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento reforçava a política 

de pólos de desenvolvimento com a criação do Pólo Petroquímico do Nordeste (Camaçari); 

Complexo Mineral Petroquímico Regional (Salvador-Aracaju-Maceió); Complexo de 

Fertilizantes do Nordeste; III Pólo Petroquímico (Rio Grande do Sul) e Projeto Carajás na 

Região Norte. 

O PIB caiu de 11,3% para 5,4%, entre 1974 e 1981 e a taxa de inflação chegou a 

60% no período, tendo como fator externo o primeiro choque do petróleo. O endividamento 

externo começou a se acelerar e em 1977 a dívida bruta atingia 32.037 bilhões de dólares, 

enquanto os juros sobre a dívida já alcançavam mais de dois milhões de dólares. 

Os grandes projetos do II PND foram progressivamente sendo abandonados e a 

euforia do “milagre” brasileiro se dissipava. Em 1979, o segundo choque do petróleo agravou 

o endividamento externo que passou a ser a principal restrição ao desenvolvimento 

econômico do país. Do ponto de vista político, a derrota nas eleições majoritárias para o 

Senado em 1974 demonstraram a falta de representatividade do regime que foi perdendo sua 

força. 

A partir de 1977, assistiu-se ao processo de abertura democrática que culminou em 

dezembro de 1984 com a eleição indireta de Tancredo Neves, civil e líder de uma ampla 

frente para a redemocratização do país, sendo consolidado em 1988 com a nova Constituição, 

que restabeleceu os direitos civis. 

Os Planos Nacionais de Desenvolvimento - PNDs I e II, elaborados na década de 70, 

tiveram como tripé de sustentação as idéias-força integração nacional, desenvolvimento 

econômico e justiça social. A idéia de integração nacional era promovida com base no 

desenvolvimento regional e organismos como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, entre outros, desempenharam 
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um papel importante com a produção de estudos e pesquisas de natureza espacial que 

embasaram as propostas dos PNDs.  

O II PND formulou as diretrizes para uma Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano que deveria ser implementada pela Secretaria de Articulação entre Estados e 

Municípios – administradora do Fundo de Participação dos Municípios e pelo SERFHAU – 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo que administrava o Fundo de Financiamento ao 

Planejamento.10 

De acordo com Maria Adélia de Souza - geógrafa que teve uma participação intensa 

na formulação da política urbana brasileira na época entre os técnicos que trabalhavam com o 

assunto - havia duas interpretações distintas sobre o urbano: uma globalista, que considerava 

como ponto de partida de sua análise, o território e outra setorialista, que tinha uma visão do 

urbano segmentada em setores: habitação, transportes, saneamento básico, gestão 

administrativa e finanças. A segunda prevaleceu tanto nos planos como nas decisões da época 

e, como veremos adiante, até recentemente era possível perceber a sua influência na 

estruturação das instituições encarregadas de gerir as políticas urbanas. A certeza sobre a 

eficiência da racionalidade do planejamento foi manifestada nos documentos sobre a política 

urbana11 e traduzida no capítulo do II PND, sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano. 

A influência do planejamento europeu era forte, principalmente o francês, do qual se 

extraía a combinação entre o planejamento territorial (aménagement du territoire) e os planos 
                                                 
10 De acordo com o documento “Política Nacional de Desenvolvimento Urbano” produzido em 2004 pelo 
Ministério das Cidades, esses órgãos foram posteriormente substituídos pela Comissão Nacional de Política 
Urbana e Regiões Metropolitanas, que passou a administrar o Fundo de Desenvolvimento Urbano e o Fundo 
Nacional de Transporte Urbano – que posteriormente passou para a gestão da Empresa Brasileira de Transporte 
Urbano. 
11 “ A cidade é o fruto de um equilíbrio entre os interesses econômicos, entre os grupos sociais , entre os quais 
somente uma autoridade política pode eventualmente exercer arbitragens. As aspirações, a demanda, as 
necessidades as quais a cidade tem que enfrentar permanecem socialmente sem efeito se não forem assumidas 
por uma autoridade política. É exatamente nessa instância política que deve, necessariamente manipular o 
desenvolvimento que vai possibilitar a identificação de dois atores principais do controle e da promoção urbana: 
as autoridades políticas e as administrações setoriais executivas’. (Souza, 1999, pg. 120) 
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diretores (plans d’urbanisme). Pressupunha-se que, enquanto os planos territoriais 

estruturavam o espaço regional, com políticas de descentralização urbana e industrial, os 

planos diretores estabeleceriam processos de gestão das cidades, por meio de sistemas de 

planejamento, cadastros técnicos e sistemas tributários. O planejamento urbano no período 

esteve muito atrelado à tecnocracia, buscando legitimar a ação do Estado a partir da visão 

técnica, tentando compensar e justificar a ausência da participação da sociedade nas 

discussões sobre o futuro das cidades.  

Corresponde a essa fase uma produção intensa de planos diretores municipais, 

apoiada pelo SERFHAU, organismo que desempenhou papel importante na coordenação dos 

chamados Planos de Desenvolvimento Local Integrado de 1966 até 1974, quando foi extinto. 

Um dos problemas detectados na produção desses planos foi a negação da existência das áreas 

com ocupações ilegais nos seus diagnósticos e propostas, assim como do seu crescimento. 

Em 1968, em decorrência da Constituição Federal de 1967, que no seu artigo 164 

estabelecia a competência da União para a criação de regiões metropolitanas, o SERFHAU 

contratou estudos locais sobre as nove maiores cidades brasileiras, (São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Belém e Fortaleza) com o objetivo 

de fornecer subsídios ao governo para uma estratégia de intervenção no que se convencionou 

chamar de “pólos metropolitanos”.  

O relatório final desses estudos considerava que “do ponto de vista histórico, essas 

nove cidades apresentaram condições de metropolização apenas nas últimas três décadas a 

partir de 40 e levando em conta as décadas de 50 e 60, num ritmo extremamente brusco e 

acentuado” que segundo ele, era ocasionado por:  
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“forças agentes12e mecanismos de metropolização”. As forças agentes consideradas eram: “a 

imensidão continental do espaço posto a disposição do habitante, apenas contingenciado por 

fatores topográficos; a fortíssima e constante imigração do campo e das cidades menores; o 

uso do solo como bem intensamente comerciável; e a força indutora de qualquer 

equipamento urbano quanto inserido no contexto de cidades desprovidas de melhoria”. 

WILHEIM (1969, pg. 342) 

Curitiba e Belém não chegavam a se constituir em metrópoles, apesar de sua 

importância regional. Outros pólos apresentavam uma função de prestadores de serviço de 

suas regiões, fortalecidas pela estrutura viária existente, ora tentacular, como no caso de 

Fortaleza, Recife e Porto Alegre, ora criando conurbações, como São Paulo e Belo Horizonte. 

O relatório recomendou a elaboração de planos diretores para os pólos 

metropolitanos, uma vez que somente Curitiba (em 1965), Fortaleza (em 1952), Porto Alegre 

e São Paulo já possuíam ou haviam iniciado planos integrais, sendo apontados como seus 

problemas comuns: 

• a baixa densidade existente, que tornava onerosas ou ociosas as redes de 

infra-estrutura e equipamentos;  

• o déficit habitacional;  

• o conflito de funções da malha rodoviária integrada à rede urbana;  

• a ineficiência nas comunicações.  

O parcelamento do solo urbano e os transportes públicos eram vistos como as 

principais “forças agentes” do processo de metropolização, em função do intenso processo de 

parcelamento urbano que ocorria no país. Sem legislação federal específica sobre o assunto, 

foram dessa fase os maiores índices de produção de lotes urbanos nas grandes metrópoles 

brasileiras13.  

                                                 
12 Grifo do autor 
13 É dessa fase o parcelamento das áreas a leste da região metropolitana de Curitiba, nos municípios onde 
posteriormente foram localizados os principais mananciais da região.  
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Em 1973, foi aprovada a lei que criou as nove regiões metropolitanas brasileiras, 

com o objetivo de oferecer um aparato institucional para a gestão dos serviços comuns aos 

municípios14, sem que necessariamente fosse constituído um quarto poder situado entre a 

instância estadual e a municipal. No mesmo ano foram criados a CNPU – Comissão Nacional 

de Regiões Metropolitanas e Política Urbana, vinculada à Secretaria de Planejamento da 

Presidência da República, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano e a Empresa 

Brasileira de Transportes Urbanos.  

 

 

FIGURA Nº 2.2.  REGIÕES METROPOLITANAS BRASILEIRAS CRIADAS EM 1973 PELA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 14 

FONTE: COMEC (2002)  

 
                                                 
14 Foram considerados pela legislação como serviços comuns aos municípios: planejamento integrado do 
desenvolvimento econômico e social; saneamento básico – notadamente abastecimento d’água, rede de esgotos e 
serviços de limpeza pública; uso do solo metropolitano; transportes e sistema viário; produção e distribuição de 
gás combustível canalizado; aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental e outros 
serviços na área de competência do Conselho Deliberativo (formado por cinco membros, sendo três do poder 
público estadual, um representante do município pólo e outro representando os municípios da região. 
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Outra instituição significativa da época foi o Banco Nacional de Habitação  - BNH, 

responsável pela implementação da política habitacional do país, que apresentou uma 

produção de aproximadamente 4,5 milhões de habitações no período de 21 anos, entre 1964, 

quando foi criado e 1985, quando foi extinto. Tinha como responsabilidade ainda, a gestão da 

política de saneamento, a partir do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANASA, que 

implementou a política de concessão dos serviços municipais de saneamento para os governos 

estaduais, criando as companhias estaduais de saneamento. 

Essas instituições impulsionaram a construção civil na época, que se desenvolveu 

com a política de financiamentos patrocinada pelo BNH. Porém, entre as muitas críticas que 

foram dirigidas ao BNH no período, destacam-se principalmente os aspectos referentes ao 

público atendido pelos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que 

consistia principalmente na classe média. De acordo com MARICATO (1982, pg. 50) o BNH 

em 1967 era uma das principais potências financeiras do país e “talvez a maior instituição 

mundial voltada especificamente para o problema da habitação”, o que segundo a autora 

permitiu a drenagem de 74% da receita em 1968 para os agentes do setor privado, enquanto os 

programas habitacionais eram realizados em terrenos distantes com custos mais baixos, 

consolidando o crescimento periférico. 

Segundo AZEVEDO (1996), das 4,5 milhões de unidades produzidas, 1,5 milhões 

destinaram-se aos setores populares e apenas 5,9% das unidades financiadas foram para 

famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos. Outro problema apontado referia-se à 

tipologia de habitação popular adotada, de conjuntos habitacionais com grande densidade de 

área construída num padrão homogêneo de implantação, localizados em áreas distantes dos 
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centros urbanos, como já foi dito e que promoviam uma segregação espacial das camadas 

populares15.  

A crise econômica dos anos 80 impediu que os programas tivessem prosseguimento 

e quando o BNH foi extinto em 1985, a CEF assumiu a responsabilidade do financiamento da 

casa própria. Os técnicos que trabalhavam no banco foram transferidos para o quadro de 

funcionários da CEF que, pelas suas características de banco comercial, teve dificuldade em 

assimilar o papel de agente promotor da habitação popular e do saneamento no país. As 

COHABS – Companhias de Habitação que foram as grandes executoras e promotoras dos 

empreendimentos populares durante a existência do BNH, passaram a dispor de poucos 

recursos para investimentos e herdaram a gestão financeira dos antigos empreendimentos, 

com os problemas de inadimplência dos compradores.  

A nova filosofia da CEF, de dirigir os financiamentos para os compradores e não 

para as empresas de construção, privilegiando a auto-construção, desestruturou a indústria da 

construção civil, fazendo com que as grandes empresas de construção passassem a produzir 

quase que exclusivamente para as classes de alta renda e as pequenas e médias empresas 

encerrassem suas atividades, gerando uma queda na taxa de empregos formais de um setor 

que absorvia trabalhadores não qualificados. Por outro lado, as dificuldades dos compradores 

em comprovar sua capacidade de endividamento frente à burocracia instituída pela CEF fez 

com que o volume de financiamentos diminuísse verticalmente, chegando ao déficit 

habitacional atual de 7,2 milhões de unidades, de acordo com o Ministério das Cidades.  

No tocante aos financiamentos para infra-estrutura, a diminuição de investimentos 

públicos no setor teve como conseqüência a situação atual, na qual 10,2 milhões de moradias 

                                                 
15 O filme “Cidade de Deus” mostra bem o processo de ocupação de um desses conjuntos ao longo do tempo e 
como ele vai se favelizando. A distância inicial entre o conjunto popular e as áreas urbanizadas é vencida pela 
periferização intensiva que vai ocorrendo nas cidades e as ocupações irregulares vão se assentando em volta do 
conjunto que se transforma numa grande favela, diferindo apenas no que se refere à posse da terra, que apesar de 
estar parcelada legalmente, já passou por tantos contratos informais que será difícil distinguir os lotes legais e os 
ilegais. 
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não dispõem de pelo menos, um dos serviços públicos – abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, coleta de lixo e energia elétrica, sendo que dessas, 60,3% são de famílias com renda 

de até 3 salários mínimos (Ministério das Cidades, 2004). 

2.4. PERÍODO A PARTIR DE 1988 - A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Na década de 80, conturbada pela crise econômica internacional e pelas mudanças 

políticas que ocorreram no país, foi alterado o paradigma dominante que privilegiava o 

racionalismo tecnocrata que caracterizou o regime militar e iniciou-se uma fase de 

valorização da participação popular na atividade do planejamento16.  

De acordo com TAVARES (2001, pg. 243), observa-se o desmonte do Estado 

keynesiano, o declínio das atividades de planejamento regional com a extinção entre outros, 

do Ministério do Interior, do BNH, da SUDESUL e da SUDECO. A Constituição de 1988, ao 

descentralizar as competências da União para as esferas municipal e estadual, reforçou o 

municipalismo, indo ao encontro da visão das agências internacionais de financiamento, na 

defesa das políticas locais e promovendo a desestruturação das políticas regionais 17. 

A autonomia dos municípios delegada pela Constituição de 1988 implicou na 

capacidade de auto-organização com a possibilidade de elaborar sua lei orgânica e de legislar 

sobre matérias de sua competência exclusiva ou complementar - plano diretor, plano de uso e 

ocupação do solo urbano. 

                                                 
16 Exemplo disso foram os Centros de Dinamização Rural, desenvolvidos pela COMEC – Coordenação da 
Região Metropolitana de Curitiba em 1983. Trabalhando com a população rural da região, esses centros tinham 
como proposta criar a partir das escolas, redes de solidariedade transformadas em associações de moradores. Em 
Guajuvira, Distrito de Araucária, a associação formada conseguiu recursos para implantar equipamentos de 
beneficiamento agrícola. A dificuldade de estabelecer um processo de participação foi grande uma vez que os 
técnicos não tinham experiência em trabalhar dessa forma e a comunidade não acreditava muito na experiência 
 
17 De acordo com Tavares, a ausência da União na definição das políticas regionais incentiva a “guerra fiscal” 
que se estabelece entre Estados e Municípios na busca de investimentos, que cresce no período resultando em 
perdas para todos. 
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A Constituição criou também mecanismos para a municipalização dos serviços de 

saúde, de educação e de assistência social, de forma a permitir a descentralização e a 

participação popular na gestão das políticas públicas. 

Os municípios e os Estados fortaleceram-se como protagonistas das políticas 

urbanas. A competência para legislar sobre as regiões metropolitanas passou para a esfera dos 

governos estaduais, ficando, porém, obscurecida frente ao discurso municipalista18 

predominante. No início da década de 90, a maioria dos organismos responsáveis pela gestão 

metropolitana ou foram extintos (caso do Rio de Janeiro e Belo Horizonte) ou se mantiveram 

com uma atuação limitada19. 

Concomitante a isso, assistia-se ao enfraquecimento do Estado como mediador social 

e as políticas públicas passaram a depender cada vez mais de financiamentos internacionais, 

com regras de utilização fixadas pelos organismos financiadores. Ao mesmo tempo em que se 

verificava a internacionalização da economia (ver Capítulo III), os modelos de gestão 

impostos pelas agências internacionais valorizavam o poder das municipalidades em resolver 

seus problemas com soluções locais20. 

No final dos anos 70, experiências de gestão local foram realizadas com estreito 

envolvimento dos movimentos sociais e populares, em cidades como Lages em Santa 

                                                 
18 Na elaboração da Constituição de 1988, as discussões em torno das competências dos três poderes, gerou o 
fortalecimento dos municípios que advogavam maior autonomia e descentralização administrativa com o 
processo de municipalização das políticas públicas de saúde, educação, assistência social, urbanas e de 
habitação. 
19 Algumas instituições, como no caso da METROPLAN, de Porto Alegre e FIDEM de Recife, ampliaram suas 
funções para o território estadual como um todo, deixando de ser um organismo exclusivamente metropolitano, o 
que de certa forma também enfraqueceu a discussão sobre as regiões metropolitanas, que deixaram de ser o foco 
de atenção desses organismos. 
 
20 As agências financiadoras internacionais têm uma grande capacidade de interferir nas decisões locais desde a 
imposição de modos de contratação (muitas vezes conflitantes com a legislação local) e obrigatoriedade da 
participação de empresas internacionais nas concorrências públicas, até na definição de metodologias de trabalho 
que induzam a formas de gestão similares às adotadas em outros locais. Exemplo disso foi a contratação do 
Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba, financiado pelo Banco Mundial, no 
qual a inclusão de empresas internacionais na concorrência foi obrigatória assim como o modelo de concorrência 
adotado foi o do Banco, em detrimento da legislação local, criando problemas de ordem legal para a instituição 
contratante. 
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Catarina, Vila Velha no Espírito Santo e Pelotas no Rio Grande do Sul. Nessa fase observa-se 

a ênfase na gestão urbana muito maior do que na produção de planos. Os programas 

financiados pelo Banco Mundial mostram uma preocupação com “a transformação em 

profundidade das modalidades de gestão urbana” e esperam “melhorar a capacidade de gestão 

das autoridades locais”. A gestão urbana entendida “no seu amplo sentido, de gestão do 

desenvolvimento urbano e igualmente no seu sentido mais restrito de gestão descentralizada, 

privilegiando o local ao nacional, e as pequenas cidades em relação às grandes cidades”21 

emerge como o novo campo de preocupações do Banco Mundial (OSMONT, 2003). 

VILLAÇA (1999) ao abordar a evolução do planejamento urbano no Brasil, constata 

que as diferentes formas de Planos produzidos a partir da década de 40 têm em comum a 

difusão discursiva de intenções que não conseguiram sair do papel. Segundo este mesmo 

autor, os problemas dos planos produzidos no país podem ser resumidos em três grandes 

questões:  

 - O seu descolamento da realidade que se manifestava no distanciamento crescente 

entre as propostas e as possibilidades de sua implementação por parte da administração 

pública, tanto pela falta de recursos financeiros como também e - segundo ele o principal 

motivo - pelo fato desses planos terem sido elaborados na maioria das vezes, externamente às 

administrações públicas, “recomendando” modelos e legislações que promoviam conflitos e 

discordância sem a possibilidade de discussão pelas instituições responsáveis pela sua 

implementação.  

                                                 
21 “la transformation en profondeur des modalités de gestion urbaine” e esperam ”d’améliorer les 
capacités de gestion des autorités locales” e a gestão urbana entendida “dans son sens large, de gestion 
du développement urbain et également dans le sens plus retreint de gestion déconcentrée, privilégiant 
le local plutôt que la national, et les petites villes par rapport aux grandes villes”21 emerge como o 
novo campo de preocupações do Banco Mundial (OSMONT, 2003). Tradução da autora. 
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- A crescente setorialização e especialização da administração pública, gerando 

conflitos de competência entre os órgãos de planejamento e os setoriais.  

- A sua “aprovação” e “execução” pois, como se tratavam de diretrizes e 

recomendações gerais, que acabavam tendo um cunho abstrato, existiam dificuldades tanto 

para sua aprovação como para sua execução. Exemplos disso foram os planos metropolitanos, 

cuja legislação previa sua aprovação pelo Conselho Deliberativo da Região, composto por 

cinco membros, tendo o governador como presidente, três secretários estaduais, um 

representante do município pólo e outro representante dos demais municípios, escolhido entre 

eles. A centralização das decisões sobre o território metropolitano no poder público estadual e 

na figura do governador dificultaram o seu cumprimento, uma vez que dependiam da vontade 

dos municípios em aceitá-las e cumpri-las. Além disso, nessa fase (1964/1985), os prefeitos 

das capitais eram nomeados pelo Presidente da República, o que fazia com que a 

representatividade do poder local fosse menor. 

Esses planos de desenvolvimento integrado consistiam em verdadeiros compêndios 

sobre os municípios, nos quais metodologias de trabalho sofisticadas discorriam sobre 

situações ideais e propunham modelos de desenvolvimento urbano que contornavam a 

realidade tal como se apresentava de fato. Formulados na década de 70, tiveram importância 

ao se transformaram em difusores das informações sobre as metrópoles. As maiores 

aglomerações urbanas brasileiras foram objetos de estudos e pesquisas, mas faltaram políticas 

públicas metropolitanas efetivas que permitissem a alteração de suas condições de vida. Nesse 

aspecto que o Plano Diretor de Curitiba distinguiu-se dos demais, uma vez que foi 

imediatamente implantado e teve sua continuidade garantida com a criação do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, o que representou um dos fatores de 

seu sucesso, além de uma visão extremamente pragmática de suas propostas. No caso da 

região metropolitana, das propostas do plano, se concretizaram as relativas ao sistema viário e 
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de transportes, em função de programas de investimentos com recursos do governo federal 

destinadas para pavimentação e transportes públicos. 

O planejamento metropolitano decorrente da legislação federal enfrentou preconceito 

em função de sua origem autoritária e conviveu nas décadas seguintes com a polêmica sobre a 

sua competência legal para interferir nos espaços municipais e pela ausência de programas de 

investimentos específicos tanto por parte do governo federal como dos estaduais. Somou-se a 

isso a falta de tradição do planejamento regional, uma vez que as experiências regionais que 

existiram anteriormente sempre estiveram afeitas à União, sendo que no nível estadual, essas 

políticas foram poucas e caracterizaram-se pelo seu caráter mais discursivo que operacional22. 

A impossibilidade da hegemonia dos planos metropolitanos em relação aos planos municipais 

foi considerada como um dos fatores de fracasso na implementação das políticas 

metropolitanas. No caso específico da região de Curitiba, esse fator foi reforçado pela 

situação do município pólo, que dispunha de uma estrutura organizada de planejamento 

urbano, com experiências bem sucedidas na implementação de seu plano diretor e que acabou 

protagonizando um antagonismo de cunho político partidário com a estrutura de planejamento 

regional, com poucos períodos de acordo entre as duas esferas de poder. Com isso, os planos 

metropolitanos não incluíam o município de Curitiba nas suas propostas e vice –versa, o que 

só no final da década de 90, tentou-se reverter, com a permanência do mesmo grupo político 

no poder público municipal e estadual, quadro que novamente se alterou no início da década 

de 2000. 

A década de 80 se caracterizou como uma fase de profundas mudanças na 

administração pública brasileira, denominada por muitos como a “década perdida”. O papel 

do Estado, que até então era centralizador e pretendia seguir os modelos do welfare state dos 

                                                 
22 No caso do Paraná, a Política de Desenvolvimento Urbano de 1973 – PDU, teve poucos impactos na realidade, 
em função das fortes mudanças econômicas que ocorreram logo após sua elaboração, como é explicado no 
capítulo 4. 
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países centrais, diminuiu frente a uma sociedade mais organizada em torno de seus interesses 

e defrontada com o processo de globalização econômica. O esvaziamento das instâncias 

técnicas de planejamento e o fortalecimento das instâncias políticas tiveram reflexos 

importantes no ordenamento do território regional. 

Enquanto durante a década de 70 ainda prevaleciam as políticas desenvolvimentistas 

que tinham por objetivo acelerar, a qualquer custo, o processo de industrialização do país, a 

preocupação com o meio ambiente começava a se ampliar em decorrência da poluição gerada 

pelas atividades industriais e do crescimento das cidades, que não era acompanhado da 

implantação do saneamento básico, nem de legislação de proteção da natureza. Com a 

ampliação dos problemas ambientais, sua divulgação pela mídia, a realização das conferências 

internacionais sobre o tema, na década de 80 ampliou-se o número de leis sobre o meio 

ambiente, referendados posteriormente pela Constituição de 1988.  

Ressaltam-se os efeitos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, com a constituição do Fórum 

Global, onde se reuniram cerca de 6.800 organizações não-governamentais de 177 países com 

aproximadamente 19 mil participantes e que gerou uma movimentação da sociedade civil em 

direção às questões ambientais.  

O Quadro nº 3.1 sintetiza a evolução das ações significativas relacionadas com o 

meio ambiente, desde a década de 30, até os dias atuais23. 

QUADRO 2.1. AÇÕES RELACIONADAS À PREOCUPAÇÃO COM O MEIO 
AMBIENTE NO BRASIL A PARTIR DA DÉCADA DE 30. 

Ano Ações Relacionadas à Preocupação com o Meio Ambiente 
Décadas de 30 e 40 Medidas isoladas na área de saneamento, conservação e preservação 

do patrimônio histórico, artístico e cultural. 
Década de 60 Criação do IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e 

da FUNAI – Fundação nacional de Proteção ao Índio. 
1965 Lei 4771 – Código Florestal Brasileiro 

                                                 
23 e não tem a pretensão de relacionar todas as ações realizadas no período, o seu intuito é de ilustrar os 
argumentos do texto com aproximações da realidade 
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1967 Lei 5197 - Proteção da Fauna 
Década de 70. Agravamento dos problemas ambientais. A crise econômica e social 

decorrente de um modelo de desenvolvimento que estimula a 
concentração da renda e privilegia grandes obras públicas, onerosas, 
intermináveis e extremamente agressivas à natureza e ao próprio 
homem. 
1973 - Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente - primeiro 
organismo brasileiro, na esfera da União orientado para a gestão 
integrada do meio ambiente. 

Década de 80. 1981 –Lei nº 6.938 que dispõe sobre a política nacional do meio 
ambiente. 
1985 - Lei nº 7.347/85 que disciplina a ação civil pública por danos 
causados ao meio ambiente. 
1988 - Constituição da República Federativa do Brasil, contendo pela 
primeira vez capítulo sobre o Meio Ambiente. 
1989 – Alteração do Código Florestal com a introdução da exigência 
da proteção das áreas de preservação permanente ao longo das 
margens dos cursos de água. 

Década de 90. 1992 - Realização da Conferência Rio/ 92, introduzindo o conceito de 
desenvolvimento sustentável e os Princípios da Agenda 21 
1994 - Criação do Ministério do Meio Ambiente dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal. 
1997 - Evento Rio +5 que realizou a avaliação dos resultados da Rio 
92 principalmente no que diz respeito à elaboração das Agendas 21 
Locais. 
1997 – Lei nº 9433 que cria a política nacional de proteção aos 
recursos hídricos. 

A partir de 2000 2.000 – Lei nº 9.985 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC 

FONTE: SCHUSSEL (2004) 

A introdução do conceito de “cidade sustentável” influenciou as decisões sobre o 

desenvolvimento urbano e nota-se, como exprime ACSELRAD (2001, pg 21), “um duplo 

movimento de “ambientalização” das políticas urbanas e de introdução das questões urbanas 

no debate ambiental”. 

Nessa fase, as normas urbanísticas que estavam sendo aplicadas nas grandes cidades 

brasileiras sofreram adequações no sentido de incorporar o componente ambiental nas suas 

exigências. Com isso, surgiram vários conflitos sócio-ambientais que persistem na atualidade, 

principalmente no que diz respeito aos assentamentos informais da população de baixa renda.  

A poluição gerada pelos veículos individuais, as perdas de água nas redes de 

distribuição, a inexistência de saneamento básico são fatores fundamentais na relação das 
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cidades com o meio natural que têm sido incluídos nas preocupações das políticas públicas 

enquanto discurso, mas na prática, não acabam sendo incluídos nas ações prioritárias dos 

organismos públicos. E, em muitos casos, a idéia da natureza como um “paraíso intocado” 

conduz ao estabelecimento de critérios de ocupação que apesar de teoricamente corretos não 

são passíveis de implantação. 

2.5. A FORMAÇÃO DA AGLOMERAÇÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

A aglomeração urbana de Curitiba teve sua formação inicial no século XVII com a 

elevação da povoação principal à vila em 29 de março de 1693. Na sua volta despontavam 

pequenos povoados em torno dos caminhos que ligavam à outras regiões do Estado. São José 

dos Pinhais surgia como a segunda vila e, em 1854 possuía uma população de 4.600 

habitantes distribuídos em vinte quarteirões, enquanto Curitiba registrava 5.819 habitantes em 

27 quarteirões.  
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FIGURA Nº 2.3.  PLANTA DA CIDADE DE CURITIBA - 1857 
FONTE: DUDEQUE (2000)  

 

A tendência de crescimento da cidade se consolidou em direção a oeste com a 

abertura da Estrada de Mato Grosso em 1871, cujo traçado ia da Rua XV em direção ao bairro 

Batel, estendendo-se até Campo Largo. 

Até o final do século XIX, Curitiba abrigava aproximadamente 50 mil pessoas 

assentadas numa pequena área arruada, onde as principais estruturas urbanas se desenvolviam 

ao longo dos “caminhos” que ligavam as colônias de imigrantes (italianos em Santa 
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Felicidade e Colombo, poloneses no Abranches, ucranianos no Bigorrilho e em Tomás 

Coelho, Araucária). 

 

FIGURA Nº 2.4  PLANTA DA CIDADE DE CURITIBA - 1875 
FONTE: DUDEQUE (2000)  

 

A inauguração da ferrovia em 1885 ligando o planalto ao litoral gerou uma 

concentração das indústrias do mate ao longo do rio Belém, face à sua proximidade à linha 

férrea. Com a chegada da energia elétrica em 1905, a implantação dos bondes elétricos 
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substituindo a tração animal e a introdução do automóvel, a cidade passou a ter uma expansão 

horizontal maior, devido à facilidade de deslocamentos. 

Em 1943, Curitiba teve a primeira experiência urbanística, com a contratação do 

arquiteto francês Alfred Agache para elaboração de seu Plano Urbanístico. Agache, com a 

experiência trazida da Europa, onde participou dos planos de Paris, Dunquerque, Lisboa, 

Portiers, entre outros, esteve no Brasil pela primeira vez em 1926, para elaborar estudos para 

a cidade do Rio de Janeiro. A partir de 1939, fixou residência no Brasil, sendo consultor 

técnico da empresa Coimbra Bueno e Cia. Ltda., que foi contratada para desenvolver o plano 

de Curitiba. 

Os estudos elaborados para o Rio de Janeiro por Agache entre 1926 e 1930, tinham 

um forte componente didático que influenciou o pensamento urbanístico brasileiro. De acordo 

com seu conceito, o urbanismo:  

(...) é uma ciência, é uma arte e sobretudo uma filosofia social. Entende-se por urbanismo, o 

conjunto de regras aplicadas ao melhoramento das edificações, do arruamento, da circulação 

e do congestionamento das artérias públicas. É a remodelação, a extensão e o 

embelezamento de uma cidade, levadas a efeito, mediante um estudo metódico da geografia 

humana e da topografia urbana sem descurar as questões financeiras.”AGACHE apud 

(LEME, 1999, pg 362) 

Sua metodologia de trabalho pressupunha, a partir de uma análise do existente, a 

elaboração das proposições para a construção da cidade ideal. O zoneamento era a forma 

encontrada para organizar o caos que se seguiria à ausência de planejamento. Os temas mais 

enfatizados no plano para o Rio de Janeiro foram: o saneamento, o sistema viário e o 

embelezamento da cidade, enquanto o transporte coletivo desempenhava o papel de interligar 

os bairros e as diversas zonas consideradas por Agache, dentro de sua visão orgânica, como os 

órgãos do organismo vivo, que era a cidade. 
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FIGURA Nº 2.5. PERSPECTIVA AÉREA DO CENTRO MONUMENTAL 
– PLANO AGACHE/ RIO DE JANEIRO -1930 

FONTE: LEME (1999, PG 363)  

 
 

 
FIGURA Nº 2.6. JARDINS PROJETADOS NA PONTA DO CALABOUÇO – PLANO 

AGACHE/ RIO DE JANEIRO -1930 
FONTE: LEME (1999, PG 363) 

 

Para Agache, o êxito na aplicação de um plano residia em três elementos: “a 

propaganda, a comissão do plano da cidade e a legislação urbanística” (Boletim PMC, 1943, 
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pg 95). É interessante observar a atualidade dessa afirmação, principalmente em relação ao 

planejamento estratégico que considera os dois primeiros itens como os suportes do plano. 

O Plano Urbanístico de Curitiba foi elaborado entre 1941 e 1943, no momento em 

que a cidade contava com 140.000 habitantes, respondia pelo 5º lugar entre as cidades 

brasileiras na média diária de construções (que em 1940 foi de 1,65), e enfrentava um forte 

crescimento. 

De forma similar às conclusões de seus trabalhos para o do Rio de Janeiro, Agache 

identificou como os três grandes problemas urbanos, o saneamento, o tráfego e a necessidade 

de criação de centros funcionais que, segundo ele, estruturariam a cidade. Sua proposta previa 

a divisão da cidade a partir das funções: cívica, residencial, comercial e social, abastecimento, 

industrial, esportivo, hipódromo, universitária e militar.  

 

FIGURA Nº 2.7. PLANO DAS AVENIDAS DA CIDADE 
PLANO AGACHE CURITIBA -1943 

FONTE: Boletim PMC, 1943 
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Agache defendia que o zoneamento “é a garantia do proprietário e o incentivo de 

valorização justa. Simplifica disciplina e hierarquiza as funções urbanas e reflete o nível de 

cultura de seus habitantes” (Boletim PMC, 1943, pg. 97) 

Ele observava que o plano de urbanização deveria prever a expansão em “futuro 

remoto” e sugeria a atuação da prefeitura para a criação de cidades satélites, que segundo ele 

constituíam uma forma moderna de extensão das cidades. O plano de Agache estabeleceu o 

início de uma preocupação com a questão urbanística da cidade que teve um amplo 

desdobramento posterior.  

Em função das comemorações do centenário da emancipação política do Paraná, no 

ano de 1953 foram executadas diversas obras propostas pelo plano, destacando-se entre elas o 

centro cívico que concentrou a administração pública da cidade e, em julho de 1953 foi 

aprovada a Lei Nº 699, sobre o zoneamento da cidade, incluído no Código de Posturas e 

Obras, que dividia a cidade em cinco áreas distintas: Comercial: principal (ZC-1) e secundária 

(ZC-2); Industrial: (ZI); Residencial: principal (ZR-1), com duas subzonas: Centro Cívico 

(ZCC) e Centro Esportivo (ZCE); média (ZR-2), secundária (ZR-3) e rural (ZR-4); Agrícola: 

(ZA).  

O engenheiro Ney Braga, prefeito de Curitiba em 1956 implantou uma reestruturação 

administrativa na Prefeitura, criando o Departamento Municipal de Planejamento e 

Urbanismo, com o objetivo de exercer o controle urbanístico da cidade e rever o Plano 

Agache. Nesse mesmo ano, o prefeito recebeu das mãos do presidente Juscelino Kubitschek, 

o título de “Curitiba, um dos 10 municípios de maior progresso do Brasil”, conferido pelo 

IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, em conjunto com a revista “O 

Cruzeiro”. 

Com base no levantamento aerofotogramétrico da cidade, realizado em 1957 foram 

projetadas vias de acesso aos loteamentos clandestinos existentes, integrando-os à área 
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urbana. O transporte coletivo também foi normatizado e foram criadas as “zonas seletivas” 

(itinerários ou zonas da cidade onde uma determinada empresa tinha a exclusividade na 

exploração do transporte coletivo). 

Nesse mesmo ano, foi realizado o concurso público para o Plano Piloto de Brasília, 

no qual foi vencedor o projeto de Lúcio Costa, que viria a ter uma significativa influência 

sobre o urbanismo brasileiro das décadas seguintes. 

Em 1960 foi criada a Comissão de Planejamento de Curitiba - COPLAC, com o 

propósito de acompanhar a dinâmica do uso do solo e das construções. Desenvolvia-se na 

cidade, nesse momento, “um zoneamento gradualista ou mesmo orgânico à medida que se 

procurava, mesmo inovando, acompanhar as tendências naturais do próprio sistema urbano”. 

(FERNANDES, 1990:72). 

O governo federal, através do SERFHAU, em 1968 contratou estudos sobre os nove 

pólos que seriam institucionalizados na década de 70 como as regiões metropolitanas 

brasileiras. Fazia parte do grupo de consultores, o arquiteto Jorge Wilheim, que dois anos 

antes, havia participado da elaboração do Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba - PPU, 

como coordenador da equipe de consultores contratados pela Prefeitura Municipal. 

A institucionalização da Região Metropolitana de Curitiba ocorreu em 1973, através 

da Lei Federal nº 14, que criou nove regiões metropolitanas, selecionadas em decorrência de 

estudos elaborados em 1968. A região foi criada com quatorze municípios, sendo que alguns 

com características predominantemente rurais – Mandirituba, Contenda, Balsa Nova, 

Bocaiúva do Sul, enquanto outros já assumiam a função de áreas dormitórios – Colombo, 

Almirante Tamandaré, Piraquara na região de Pinhais, Mandirituba, na região da Fazenda Rio 

Grande.  
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FIGURA Nº 2.8 ESTUDOS PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 
FONTE: WILHEIM, 1969 

 

 

No projeto de lei apresentado no Plano Preliminar de Urbanismo, era reconhecida a 

existência da região metropolitana e a necessidade do “desenvolvimento harmônico de 

Curitiba” juntamente com das “áreas limítrofes e demais territórios que, em função do 
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desenvolvimento sócio-econômico, possam vir a integrar-se no Plano, mediante consórcio 

intermunicipal das comunas interessadas” (PPU, 1965). 

Os estudos para elaboração do plano consideravam que São José dos Pinhais 

dispunha de vida própria, com taxas de crescimento da ordem de 9% ao ano, em decorrência 

da criação do aeroporto Afonso Pena, que acarretou na pavimentação da estrada de ligação 

com Curitiba e no aumento da geração de empregos. Previa um acréscimo populacional na 

região do Boqueirão em função das oportunidades de empregos geradas em São José dos 

Pinhais. 

Araucária era visto como um município mais distante, mas observava-se que, com as 

tendências de crescimento de Curitiba à sudoeste, seria importante pensar no seu 

planejamento. E, em relação a Piraquara e Almirante Tamandaré, sugeria a formação de 

convênios com eles,  

(...) para que seja possível estabelecer o zoneamento nas zonas contíguas ao distrito sede de 

Curitiba, que também poderiam ser consideradas como “núcleos de expansão urbana” de 

Curitiba. A inexistência de tal zoneamento conduziria a um desenvolvimento anárquico do 

loteamento, aumentado pela regulamentação restrita ao município de Curitiba. Isto 

acarretaria, obrigatoriamente, ônus grande de infra-estrutura a cargo de Curitiba, pois essas 

zonas longe das sedes dos municípios não poderiam ser atendidas a partir delas.(PPU,1965)  

O PPU-1965 transformou o sistema viário municipal proposto por Agache na forma 

de anéis concêntricos numa estrutura linear baseada em duas grandes vias estruturais que 

moldariam o crescimento da cidade. Propôs ainda o estudo preliminar de um trem 

metropolitano que ligaria o Portão e o Bacacheri, a construção da Avenida das Torres e o 

projeto de quadras residenciais no entorno da BR-2, para acelerar seu adensamento, assim 

como a criação de uma rua de pedestres no centro da cidade e a utilização dos miolos de 

quadra para o comércio. Transformou a configuração urbana de Curitiba, com suas propostas 
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de adensamento ao longo das vias estruturais e do crescimento linear da cidade ao longo dos 

eixos estruturais com um cinturão verde. ao longo de todo o seu perímetro.  

Além de tornar o núcleo central mais acessível aos pedestres, o plano definiu o setor 

de preservação do patrimônio histórico, para preservar as suas antigas construções. Com a 

perspectiva de conciliar planejamento e preservação ambiental, foram implantados vários 

parques lineares que, além de proporcionar áreas de lazer para a população, tinham como 

objetivo principal proteger o sistema natural de drenagem urbana, buscando solucionar os 

problemas de enchentes.  

Em 1966, no detalhamento do plano realizado pelo IPPUC, foram feitas algumas 

alterações, incluindo zonas industriais ao longo das duas principais rodovias que cortavam a 

cidade, abrindo áreas de expansão urbana à oeste e aumentando as zonas residenciais à leste e 

norte. É importante notar que esses vetores de crescimento seriam um forte componente do 

processo de ocupação da região metropolitana de Curitiba. Apesar das expectativas do plano 

sobre o crescimento da cidade terem sido superestimadas como se viu posteriormente, a 

demanda de água por habitante e a capacidade hídrica da região de atendimento dessa 

demanda não se constituíram como uma preocupação fundamental da época. Esse assunto 

aparece no PPU apenas no item referente à infra-estrutura com o dimensionamento de obras, 

mas sem esclarecer a localização e os volumes disponíveis para captação de água. A tendência 

de ocupação das áreas à leste era vista sob a ótica da transposição da BR-2 (atual BR-116) e 

das condições dos terrenos localizados no Boqueirão à sudoeste, onde o relevo plano e o 

lençol freático elevado caracterizavam as áreas de várzeas, suscetíveis a alagamentos em 

épocas de chuvas fortes, sem referências aos mananciais hídricos ali existentes. 

Com o detalhamento do plano, foram se incorporando outros projetos, como a 

implantação da Rede Integrada de Transportes – RIT, formada por cinco eixos estruturais, que 

se caracterizavam pela inovação das canaletas exclusivas de linhas expressas e que se 
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transformaram na marca registrada do planejamento urbano de Curitiba, difundida 

internacionalmente e citada na bibliografia sobre o assunto. Em 1975, foi aprovada a Lei de 

Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, que vigorou até o ano de 2000, com algumas 

alterações. 

 

FIGURA Nº 2.9  PLANO PRELIMINAR DE URBANISMO DE CURITIBA 1965 
FONTE: IPPUC,1965 APUD LEITÃO (2002).  

 

Em 1978, foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana de Curitiba pelo órgão de gestão metropolitano que acabava de ser criado - a 

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC. Baseado na Teoria das 

Localidades Centrais e na análise da distribuição temporal das áreas urbanas para o 

estabelecimento do seu ranking size,24 tinha como proposta de organização territorial: 

                                                 
24 A metodologia utilizada era similar à do PDU-PR, já descrito anteriormente, pois foi praticamente a mesma 
equipe que elaborou os dois planos. 
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(...) uma Região Metropolitana onde as concentrações populacionais, por terem sido 

induzidas corretamente, coerente com o planejamento regional, não tenham como corolário a 

deterioração de seus espaços e paisagem; onde as atribuições dos municípios sejam 

perfeitamente delimitadas, tendo cada um a sua própria estrutura de prestação de serviços de 

interesse local e sendo cada um deles competente para assumir e resolver a maior parte de 

seus problemas locais; onde os serviços comuns atendam a todos os interessados, sem 

favorecer alguns em detrimento do conjunto; onde o desenvolvimento regional seja 

equilibrado e o progresso de uns não signifique necessariamente a estagnação dos outros; 

onde os municípios mantenham com o pólo uma relação de dependência apenas quanto à 

prestação de serviços de grande porte ou inerentes a sua situação de capital; e finalmente, 

onde a rede de equipamentos urbanos e serviços de interesse público seja coerente com a 

escala de sua clientela, agindo cada equipamento e serviço de modo complementar e não 

concorrente. PDI-RMC(1978)  

A elaboração do Plano ocorreu na fase áurea do planejamento no Brasil, em que se 

acreditava na viabilidade dos planos de desenvolvimento integrado e na possibilidade de sua 

implantação por meio de grandes inversões de recursos na infra-estrutura regional. Tratava do 

macrozoneamento regional, que não contemplava as questões intra-urbanas de Curitiba.  
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FIGURA Nº 2.10  PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA - 1978 

FONTE: COMEC, 1978. 

 

Enquanto o plano municipal foi implantado na década de 70 e suas estratégias de 

ocupação do solo foram obedecidas nas décadas seguintes, a implementação das diretrizes do 

Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba – PDI-RMC- foi 

mais difícil em função de uma série de fatores, tais como: 
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- problemas de ordem política, uma vez que, como foi dito anteriormente, a gestão 

metropolitana foi imposta através da legislação federal aos municípios e sendo o órgão 

metropolitano pertencente à esfera estadual, sua atuação era vista como uma interferência na 

autonomia municipal; 

- o IPPUC, órgão de planejamento municipal de Curitiba passava por uma fase de 

grande produção e prestígio, o que fazia com que as propostas de caráter metropolitano não 

tivessem muita repercussão nas políticas locais de Curitiba; 

- e problemas de ordem político-partidária que ocorriam face ao revezamento dos 

partidos políticos nos governos municipal e estadual, gerando dificuldades de interlocução 

entre as duas esferas de poder, que geralmente interrompiam programas iniciados na gestão 

anterior25.  

Apesar de ambos os planos proporem a manutenção de um cinturão verde entre a 

área urbana de Curitiba e os demais municípios, as áreas mais rapidamente adensadas na 

aglomeração urbana foram exatamente essas.  

Comparando-se o plano municipal com o regional, é possível distinguir as matrizes 

teóricas que orientaram cada um deles. O plano metropolitano se inspirou em modelos de 

desenvolvimento regional surgidos após a 2ª Guerra Mundial e que trabalhavam com os 

conceitos da teoria dos sistemas e de pólos de crescimento. As metodologias adotadas 

refletiam a preocupação em organizar a rede de cidades metropolitanas de forma hierárquica, 

estabelecendo os pólos e sub-pólos regionais, com uma visão de desenvolvimento econômico. 

Essa estratégia priorizava ações nos demais município da região, com a idéia de minimizar os 

desequilíbrios regionais.  

                                                 
25 O prestígio do IPPUC enquanto órgão de planejamento perdurou pelas décadas seguintes, sendo que técnicos 
de diferentes países visitam a instituição anualmente para conhecer suas experiências. 
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O planejamento urbano de Curitiba adotou uma metodologia mais voltada para a 

gestão e o desenho urbano e, que em função da própria estrutura municipal e da vontade 

política, tinha a possibilidade de implantação imediata dos projetos. Com isso, o plano saiu do 

papel e foram executados diversos projetos urbanos como por exemplo, o fechamento da rua 

XV para veículos, a implantação do sistema trinário de circulação viária, a implantação da 

Cidade Industrial de Curitiba, que apresentaram resultados perceptíveis de imediato pela 

população no seu dia-a-dia. 26 

A característica do planejamento de Curitiba naquela época se aproxima bastante das 

metodologias de planejamento estratégico que vêm sendo utilizadas atualmente, no sentido de 

identificar alguns pontos-chave na cidade e a partir deles desenvolver projetos específicos que 

sejam rapidamente absorvidos pela população, passando a compor o imaginário da cidade. A 

sua diferença com a metodologia de planejamento estratégico atual é que na época as decisões 

eram tomadas pelos planejadores do IPPUC, sem consultar a população como apregoa a 

metodologia. 

                                                 
26 Na década de 70, o prefeito da cidade era o arquiteto Jaime Lerner que executou os projetos elaborados 
anteriormente pelo IPPUC, do qual havia sido presidente.  
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cidades, como os sonhos, são 
construídas por desejos e medos, ainda 
que o fio condutor de seu discurso seja 
secreto, que as suas regras sejam 
absurdas, as suas perspectivas 
enganosas, e que todas as coisas 
escondam uma outra coisa. 
-Eu não tenho desejos nem medos – 
declarou o Khan – e, meus sonhos são 
compostos pela mente ou pelo acaso. 
-As cidades também acreditam ser obra 
da mente ou do acaso, mas nem um 
nem outro bastam para sustentar as 
suas muralhas. De uma cidade, não 
aproveitamos as suas sete ou setenta e 
sete maravilhas, mas a resposta que dá 
às nossas perguntas. 

CALVINO (2001, pg 44) 
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CAPÍTULO III 

O CONCEITO DE GLOBALIZAÇÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS NO 

PROCESSO DE URBANIZAÇÃO  

 

 

A partir da década de 70 as tecnologias da informação difundiram-se amplamente, 

irradiadas principalmente dos Estados Unidos, onde se desenvolveram pólos de pesquisa que 

rapidamente geraram redes de inovação tecnológica promovendo uma revolução no setor, que 

CASTELLS (2000, pg. 69) denominou a Revolução da Tecnologia da Informação. A 

invenção do microprocessador em 1971 por Ted Hoff na Califórnia, do microcomputador em 

1975 e a produção da fibra ótica em escala industrial a partir do início da década de 70 

promoveram avanços nas telecomunicações cujas conseqüências se verificaram sobre outras 

áreas das ciências e sobre as relações sociais1. 

Do ponto de vista econômico, as sociedades ocidentais estão se organizando com 

base na produção, apropriação, venda e uso do conhecimento e da informação, o que significa 

a adaptação dos processos industriais às lógicas e ao poder da economia informacional2 e que 

não representa a integração de maneira homogênea dos territórios e dos homens no processo 

produtivo. Observe-se como exemplo as grandes empresas automobilísticas dos países 

                                                 
1 Um bom exemplo disso é a mídia, que com a aceleração dos fluxos de informação, transformou-se num sistema 
altamente interconectado, desempenhando um papel decisivo nos processos políticos uma vez que seu raio de 
influência é extremamente amplo.  
2 Segundo Castells (2000, pg. 36) o informacionalismo começou a surgir a partir da década de 70, quando o 
modelo keynesiano de crescimento capitalista apresentava seu esgotamento manifestado com a crise do petróleo. 
Na década de 90 assistiu-se ao desmantelamento do contrato social entre capital e trabalho, as privatizações e a 
desregulamentação da economia. As reformas postas em prática nessa década visaram quatro objetivos básicos: 
aprofundar a lógica capitalista de busca do lucro nas relações capital/ trabalho; aumentar a produtividade do 
trabalho e do capital; globalizar a produção, circulação e mercados, aproveitando a oportunidade das condições 
mais vantajosas para a realização de lucros em todos os lugares; e direcionar o apoio estatal para ganhos de 
produtividade e competitividade das economias nacionais, freqüentemente em detrimento da proteção social e 
das normas de interesse público e só foram possíveis graças aos avanços tecnológicos que se verificaram nesse 
mesmo espaço de tempo. 
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desenvolvidos que terceirizam a produção material para outras empresas e países e 

concentram nas suas regiões de origem as pesquisas para o desenvolvimento de novas 

tecnologias, drenando para isso recursos financeiros e humanos do mundo inteiro.  

A Figura nº 3.1 representa o caso da Toyota, que foi inaugurada em 1949 em Taiwan, 

teve seu parque produtivo ampliado ao longo dos anos 60 para os países do sul asiático, na 

década de 80 na América do Norte e, a partir dos anos 90, na Europa ocidental e central. Do 

ponto de vista comercial, a empresa se difundiu em todos os continentes, mantendo as funções 

centrais de pesquisa e coordenação regional nos Estados Unidos, Bélgica e Singapura, sendo 

que no Japão permaneceu uma base nacional estratégica3.  

 

 
FIGURA Nº 3.1.  SISTEMA TOYOTA NO MUNDO EM 2003 

FONTE: CARROUÉ (2003)  

 
                                                 
3 A expressão “toyotismo” utilizada na literatura empresarial, segundo Castells (2000, pg 178) opõe-se ao 
“fordismo” como a nova fórmula de gerenciamento de empresa, adaptada à economia global e ao sistema 
produtivo flexível, baseada na transformação da integração vertical da produção em uma rede de empresas. 
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A espacialização dos Investimentos Diretos ao Estrangeiro – IDE das empresas 

transnacionais - mostra a mesma lógica, a atratividade profundamente desigual dos territórios, 

uma vez que, em 2002, sete nações polarizavam 65% dos investimentos mundiais enquanto 

que a soma de trinta empresas representava 90% do IDE total. Na Figura Nº 3.1 observa-se a 

localização das atividades de pesquisa e de decisão da empresa Toyota concentradas nos 

países centrais e o seu pólo estratégico de decisões no Japão. A Figura nº 3.2 mostra que o 

capital produtivo, apesar de sua mobilidade, encontra-se fortemente centralizado na América 

do Norte, Europa e Sudeste asiático. 

 

 

FIGURA Nº 3.2.  DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL PRODUTIVO DAS EMPRESAS 
TRANSNACIONAIS 

FONTE: CARROUÉ (2003) 
 

 

Da mesma forma, enquanto a Tríade – composta das potências capitalistas ocidentais 

e do Japão – acumulou 52% do crescimento econômico, a Ásia se beneficiou com 
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aproximadamente 34% do total e a América Latina e África responderam por 12% da riqueza 

do mundo4. 

No entanto, o crescimento populacional não manteve uma proporcionalidade com 

esses números, uma vez que entre 1950 e 2004, a população mundial passou de 2,5 bilhões 

para aproximadamente seis bilhões de pessoas, sendo 60% na Ásia; 12,96% na África; 8,57% 

na América Latina e 17,15% nos países capitalistas ocidentais. As projeções populacionais 

elaboradas pelas Nações Unidas para 2030 prevêem que a Ásia continuará concentrando 60% 

da população mundial, enquanto que a Europa e América Latina diminuirão sua participação e 

a África terá um pequeno incremento, enquanto que a América do Norte terá uma tendência a 

diminuir a participação, conforme mostra o Quadro nº 3.1. 

QUADRO Nº 3.1. POPULAÇÃO MUNDIAL ESTIMADA E PROJETADA -  2000, 2015, 2030 
(EM 1.000 HABITANTES) 

População 2.000 % 2.015 % 2.030 % 
Total 6.055.049 100,00 7.154.366 100,00 8.111.980 100,00 
África 784.445 12,96 1.077.795 15,06 1.405.925 17,33 
Ásia 3.682.550 60,82 4.346.894 60,76 4.876.580 60,12 
Europa 728.887 12,04 719.307 10,05 690.976 8,52 
América Latina 519.143 8,57 631.115 8,82 725.536 8,94 
América do Norte 309.631 5,11 343.165 4,80 371.775 4,58 
Oceania 30.393 0,50 36.089 0,50 41.188 0,51 

FONTE: UNITED NATIONS, WORLD POPULATION PROSPECTS: The 1999 Revision 

                                                 
4 CARROUÉ (2003, pg. 9). 
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GRÁFICO Nº 3.1. POPULAÇÃO MUNDIAL ESTIMADA E PROJETADA -  2000, 2015, 2030 
(EM 1.000 HABITANTES) 
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FONTE: UNITED NATIONS, WORLD POPULATION PROSPECTS: The 1999 Revision 

 

Em contrapartida, a distribuição da renda no mundo mostra que, do total da 

população, em torno de dois bilhões e seiscentos milhões de pessoas vivem com uma renda 

abaixo de U$ 2,00 por dia, o que representava aproximadamente 60,8% da população mundial 

em 1999, segundo dados do World Bank.  
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QUADRO Nº 3.2. PESSOAS VIVENDO COM MENOS DE U$ 2,00 POR DIA, POR REGIÃO 
NO MUNDO (em milhões) 

População 1.981 1.984 1.987 1.999 

Total 2.450 2.480 2.478 2.654 
Africa Subsahariana 288 326 355 382 
Centro e Norte da África 52 50 53 51 
Sul da Ásia 821 859 911 958 
Europa e Ásia Central 20 18 15 23 
América Latina e Caribe 99 119 115 125 
China 876 814 731 825 
Leste da Ásia e Pacífico 1.170 1.109 1.028 1.116 

FONTE: http://www.worldbank.org/data/wdi2005/wditext/Table2_5.htm Acesso em 13/05/2005. 

GRÁFICO Nº 3.2. PESSOAS VIVENDO COM MENOS DE U$ 2,00 POR DIA, POR REGIÃO 
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A geografia da Internet é um bom exemplo de como estruturas sociais econômicas e 

territoriais desiguais vêm absorvendo diferentemente as novas tecnologias gerando a 

ampliação da concentração de poder e de recursos: em 1999, somente 2% da população 
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mundial tinha acesso à Internet, sendo que desses, 80% dos internautas habitavam na América 

do Norte e na Europa5.  

Da mesma forma, as grandes organizações internacionais financeiras e comerciais6 e 

as agências internacionais7 são diretamente controladas pelos países do Norte. Com as 

políticas de desregulamentação e de liberação do mercado mundial adotadas pelas autoridades 

daqueles países na década de 708, assistiu-se no final dos anos 80, a partir dos “planos de 

ajuste estrutural”, à difusão das normas liberais para os países do Sul: abertura comercial para 

o exterior, privatizações, supressão de subvenções para os produtos de primeira necessidade, 

extensão da lógica de mercado a novos setores como a educação, saúde, cultura, entre outros. 

Essas políticas geraram profundas mudanças do mercado de trabalho, acabando com a 

estabilidade no emprego que caracterizava o período fordista e ampliando o mercado informal 

e o desemprego.  

Seu reflexo na morfologia urbana das cidades do Norte produziu novas categorias 

espaciais que os estudos recentes vêm classificando como difusas e periurbanas, fragmentadas 

e descontínuas, mediante o que BORJA (2004)9 designa como “produtos urbanos” 

constituídos de enclaves ou parques temáticos (de lazer, comerciais, empresariais, 

tecnológicos, etc) e áreas degradadas ou marginais.  

Uma das tendências mais observadas é a fragmentação do espaço urbano, que 

apresenta ao mesmo tempo, a proximidade de segmentos populacionais desiguais, reforçando 

a segregação social, alimentando o medo e a insegurança com um urbanismo que Mike Davis 

                                                 
5 Global Report on Human Settlements – (2001 pg 7). 
6 OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sede: Paris; OMC – Organização 
Mundial do Comércio, sede: Genebra; FMI – Fundo Monetário Internacional, sede: Washington. 
7 ONU, UNESCO, PNUD, OIT, OMS, FAO. 
8 Segundo HARVEY (2001, pg. 161) esses fatores independeram da tendência ideológica dos governos no 
poder, como foi o caso dos governos socialistas da França e da Espanha. 
9 Disponível em http://www.cafedelasciudades.com.ar/tendencias_31.htm. Acesso em 12/02/2005. 
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denomina de “arquipélago carcerário”10 voltado para o interior, que transforma o espaço 

urbano em uma sucessão de enclaves murados e cria essa figura intermediária dos espaços 

público-privados. Da mesma forma, ocorre uma drenagem das áreas comerciais a céu aberto 

para os shoppings centers, que canalizam a vida urbana para seus interiores. Paul Goldenberg, 

crítico de arquitetura do New York Times, nominou-os de “espaços urbanóides”, isto é, 

espaços que filtram a vida urbana, reproduzem a cidade real, mas evitam seus aspectos 

desagradáveis, isto é, não há congestionamentos, mendigos, violência. Esses espaços vêm 

substituindo os espaços públicos da cidade, como praças e parques para a população mais 

jovem das classes média e alta, que encontra neles as formas de lazer mais próximas de um 

estilo de vida que vem se internacionalizando e homogeneizando, voltado para o consumo e 

para o individualismo. 

No entanto, é importante distinguir a variação dos conceitos de segregação de região 

para região, pois, por exemplo, enquanto nos EUA os estudos sobre segregação estão mais 

vinculados à segregação racial, na França eles tratam da segregação entre classes sociais e no 

Brasil as pesquisas se direcionam para a questão socioeconômica.(PRETECEILLE, pg. 12, 

2004). 

No Brasil, a segregação está sendo cada vez mais apoiada por um urbanismo que 

poderíamos denominar “urbanismo de segurança” onde a proximidade espacial é muitas vezes 

compensada por muros e sistemas de proteção que isolam grupos sociais distintos11. No caso 

americano, as edge cities formam novos espaços urbanos, dotados de infra-estrutura e 

tecnologia que permitem aos seus habitantes uma independência em relação aos grandes 

                                                 
10 Mike Davis referia-se à tentativa das Home Owners Associations, associações de proprietários desses 
empreendimentos nos EUA em adquirirem o estatuto de community, que lhes permitiria segundo a legislação 
americana, estabelecerem a autogestão dessas áreas. Nos EUA o termo community significa homogeneidade de 
classe e raça, o que promoveria sua segregação oficial do resto da cidade (VÁSQUEZ,2004, pg 72). 
11 É o caso do Condomínio Alphaville em Curitiba, que situado ao lado de uma das maiores ocupações 
irregulares da área metropolitana, mantém forte esquema de segurança no seu perímetro. Outro exemplo é o caso 
do Condomínio Novo Parque que tem como limite físico de isolamento com bairros mais populares o próprio 
parque que interrompe o acesso ao compartimento da cidade onde se localiza o condomínio. 
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centros, apesar de sua proximidade. Na França, os pavillionaires formados por residências 

individuais criaram alternativas de vida para as classes médias em espaços verdes, com 

facilidade de transportes e maior segurança, nas áreas rurais próximas aos grandes centros 

urbanos. Nos três casos, guardadas as especificidades sócio econômicas de cada país, observa-

se a busca pelas classes de renda mais alta por uma auto-segregação que é mais visível no 

caso brasileiro, onde a vizinhança entre as ocupações irregulares e os espaços fechados dos 

condomínios está ocorrendo12. Enquanto nos EUA, as edge cities ocupam periferias das 

grandes cidades, na França, são os espaços rurais que vêm sendo ocupados pelos contingentes 

populacionais de classe média e alta. 

3.1. AS EDGE CITIES AMERICANAS 

Nos EUA, a degradação das áreas centrais e o desenvolvimento suburbano das 

metrópoles motivaram o aparecimento das edge cities 13 no entorno das áreas metropolitanas 

de Boston, Nova York, Detroit, Atlanta, Phoenix, Texas entre outras, caracterizando uma 

releitura do processo de suburbanização norte americano que ocorreu até recentemente. Sua 

principal diferença dos subúrbios americanos tradicionais encontra-se na possibilidade que as 

atividades econômicas tiveram, a partir da era informacional, de deslocar suas sedes dos 

centros das cidades e, se implantarem em lugares onde seus altos executivos pudessem residir 

com uma melhor qualidade de vida. Os empreendimentos imobiliários das edge cities 

realizados pela iniciativa privada comportam áreas de lazer sofisticadas, centros comerciais, 

                                                 
12 Poderia citar como um exemplo mais radical Luanda, capital de Angola, onde as classes médias e altas se 
entrincheiram em condomínios murados e protegidos por guarda armada, não sendo sequer permitido fotografar 
“de fora” sob o risco de ser abordado e interrogado pela guarda, como ocorreu à autora em viagem de trabalho 
àquela cidade. 
13 Segundo Joel Garreau, inventor do termo e autor do livro “Edge City. Life on the New Frontier” (Castells, 
2000, pg 424). Edge City é qualquer lugar que: a) tenha 465 mil metros quadrados ou mais de espaço com 
escritório de aluguel – o local de trabalho da Era da Informação...b) tenha 56mil metros quadrados ou mais de 
espaço para ser alugado por lojas varejistas...c) tenha mais empregos que dormitórios. d) seja percebido pela 
população como um lugar...e) não se parecesse com uma “cidade” pelo menos trinta anos atrás.Segundo aquele 
autor, são extensas áreas de trabalho e de serviços circundadas por residências unifamiliares e ligadas por auto-
estradas, corredores de acesso a aviões e antenas parabólicas. 
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colégios de elite, parques, áreas para caminhadas, entre outros14. Surgiram no início da década 

de 90 e tiveram um grande sucesso, sendo que, por exemplo, o número de escritórios 

existentes nos novos pólos de Nova Jersey em 1997, já era maior do que os existentes em 

Manhattan (GHORRA-GOBIN, 1997). 

GARREAU (1991) identificou 123 edge cities e 83 em formação nos EUA. Entre as 

primeiras, em torno de 24 estão situadas em Los Angeles, 23 em Washington D.C. e 21 na 

região de Nova York.  

Segundo VÁZQUEZ (2004, pg. 204), as edge cities estruturam-se baseadas na idéia 

de pontos nodais urbanos autônomos e desagregados, que se conectam à rede viária regional. 

São impermeáveis à legislação urbanística governamental, ao mesmo tempo em que 

estabelecem regras próprias que chegam aos detalhes construtivos e se caracterizam pela 

busca do genérico, da idéia de “não lugares”, sem identidade cultural, projetos urbanos que 

podem ser replicados em qualquer lugar, não mantendo laços com o meio natural do entorno e 

não dispondo de governos locais nem de uma divisão político-administrativa. 

                                                 
14 No Brasil já se visualiza alguns empreendimentos com essas características, mais concentrados nas 
proximidades dos grandes centros como Rio e São Paulo. Em Curitiba, conforme já citado, a maior empresa 
nacional na construção de empreendimentos do gênero (Alphaville) implantou no início do ano 2000 na região 
metropolitana um complexo que oferece espaços integrados para a residência emprego, educação e lazer, com 
cerca de 2,5 milhões de m² onde se localizam um campo de golfe, um centro de compras com 56 lojas e salas de 
escritórios, um colégio, e espaços para um supermercado, um hotel, aproximadamente 1113 lotes residenciais, 85 
comerciais e 19 destinados a edificações de habitação coletiva em altura.  
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FIGURA Nº 3.3.  CONDOMÍNIO CONSTRUÍDO PELA WALT DISNEY PRODUÇÕES, 
ONDE FORAM REALIZADAS AS FILMAGENS DE TRUMAN’S SHOW  

FONTE:http://vitruvius.com.br 
 

 

A emergência dessas cidades satélites contemporâneas difere das concepções de 

Howard, Wright e Sória, entre outros, uma vez que o objetivo de seus empreendedores se 

limita a responder à demanda dos consumidores, sem nenhuma preocupação que não seja 

comercial, inclusive do ponto de vista estético. 
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FIGURA Nº 3.4. DISTRIBUIÇÃO DAS EDGE CITIES NA ÁREA DE NOVA YORK E ÁREA 
DE WASHINGTON 

FONTE: VÁZQUEZ (2004, pg. 200) 
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3.2. A URBANIZAÇÃO DIFUSA DAS CIDADES EUROPÉIAS 

Na Europa, após a fase de reconstrução das cidades no pós-guerra – décadas de 50 e 

60 e a recessão econômica dos anos 70 e 80, a partir da disseminação dos meios de 

comunicação e da modernização dos transportes de massa, surgiu um outro tipo de expansão 

urbana, com a ocupação dispersa dos espaços rurais.  

Segundo ASCHER (2000), a metropolização é um processo que avança dentro de 

todos os países desenvolvidos, mesmo assumindo formas diversas em função das 

especificidades regionais. É resultado principalmente da globalização e do aprofundamento da 

divisão do trabalho em escala mundial, que faz com que as aglomerações urbanas se tornem 

necessárias e mais competitivas, capazes de oferecer um mercado de trabalho amplo e 

diversificado, com a presença de serviços superiores, infra-estrutura e ligações internacionais.  

O autor considera que o desenvolvimento dos meios de transportes de alta velocidade 

aumentou em torno de 30% a rapidez de deslocamento das pessoas nas cidades européias, ao 

mesmo tempo em que se desenvolveram a telefonia móvel e a Internet, as transmissões por 

satélites e o uso de congeladores e microondas. Para ele, esses equipamentos mudam a forma 

das metrópoles, constituindo-se assim as metápoles, vastas conurbações, distendidas e 

descontínuas, heterogêneas e multipolarizadas. 

Os vilarejos e pequenas áreas urbanas cada vez mais distantes passam a ser absorvidos 

dentro das zonas de funcionamento cotidiano das cidades. Os limites e as diferenças entre 

urbano e rural ficam cada vez mais fluídos. A dilatação dos territórios urbanos praticada 

usualmente pelos cidadãos enfraquece a importância da proximidade na vida cotidiana: o 

bairro é cada vez menos o lugar de integração das relações de amizade, profissionais e 

cívicas; os vizinhos imediatos são cada vez menos os amigos, os parentes, os colegas, exceto 
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em alguns guetos de ricos e de pobres. O “local” muda de natureza e de sentido, ele é cada 

vez mais escolhido e não recobre mais que realidades sociais fragmentadas. 

A metapolização, assim como a globalização, induz um duplo processo de 

homogeneização e de diferenciação: -homogeneização, porque os mesmos atores econômicos 

ou o mesmo tipo de ator, são presentes com as mesmas lógicas em todos os países e em todas 

as cidades; - diferenciação, porque a concorrência interurbana se alarga e se agudiza, 

acentuando a importância das diferenças. 

O estudo dos movimentos demográficos nas cidades francesas (RONCAYOLO, 

2001) demonstrou nos últimos quinze anos, a tendência a essa “urbanização difusa”, que 

alguns autores denominam “rururbanização” ou “periurbanização” e que se caracteriza pela 

ocupação de áreas rurais por uma população urbana, inserida no mercado de trabalho urbano, 

que leva consigo seus modelos de consumo, suas divisões socioculturais, fazendo com que os 

limites e diferenças físicas e sociais entre cidade e campo se tornem cada vez mais fluídos. 

LEFEBVRE (2001, pg. 20), em sua análise sobre os espaços urbanos na França no 

pós - guerra distinguiu duas formas distintas: os grandes conjuntos habitacionais, grands 

ensembles e os pavillionaires 15. Para os primeiros, priorizou-se a organização racional do 

espaço de origem modernista, trabalhando com a idéia do homem “tipo”, cujas demandas são 

iguais, enquanto que, para os segundos, trabalhou-se com a presença do imaginário e do 

retorno à natureza. Essas duas formas de habitat geraram um processo de urbanização que se 

estendia em áreas não urbanas, criando subúrbios de classe média e alta e que se 

complementava pela construção dos grandes conjuntos habitacionais nas periferias urbanas.  

                                                 
15 O termo pavillionaire é utilizado para designar conjuntos residenciais de habitações unifamiliares situados na 
periferia das cidades francesas, sendo os mais recentes situados em áreas rurais com grandes espaços de áreas 
verdes no seu entorno. Os grands ensembles por sua vez são os grandes conjuntos habitacionais construídos no 
pós-guerra, que tinham por objetivo responder rapidamente à grande demanda por habitação da época. Situados 
também na periferia dos centros urbanos, caracterizavam-se pelas altas densidades. Os dois diferem tanto pelo 
padrão das construções como pelas faixas de renda da população residente. 
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Indicava uma morfologia urbana segregacionista uma vez que promovia a 

segregação por grandes categorias sociais, distanciamento das classes populares das áreas 

centrais das cidades e repudiava as cidades tradicionais como o caos físico e moral. Enquanto 

nos pavillionaires se desenvolveram condições para a manifestação da subjetividade na 

construção das casas, nos grands ensembles se impunha uma racionalidade na organização 

dos espaços, onde desapareciam ruas, praças, espaços para encontros, bem ao gosto do 

movimento modernista.  

 

 

FIGURA Nº 3.5.  GRAND ENSEMBLE NA REGIÃO PARISIENSE. 
FONTE:URBANISME (2005). 

 

 

A concepção dominante entre os arquitetos urbanistas na época da construção dos 

grands ensembles- décadas de 50 e 60 - era o nascimento de uma nova forma de urbanidade, 

com uma vida social que privilegiasse a convivência das diferentes faixas de renda da 

população no mesmo espaço físico, contrária à dos pavillionaires, onde se privilegia o 

individualismo e consome-se mais espaço para menos pessoas. 

No entanto, os resultados não foram os esperados e como conseqüência, a 

deteriorização desses espaços e a marginalização imposta a seus moradores obrigaram ao 

longo do tempo o poder público a rever sua estratégia inicial, em que a realização dos 
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conjuntos era feita por grandes empresas sem nenhuma consulta à população. A partir dos 

anos 90, assiste-se na França à requalificação desses conjuntos habitacionais e de edificações  

por meio de intervenções urbanas que implicam na demolição de conjuntos inteiros e 

reconstrução de outros com mais qualidade construtiva e menor densidade, buscando de uma 

melhor integração da população residente com o seu entorno, até então muito excludente.  

O exemplo a seguir ilustra a afirmação: trata-se de um conjunto HLM16 construído 

em 1960 com 435 unidades e ampliado para 732 em 1968, chegando em 1990 com uma 

população de 4.573 pessoas e uma taxa de desemprego de aproximadamente 17%. No final da 

década de 90, passou por um processo de “rehabilitation urbaine”
17 com a demolição e 

reconstrução de vários blocos e a reestruturação de seu sistema viário com o objetivo de 

integrá-lo com o entorno criando vias de comunicação com as áreas externas ao conjunto, 

diferentemente das propostas das décadas anteriores que seguiam os princípios modernistas, 

onde as edificações eram implantadas em grandes glebas com poucos acessos ao sistema 

viário público. 

A foto aérea da Figura nº 3.6, datada de 1990, apresenta a implantação inicial do 

conjunto e a foto inferior, após a requalificação, em 2001, quando foram demolidos blocos de 

apartamentos, propiciando uma maior integração do conjunto com a comunidade ao redor. 

 

                                                 
16 HLM – Habitation à Louer Modéré - conjuntos habitacionais de propriedade pública, executados por empresas 
do setor privado para aluguel. Esses conjuntos foram muito representativos do movimento modernista, onde se 
privilegiava a construção em escala, com implantação livre no terreno e sua proposição modernista se verificava  
inclusive na forma de construção com um caráter industrial, dirigido a produção em massa, com componentes 
pré-fabricados. Esse tipo de construção foi desenvolvido no Brasil nas décadas de 60 e 70, inspirado no modelo 
francês mas não se consolidou, pois além dos problemas decorrentes da crise econômica que viria na década 
seguinte, a mão-de-obra muito barata ainda era mais vantajosa para os empresários da construção do que os 
custos iniciais que incidiam sobre os processos de pré-fabricação. 
17 Termo que equivale ao que em português vem sendo chamado de recuperação urbana, que se caracteriza pela 
preocupação com a paisagem urbana, além das melhorias na infra-estrutura. 
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FIGURA Nº 3.6.  EXEMPLO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA: PERSAN-BEAUMONT, 
VAL D’OISE– FRANÇA. 
FONTE: DOUAUDY, 2003 
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SITUAÇÃO DO TERRENO ANTES E APÓS A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
PERSAN-BEAUMONT, VAL D’OISE– FRANÇA 

FONTE: DOUAUDY, 2003 

 
 

 
FIGURA Nº 3.7.  PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA PERSAN-BEAUMONT, 

VAL D’OISE– FRANÇA 
FONTE: DOUAUDY, 2003 

 
 



 

 

120

Quanto aos pavillionaires, observa-se sua efetiva proliferação na década de 90, nas 

proximidades das grandes cidades, em áreas rurais que diferem das edge cities americanas 

pela escala menor.  

A formação dos bairros periféricos nas metrópoles francesas, e mais precisamente no 

entorno de Paris, data do começo do século, com a implantação e melhoria dos transportes 

coletivos. Porém, foi no começo dos anos 70, com a construção em massa de casas 

individuais e a proliferação do automóvel, que o crescimento espacial das cidades ganhou 

novas formas cada vez mais dispersas em direção às áreas rurais. A crescente ocupação dessas 

áreas teve como resultado o esvaziamento de bairros residenciais e o abandono dos grands 

ensembles pela classe média, que se dirigiu em direção a esses novos espaços. Os grands 

ensembles passaram a ser progressivamente ocupados pela população imigrante e de baixa 

renda, acelerando o seu processo de degradação e onde a insegurança e a delinqüência 

passaram a se expandir. 

3.3. A FRAGMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS NAS CIDADES 

BRASILEIRAS. 

Nos países do Sul está ocorrendo a expansão do que denominaremos de “urbanismo 

de segurança” que implica na auto-segregação da população (principalmente as camadas de 

mais alta renda) em áreas privadas de uso coletivo. Os condomínios fechados que 

CALDEIRA (2000) define como “enclaves fortificados”, constituem-se na maior parcela dos 

empreendimentos imobiliários ofertados atualmente para as faixas de classe média e alta18. Da 

mesma forma, os shoppings centers se transformaram nos redutos privilegiados de compras 

dessas camadas da população. Baseados nos argumentos da segurança e da facilidade de 

                                                 
18 Ver detalhe sobre o assunto no capítulo V. 
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acesso por meio de automóveis, esses espaços comerciais compõem juntamente com os 

condomínios, os espaços de circulação e vivencia dessas parcelas da população. 

No caso brasileiro, essas ocupações ocorrem nos espaços intra-urbanos, pois, como 

afirma MARICATO (2000, pg 136), “é no mínimo questionável dizer que a distinção entre 

cidade campo no Brasil não é clara como antes” com exceção de algumas regiões bem 

delimitadas no Estado de São Paulo.19 

Segundo CALDEIRA (2000), o que existe em comum entre a proposta urbana 

modernista e os “enclaves fortificados” urbanos contemporâneos é que, com objetivos 

antagônicos – os primeiros defendiam a idéia de uma cidade igualitária sem diferenças 

sociais, enquanto os segundos procuram fazer com que funções públicas possam ocorrer no 

domínio privado, de maneira exclusiva - eles destroem a rua como espaço público. Enquanto 

no movimento modernista, a rua desempenhava a função da circulação de veículos e da 

ligação entre os espaços funcionais; os enclaves fortificados atuais utilizam as vias públicas 

exclusivamente por veículos, eliminando a função de sociabilização, ao desestimular a 

interação entre os moradores e a vizinhança. 

Esse modelo de urbanização oferece áreas que integram residência, trabalho e 

consumo, protegidas por esquemas de vigilância particulares, infra-estrutura própria de 

energia e abastecimento de água e redes de comunicação de fibra ótica, em contraste com a 

urbanização pública do seu entorno, muitas vezes precária.  

Da mesma forma, a cidade contemporânea brasileira vem produzindo assentamentos 

informais ocupados pela população de baixa renda20 em áreas frágeis do ponto de vista 

ambiental, gerando problemas sócio-ambientais de difícil solução. 

                                                 
19 É o caso da aglomeração urbana de Curitiba, onde a grande maioria dos condomínios fechados (ou “enclaves  
fortificados” como vêm sendo denominados) encontram-se localizados dentro na área urbana do município sede. 
20 Estima-se que no Brasil aproximadamente 20% da população urbana reside hoje em ocupações irregulares 
(MCidades, 2005). 
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A falta de políticas habitacionais tem feito com que essas áreas ocupem um 

percentual cada vez maior do espaço urbano. O Ministério das Cidades, em estudos recentes, 

estimou um déficit habitacional de 7.223 milhões de unidades no país, das quais 5,47 milhões 

em áreas urbanas. Desse montante, as famílias com renda até 3 salários mínimos representam 

84%, sendo que outras 10 milhões de habitações encontram-se destituídas de infra-estrutura 

urbana21. 

O desafio do planejamento urbano nas metrópoles brasileiras está em buscar 

alternativas possíveis para romper com essa dupla exclusão que vem se impondo – a da 

população que, excluída dos mecanismos do mercado global, sobrevive na informalidade e a 

dos espaços que, por suas características físicas não interessam ao mercado, restando 

marginais em relação às demais áreas das cidades. 

3.4. AS MUDANÇAS NA CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA AGLOMERAÇÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA 

Como já foi dito no Capítulo II, na década de 70, a Região Metropolitana de Curitiba 

foi criada pela Lei Federal nº 14/73, juntamente com outras oito regiões metropolitanas22. Em 

1988, a nova Constituição Federal transferiu da União para os Estados a competência para 

legislar sobre a criação das regiões metropolitanas. A partir disso, a Assembléia Legislativa 

do Estado do Paraná incluiu doze novos municípios na região entre 1988 e 2005, sendo alguns 

desmembrados de municípios já pertencentes à região metropolitana23, fazendo com que a 

área da região, que inicialmente era de 8.000,00 km², passasse para 13.306,00 km² em 2000, o 

que corresponde praticamente ao dobro da área da região metropolitana de São Paulo 

(6.997,50 km²). A incorporação de novos municípios, baseada em critérios exclusivamente 

                                                 
21 Disponível em http://cidades.org.br. Acesso em 14/11/2004. 
22 Conforme já apresentado no Capítulo III. 
23 Os municípios desmembrados foram cinco: Almirante Tamandaré/ Campo Magro; Bocaiúva do Sul/ Tunas do 
Paraná; Mandirituba/ Fazenda Rio Grande; Piraquara/ Pinhais; Rio Branco do Sul/ Itaperuçu. 
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políticos fez com que a região absorvesse problemas de ordem social e econômica, cuja 

origem era muito mais rural do que urbana. 

 

FIGURA Nº 3.8.  EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO E DA COMPOSIÇÃO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA 

FONTE: COMEC, 2002. 
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A população da região metropolitana passou de 869.937 habitantes em 1970, para 

2.101.691 em 1991 e 2.768.394 em 2000, quando efetivamente ganhou escala metropolitana. 

A sua participação no total do Estado cresceu de 12,5% em 1970 para 24,9% em 1991 e 

28,9% em 2000. A tendência de crescimento da população se mantém relativamente elevada, 

mas com uma curva negativa para os próximos 20 anos. Estima-se que as taxas de 

crescimento permanecerão superiores a 2,0% a.a em 2010 e considerando que atualmente a 

taxa de crescimento brasileira é de 1,64% a.a, esses números indicam a continuidade dos 

fluxos migratórios externos para a região, embora em menor número dos que os verificados 

na década de 90.  

Mantidas essas taxas de crescimento, a população chegará a 3,5 e 4,2 milhões 

respectivamente em 2010 e 202024 e o crescimento mais intenso continuará a ocorrer no 

aglomerado metropolitano. Enquanto em Curitiba, o acréscimo de população em 2020 será de 

cerca de 400 mil habitantes (25% do total existente atualmente), no aglomerado metropolitano 

(sem Curitiba) esse acréscimo deverá alcançar cerca de um milhão de pessoas (100% a mais 

do contingente atual). Por outro lado, o município de Curitiba vem reduzindo sua participação 

no total da região e as projeções populacionais indicam que, em 2010, sua população será 

igual à soma da população dos demais municípios (ver gráfico). 

                                                 
24 Projeções elaboradas a partir das informações censitárias para o PDI-RMC/2002. 
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GRÁFICO Nº 3.3.  EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO ENTRE 1970 E 2020 

 

FONTE: CONSÓRCIO SOGREAH/COBRAPE/2002 

 

Na década de 90, entre as regiões metropolitanas do Sudeste-Sul do País, a de 

Curitiba foi a única a apresentar taxas de crescimento demográfico do núcleo (Curitiba) e da 

periferia (demais municípios) superiores à taxa de crescimento da população brasileira (1,64% 

a.a)25.  

                                                 
25 A taxa de crescimento da população brasileira pode ser considerada como a de seu crescimento vegetativo, 

pois a imigração para o Brasil é inexpressiva. 
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QUADRO Nº 3.3 TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL: NÚCLEO E 
PERIFERIA DE REGIÕES METROPOLITANAS BRASILEIRAS (% A.A) 

Período 

80/70 91/80 00/91 RM 

Núcleo Periferia Núcleo Periferia Núcleo Periferia 

Belo Horizonte 3,73 6,95 1,14 4,98 1,12 6,92 

Curitiba 5,34 6,95 2,28 6,40 2,11 5,74 

Porto Alegre 2,43 5,35 1,06 3,12 0,83 3,51 

Rio de Janeiro 1,82 3,38 0,66 1,47 0,73 1,69 

São Paulo 3,67 6,34 1,15 3,20 0,84 2,86 
FONTE: IBGE / Censos Demográficos. 
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CARTOGRAMA 3.1  tendências DA OCUPAÇÃO URBANA DA RMC – 2000 
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CARTOGRAMA 3.2 – TENDÊNCIAS DA OCUPAÇÃO 2000/2020 
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Do ponto de vista da evolução urbana, enquanto na década de 50 observava-se um 

crescimento da malha urbana no sentido nordeste-sudoeste e, a BR-116 formando um umbral 

à leste, nas décadas seguintes, o crescimento áreas periféricas à Curitiba dos municípios 

limítrofes, mudou a morfologia da aglomeração. A transposição da várzea do rio Iguaçu com 

a sua ocupação por assentamentos informais promoveu uma vetorização do crescimento à 

leste, reforçada pela estrutura viária e de transportes (BR-116; BR-277; BR-376 e PR-090; 

PR-092). 

No final da década de 70, a mancha do aglomerado metropolitano equivalia a 10,8% 

da área total dos municípios componentes, com uma densidade média urbana de 41,78 hab/ha, 

passando para 23,69 hab/ha em 2000, com uma ocupação de 20,92% do território26. A 

diminuição da densidade média da aglomeração metropolitana nesses 20 anos foi resultado da 

duplicação das áreas dos perímetros urbanos, como mostra o quadro abaixo. Com isso, apesar 

do grande crescimento populacional que ocorreu na região no período 70/00, a densidade 

média urbana baixou e foram incorporados no mercado imobiliário urbano aproximadamente 

510 km², estendendo a “mancha de óleo” da aglomeração. 

                                                 
26 Referente aos 14 municípios iniciais.A diminuição da densidade urbana de alguns municípios de 80 para 00, é 
resultado do seu desmembramento com a redução da área total e da ampliação dos perímetros urbanos, com a 
aprovação de loteamentos não ocupados. 



 

 

130

 

QUADRO Nº 3.4. SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AGLOMERAÇÃO 
METROPOLITANA DE CURITIBA QUANTO Á ÁREA URBANA, ÁREA TOTAL, 
DENSIDADE URBANA, 1980/2000 

Municípios 1980    2000    

 

Área 
Urbana 
(Km²) 

Área 
Total 
(Km²) 

% 
AU/AT 

Dens 
Urbana 
(hab/ha) 

Área 
Urbana 
(Km²) 

Área 
Total 
(Km²) 

% 
AU/AT 

Dens 
Urbana 
(hab/há) 

Almirante Tamandaré 3,3 523 0,63 78,5 67,9 266 25,53 12,48 
Araucária 14,1 461 3,06 13,58 72,03 470 15,33 11,95 
Campina Grande do Sul 0,6 601 0,10 17,2 22 541 4,07 11,81 
Campo Largo 15,2 1192 1,28 18,83 87,58 1252 7,00 8,82 
Campo Magro*     18,19 268 6,79 1,37 
Colombo 16,7 199 8,39 13,56 92,59 159 58,23 18,90 
Curitiba 430 430 100,00 44,33 430 430 100,00 36,91 
Fazenda Rio Grande*     42,55 121 35,17 13,91 
Pinhais*     25,5 61 41,80 39,50 
Piraquara 16,7 286 5,84 13,99 20,72 227 9,13 16,33 
Quatro Barras 2,2 170 1,29 12,32 39,93 180 22,18 3,64 
São José dos Pinhais 15,4 900 1,71 26,43 106,9 930 11,49 17,15 
Total 514,2 4762 10,80 41,78 1025,89 4905 20,92 23,69 

Fonte: PDI-RMC-1978; Censos Demográficos 1980;2000; http://www.comec.gov.br. Acesso em  12/12/2005 

O processo de crescimento da aglomeração, associado às características físicas da 

região, obedeceu aos padrões da urbanização periférica comum às cidades brasileiras, gerando 

a configuração espacial atual da região.  

A sua localização junto às nascentes do rio Iguaçu, que lhe confere pouca 

disponibilidade de água para abastecimento público se comparada às demais regiões do 

Estado, provoca uma relação conflituosa entre a demanda de áreas para urbanização e a 

necessidade de proteção das bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento. Com a 

área urbanizada confinada entre as áreas de proteção ambiental (Ver Cartograma 3.3), os 

vetores de crescimento não respeitaram a legislação de uso do solo, atrelados às regras do 

mercado, acessibilidade e proximidade das áreas centrais. 

O entroncamento dos corredores viários que passam pela região: (São Paulo/ Rio 

Grande do Sul/ Buenos Aires/ Montevidéu) e (Paranaguá/ Foz do Iguaçu/ Argentina), situado 

no leste da aglomeração, juntamente com o aeroporto internacional Afonso Pena e a ferrovia 
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que liga Curitiba a Paranaguá, caracteriza-se como um forte potencial logístico para a 

implantação industrial, apesar do impedimento de ordem ambiental. Da mesma forma, as altas 

declividades ao norte e a represa do rio Passaúna são fortes barreiras ambientais para a 

expansão urbana da aglomeração metropolitana. 

O adensamento populacional ocorre em círculos concêntricos em relação à Curitiba, 

com as áreas mais densas na parte central; as ocupações industriais apresentam-se em número 

maior nos municípios de Curitiba (Cidade Industrial de Curitiba), Araucária (Cidade 

Industrial de Araucária), São José dos Pinhais (Distritos Industriais das montadoras de 

automóveis Audi/Volkswagen e da Renault), Campo Largo (indústria cerâmica, e vários 

fornecedores da indústria automotiva); enquanto os assentamentos informais de população de 

baixa renda situam-se nas franjas da metrópole, com uma concentração expressiva junto às 

várzeas do Iguaçu.  
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Cartograma 3.3 OCUPAÇÃO URBANA E ÁREAS DE PROTEÇÃO DOS 

MANANCIAIS 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cidades, como os sonhos, são 
construídas por desejos e medos, ainda 
que o fio condutor de seu discurso seja 
secreto, que as suas regras sejam 
absurdas, as suas perspectivas 
enganosas, e que todas as coisas 
escondam uma outra coisa. 
-Eu não tenho desejos nem medos – 
declarou o Khan – e, meus sonhos são 
compostos pela mente ou pelo acaso. 
-As cidades também acreditam ser obra 
da mente ou do acaso, mas nem um 
nem outro bastam para sustentar as 
suas muralhas. De uma cidade, não 
aproveitamos as suas sete ou setenta e 
sete maravilhas, mas a resposta que dá 
às nossas perguntas. 

CALVINO (2001, pg 44) 
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CAPÍTULO IV 

OS MODELOS CONTEMPORÂNEOS DE PLANEJAMENTO 

 

4.1. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

SECCHI (1984) em artigo de sua autoria, escreveu sobre a situação das cidades 

européias27 e as mudanças ocorridas a partir da década de 60, com taxas de crescimento se 

aproximando de zero, esvaziamento de áreas industriais e fortalecimento do setor terciário. 

Mostrou que 80% do território que essas cidades necessitariam em 2020 já estava construído, 

o que deveria reorientar o rumo das preocupações do planejamento urbano em direção aos 

aspectos qualitativos, uma vez que os quantitativos estavam resolvidos. 

Nessa mesma análise, o autor classificou os planos urbanos elaborados na Europa em 

três categorias: os de “primeira geração”, realizados até 1950, cuja maior preocupação era a 

expansão urbana; os de “segunda geração” da década de 70 cujo propósito principal era dotar 

as cidades de equipamentos sociais adequados, e os planos de “terceira geração” que, segundo 

ele, tinham a limitação de trabalhar com o espaço já construído existente e, adaptá-lo às 

necessidades da sociedade contemporânea. Esses últimos, que surgiram a partir da década de 

80, caracterizaram-se por assumir a impossibilidade de controlar o desenvolvimento urbano 

das cidades como um todo e passaram a focalizar com mais atenção questões de caráter 

pontual, privilegiando projetos específicos.  

Segundo VICENTINI (2004, pg. 108) nessa fase,  

Assiste-se ao (...) desenvolvimento de grandes empreendimentos urbanos que se constituem 

em planos de intervenções pontuais de grande impacto sobre a imagem urbana, em uma 

perspectiva formal e simbólica, que reforça a imagem urbana e vem sendo denominado de 

Plano Estratégico. Segundo HARVEY (1994) cessam os esforços para o desenvolvimento de 

planos urbanos oriundos das matrizes modernistas, substituídos pela adoção de estratégias 
                                                 
27 Revista Casabella (apud Vásquez, 2004). 
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pluralistas e orgânicas na abordagem do desenvolvimento urbano, como uma colagem de 

espaços e misturas formais, em vez de planos baseados no zoneamento funcional de 

diferentes atividades, tornam-se importantes os temas específicos do lugar. 

Como já foi exposto no Capítulo anterior, o processo de globalização da economia, a 

abertura dos mercados, o enfraquecimento das Nações-Estado e a formação dos blocos 

continentais (União Européia, Mercosul) foram fatores que geraram uma forte 

competitividade entre as cidades, principalmente entre as localizadas nos países centrais. Para 

a sua sobrevivência econômica, essas cidades começaram a disputar entre si a localização de 

atividades geradoras de renda. A procura de alternativas para o desenvolvimento passou por 

uma revisão das metodologias de planejamento adotadas até meados da década de 80, 

surgindo como alternativa ao planejamento modernista, os chamados planos estratégicos de 

cidades, inspirados na planificação estratégica empresarial. 

GÜELL (1997, pg. 25)28 define o planejamento estratégico como o “modo 

sistemático de gestionar as mudanças na empresa com o propósito de competir 

vantajosamente no mercado, adaptar-se ao entorno, redefinir os produtos e maximizar os 

benefícios”29. As características mais significativas do planejamento estratégico empresarial 

podem ser resumidas em: - direcionamento dos recursos para ações chave;- identificação dos 

pontos fortes e fracos da empresa e das ameaças e oportunidades previsíveis para o futuro; - 

ênfase do processo de planejamento em contraposição ao plano como produto; - fomento da 

participação dos agentes nas decisões.  

A transposição da metodologia estratégica das empresas para o planejamento urbano 

teve como origem o modelo desenvolvido pela Harvard Business School e baseou-se no 

modelo de prática comunicativa, que implica na identificação dos participantes e na 

                                                 
28 José Miguel Fernandez Güell é arquiteto espanhol e elaborou planos estratégicos na Espanha e América 
Latina. 
29 Tradução livre da autora. 
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construção de consensos. Para isso, é necessário um compromisso de cooperação entre o 

poder público e o setor privado e uma vez que se trata do estabelecimento de um programa de 

ação que envolve escolhas e decisões, tem um caráter político. De acordo com GARGAN 

(1985)30:  

Para ter sucesso o processo tem que ser ativamente suportado por participantes políticos na 

comunidade – aqueles indivíduos e grupos cuja cooperação é essencial para um sucesso 

estratégico ou cuja oposição levará a um fracasso estratégico. Isso não quer dizer que uma 

concordância universal seja um pré-requisito para iniciativas estratégicas. Mas quer dizer 

que o processo é estruturado para criar oportunidades de participação em todos os estágios. 

LOPES DE SOUZA (2002, pg. 149) identifica esse modelo como inspirado n o “agir 

comunicativo”, entendido como o processo de se chegar a acordos voluntários em nome da 

cooperação. Ele pondera que, enquanto o âmbito da racionalidade instrumental é a “ação 

estratégica”. Mesmo assim, cabe considerar que a consecução do “agir comunicativo” 

depende da clareza dos objetivos pois os consensos não podem ser obtidos artificialmente, 

sem a explicitação das contradições existentes e dos conflitos ocorridos em função delas31.O 

autor citado estabelece diferenças entre o planejamento comunicativo e o planejamento 

estratégico que, segundo ele, estaria mais ligado ao que denominou de “planejamento 

mercadófilo”, que define como aquele que privilegia o setor empresarial e suas necessidades, 

objetivando a modernização da cidade de forma a torná-la mais competitiva, o que Borja 

denomina de urbanismo voltado para a demanda externa.  

A primeira experiência de planejamento estratégico de cidades foi realizada nos 

Estados Unidos, para São Francisco em 1982; sendo que ainda na década de 80, as cidades de 

                                                 
30 Apud Lopes (1998, pg. 88). 
31 Esse é um dos grandes problemas que a metodologia de planejamento participativo vem enfrentando na 
atualidade, na elaboração dos planos diretores. Normalmente com prazos curtos de elaboração (no Paraná a 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano responsável pela contratação da maioria dos planos que estão 
sendo realizados em cumprimento ao Estatuto da Cidade, definiu seis meses como o tempo necessário para a 
realização dos planos) a participação acaba ocorrendo de forma superficial e privilegiando aqueles setores mais 
organizados e atentos à cronologia de elaboração do plano, muitas vezes motivados por interesses econômicos. 
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Nova York, Chicago, Detroit, Miami, Filadélfia, Memphis, Pasadena, San Antonio, Dallas, 

Fort Worth e Cleveland também elaboraram seus planos utilizando a metodologia (GÜELL, 

2001 pg.11). Assim como no Canadá, em Montreal e Toronto; na França, em Paris, Lyon, 

Lille; na Espanha, em Madri, Barcelona, Bilbao; na Rússia, em São Petersburgo; na América 

Latina, em Buenos Aires, Rosário, Mendoza na Argentina; em Bogotá e Medellín, na 

Colômbia; no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Fortaleza, Belo Horizonte e Recife no Brasil, entre 

outras. 

Na Europa, a Espanha difundiu para o resto do mundo experiências de Barcelona e 

Bilbao, cujos resultados positivos transformaram-se no grande marketing do planejamento 

estratégico de cidades. Em 1993 foi fundado o Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano – CIDEU, com a função de difusão do método e da execução de vários 

planos na América Latina, entre eles : Santiago do Chile, Tijuana, Rio de Janeiro, Cartagena 

de Índias, Montevideo, La Habana, Bogotá. Segundo LOPES (2001, pg. 91):  

(..) o objetivo principal do Planejamento Estratégico de Cidades é conseguir a transposição 

da visão individual de cidadãos conscientes e envolvidos para um horizonte mais amplo, 

dentro de uma moldura global (...) define um modelo de cidade, desejada factível, através do 

consenso dos atores convocados32, representativos de toda a sociedade e as linhas de 

elaboração estratégicas a serem desenvolvidas. Desenvolve um plano de ação que priorize 

objetivos, traduzidos em táticas e projetos, com resultados mensuráveis fisicamente e no 

tempo para alcançá-los, e a forma de modificá-los em função de condições mutáveis. 

As principais diferenças entre o planejamento estratégico e o plano tradicional33 

podem ser interpretadas a partir da perspectiva de gestão de ambos, isto é, da capacidade dos 

governos locais de assumirem uma liderança para construir redes de atores e coordenar seus 

esforços para o desenvolvimento de uma gestão local. 

                                                 
32 A questão que se levanta é se os atores convocados representam toda a sociedade, ou se a representatividade 
acaba sendo seletiva. 
33 Não foi considerado aqui para efeito de comparação, o planejamento participativo, no modelo que vem sendo 
desenvolvido no Brasil atualmente e que será tratado adiante. 



 

 

138

QUADRO Nº 4.1.  PERSPECTIVAS DE GESTÃO  

Dimensões: Perspectiva clássica Perspectiva estratégica 

Forma de organização Estrutura de autoridade única Estrutura de autoridade dividida 

Finalidade Atividades guiadas por objetivos claros e 
problemas bem definidos 

Problemas e atividades: variados e 
mutantes 

Função do gestor Controlador do sistema Mediador, gestor do processo, criador de 
redes 

Tarefas de gestão Planejar e guiar processos 
organizacionais 

Guiar interações e prover oportunidades 

Atividades de gestão Planejar, desenhar e liderar Selecionar atores e recursos, influir nas 
condições da rede e manejar a 
complexidade estratégica. 

FONTE: Managing Complex Networks (Londres, 1997) ESTEVE (2001, pg. 25). 
 

A idéia-força do planejamento estratégico repousa no desenvolvimento da 

capacidade competitiva das cidades na economia mundial e também sobre sua acessibilidade, 

isto é, sua conexão aos sistemas de transportes terrestres e aéreos e sobre seu potencial de mão 

de obra qualificada, supondo que esses aspectos estando bem solucionados, servirão de 

empuxo na solução dos demais problemas de ordem econômica e social. Nas economias 

desenvolvidas, com recursos financeiros disponíveis, percebe-se a preocupação com a 

implantação de plataformas logísticas que têm uma função chave no processo de produção e 

com o aumento da velocidade dos deslocamentos terrestres (trens de alta velocidade, auto-

estradas, contornos periféricos das grandes cidades), onde estão sendo feitos grandes 

investimentos. Do ponto de vista funcional, os aeroportos criam espaços estratégicos que se 

cercam de uma gama variada de empresas, atraídas por sua acessibilidade tanto aérea como 

terrestre, gerando novos pólos de crescimento. 
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As críticas que vêm sendo formuladas no Brasil34 sobre essa metodologia dirigem-se 

principalmente aos objetivos “mercadófilos” que têm orientado a sua aplicação, pois segundo 

VAINER (2000, pg 89): 

o conceito de cidade, e com ele os conceitos de poder público e de governo de cidades são 

investidos de novos significados, numa operação que tem como um dos esteios a 

transformação da cidade em sujeito/ ator econômico (...) e, mais especificamente, num 

sujeito/ ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de uma nova lógica, com 

a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público por 

grupos empresariais privados. 

Jordi Borja, um dos principais mentores do plano estratégico de Barcelona e autor de 

outros em diversas partes do mundo, em artigo recente35 analisa a experiência de Barcelona 

que se tornou emblemática e indica as diferenças entre a proposta inicial (de 1975 à 1992)36 –

quando ocorreram as Olimpíadas na cidade) e a atual, do plano de 2002. Segundo o autor, o 

que orientou o planejamento urbano de Barcelona na década de 80 foi, em primeiro lugar, a 

estratégia da supremacia dos espaços públicos sobre os privados, com a utilização de espaços 

industriais ou infra-estruturas obsoletas para a criação de novos espaços públicos. Em 

segundo lugar, a multifuncionalidade dos projetos, tendo como exemplo a Vila Olímpica que 

incorporava projetos de parques, habitações, equipamentos desportivos e culturais e áreas para 

atração de empresas prestadoras de serviços. Em terceiro, o que ele denominou de 

“acupuntura urbana”, significando intervenções pontuais que fossem capazes de gerar 

impactos positivos sobre o entorno. Em quarto, a qualidade do desenho dos projetos, 

                                                 
34 Ver o livro A cidade do pensamento único, onde Carlos Vainer, Otília Arantes escrevem sobre o tema. 
35 http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_21htm acessado em 26/07/05. 
36 O primeiro plano estratégico de Barcelona data de 1990 e era limitado ao perímetro da cidade tendo como 
ambição re-situar a metrópole catalã à escala européia e os Jogos Olímpicos de 92 confirmara o postulado de que 
é necessário se apoiar em oportunidades. O plano privilegiou o tema da intermodalidade, notadamente a infra-
estrutura de comunicações. O segundo plano, de 1994, priorizava reposicionar Barcelona na escala mundial, 
tirando partido da experiência anterior para favorecer o ambiente de negócios da cidade. Em 1998, um terceiro 
plano teve por objetivo elevar Barcelona à categoria de capital regional e transformá-la em cidade piloto em 
matéria de conhecimento e de novas tecnologias. Por último, em 2002, o quarto plano incorporou sua área 
metropolitana, com 36 comunas situadas num raio de 10 a 12km no entorno da cidade.  
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permitindo dotar a área de uma visibilidade e reconhecimento social em relação ao conjunto 

da cidade. E por último o marketing urbano, que transformou Barcelona num dos mais 

importantes pólos turísticos da Europa e num pólo exportador do “modelo Barcelona” de 

planejamento urbano. 

No entanto, o sucesso do modelo de planejamento foi reflexo de uma série de outros 

fatores locais e conjunturais37 que deram sustentação às ações executadas, sendo que o plano 

estratégico propriamente dito foi feito no final da década de 80, após a realização de grande 

parte dos projetos pontuais, com a intenção de estabelecer os objetivos econômicos, sociais e 

culturais das políticas urbanas no contexto europeu dentro do marco da globalização. 

Borja observa que na implementação do plano, a orientação se voltou muito mais 

para o “urbanismo dos promotores” e de negócios, isto é, para a atração de investimentos e do 

turismo do que para o que denomina de “urbanismo cidadão” que estruturou as ações de 1980. 

Segundo ele, enquanto no início dos anos 80 o modelo urbanístico se apoiava numa tradição 

que remontava aos planos de Cerdá e Jaussely e dos planos não executados de Corbusier nos 

anos 30, na cultura urbanística dos anos 60 e 70, a atualidade vem mostrando que a força da 

iniciativa privada e a debilidade de um projeto público de caráter global estão rompendo esse 

modelo. A fragmentação urbana vem ocorrendo nos subúrbios e as áreas centrais se 

transformando em parques temáticos de acordo com o padrão imposto pela globalização da 

“cidade genérica”.  

Outras duas sinalizações importantes das mudanças nos rumos da proposta de 80, são 

a orientação dos investimentos públicos recentes voltados para as redes viárias em detrimento 

                                                 
37 Borja cita entre outros: a conjuntura política da época, quando se recuperava a democracia na Espanha e havia 
uma grande mobilização cívica por parte da população; o aproveitamento das melhores propostas dos planos de 
Cerdá e do Movimento Moderno, além da elaboração de propostas para os bairros e para a cidade baseados num 
planejamento participativo. 
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dos transportes coletivos (numa relação de 10 para 1 num mesmo período) e a valorização das 

baixas densidades como padrão de ocupação do solo, favorecendo ao “urbanismo difuso”. 

Borja admite que o sucesso de Barcelona esteve vinculado a uma série de fatores 

externos ao processo de planejamento38 e ainda, que se dispunha na primeira fase não de um 

plano totalitário, mas de projetos urbanísticos que foram capazes de alterar a imagem da 

cidade. É interessante comparar o depoimento de Borja com a experiência de Curitiba, que se 

aproxima enquanto prática, guardada a escala, da barcelonesa.  

Curitiba na década de 70, alterou sua imagem física com a implantação de projetos 

urbanos e de um sistema de transportes públicos que tiveram um impacto sobre sua 

configuração espacial e auxiliaram na implementação do plano normativo e regulatório de uso 

e ocupação do solo39. A experiência curitibana ficou conhecida internacionalmente muito 

mais pelas ações pontuais desenvolvidas em curto prazo e em parceria com a iniciativa 

privada40 do que propriamente pelo plano diretor urbano no sentido tradicional que tem sido 

conhecido no Brasil. 

Entre as experiências de planejamento estratégico no Brasil, a mais conhecida é a do 

Rio de Janeiro, que teve como desafio tratar de uma sociedade local onde o tecido social 

permanece extremamente esgarçado em função da proximidade física entre atores desiguais. 

As características físicas da cidade, onde os morros se situam ao lado dos bairros de mais alta 

renda, expõem mais claramente as diferenças sociais que as de São Paulo e Curitiba por 

exemplo, onde a concentração da população de baixa renda é predominante na periferia. Essa 
                                                 
38 Vide nota de rodapé .  
39 No Capítulo V esse tema será tratado com mais detalhe, mas é interessante verificar que a implantação de 
parques para a recuperação de áreas degradadas e para a contenção de cheias, associada à implantação das vias 
estruturais de transportes públicos e à revitalização do centro tradicional tiveram um impacto sobre a imagem da 
cidade que permitiram a implementação do plano normativo com mais eficácia nos bairros centrais, com a 
consolidação dos eixos de adensamento e verticalização previstos no plano. No entanto, as periferias urbanas 
tiveram seu crescimento determinado pelas ocupações de terra, que encontraram sua lógica de apropriação do 
espaço assim como os condomínios fechados de alta renda que passaram a fazer parte da paisagem urbana em 
maior número a partir da década de 90.  
40 Lerner, o prefeito da época, publicou em 2004, o livro denominado “Acupuntura Urbana” de sua autoria, em 
que relata experiências urbanísticas que se assemelham ao sentido dado por Borja para a expressão. 
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visibilidade associada às características das ocupações nos morros que permitem um controle 

de seu acesso e dificuldade na sua transposição, gerando enclaves fortificados de baixa renda, 

dominados por lideranças informais ligadas ao tráfico de drogas, promove um acirramento 

contínuo da insegurança e violência urbana.  

O Plano Estratégico II, em fase de implementação e com horizonte 2000/2006, partiu 

de projetos definidos por região (num total de 12) e implantação do orçamento participativo. 

A indicação da cidade para sediar os jogos pan-americanos criou um fato importante dentro 

da linha metodológica de planejamento estratégico. Porém, tomando o texto de VICENTINI 

(2001, p. 29) cabe a ressalva de que “a transferência de modelos centralizadores para a 

realidade latino-americana inclui problemas adicionais, que vão desde as articulações sociais 

possíveis, até as dificuldades de transpor o abismo social e de integração e qualidade de vida 

nas cidades”. 

A instituição responsável pela gestão da Região Metropolitana de Curitiba - 

COMEC, no período de 2000 a 2002, tentou elaborar um plano a partir da metodologia 

estratégica mas foi atropelada pela ausência de apoio institucional e político, acabando por 

abortar a experiência41. O processo inicial de discussão do plano durou em torno de 

aproximadamente um ano e após foi interrompido, sendo que posteriormente prosseguiu 

adotando outras metodologias de trabalho.  

                                                 
41 No Capítulo 5 o assunto será novamente abordado, mas cabe registrar que as dificuldades no processo de 
participação ocorreram em função da falta de tradição da população de discutir temas urbanos e também na falta 
de credibilidade do poder público em garantir que as demandas da população fossem realmente ouvidas na 
realização do plano. Entre os empresários entrevistados se verificou uma descrença no processo não havendo 
uma mobilização para uma participação mais ativa. 
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4.2. AS INTERVENÇÕES URBANAS 

 

A prática do planejamento estratégico de cidades tem sido acompanhada de grandes 

projetos urbanos. Freqüentemente elaborados para criar espaços atraentes para investimentos 

econômicos, esses projetos têm como característica uma preocupação formal bastante 

acentuada, recuperando alguns dos princípios urbanísticos do final do século XIX e início do 

século XX.  

Os exemplos mais emblemáticos das intervenções anteriores são encontrados na 

Viena do final do século XIX, com a destruição das muralhas que cercavam a cidade e a 

construção da Ringstrasse, uma ampla avenida, cercada de parques e praças que marcou sua 

paisagem urbana no do século seguinte.  

Da mesma forma, as transformações realizadas em Paris pelo Barão de Haussmann, 

entre 1848 e 1871, com a implantação das avenidas e de programas de saneamento básico 

transformaram-na num modelo urbanístico que influenciou o desenho urbano tanto das 

cidades européias como das cidades colonizadas pelos europeus na América do Sul. 

Dentro do mesmo conceito foram realizadas as obras por Burnham para Chicago, o 

qual justificava sua opção pela preocupação formal citando como exemplo Viena e Paris, que 

haviam conseguido o retorno dos investimentos no seu embelezamento com a divulgação e o 

turismo. 

Outro exemplo significativo foi Nova York, que sob a coordenação de Robert Moses, 

entre 1949 e 1957, gastou aproximadamente 267 milhões de dólares na sua remodelação 

urbana. Moses com seus projetos de grandes avenidas e elevados recriou espaços tradicionais 

da cidade, abrindo-os ao automóvel, recebendo críticas duras que foram condensadas no 

“best-seller” sobre urbanismo de JANE JACOBS (2001), “Morte e Vida das Grandes 
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Cidades” e, posteriormente, no livro de BERMAN (1987), “Tudo o que é rápido se 

desmancha no ar” . 

A partir da década de 70, as grandes intervenções urbanas foram diversificadas, 

prevalecendo no entanto, os aspectos de acessibilidade como, por exemplo o projeto do Big 

Dig em Boston, que demoliu elevados e grande parte do sistema viário, enterrando-o no 

subsolo, com a intenção de liberar as áreas superficiais para outros usos. 

A crise financeira dos anos 70 e 80 mudou o ideário do planejamento urbano, 

fazendo com que os planos de uso do solo dos anos 50 e 60 não respondessem 

satisfatoriamente às novas problemáticas. 

Exemplo disso ocorreu na Inglaterra, que entre 1971 e 1981, perdeu cerca de 20 

milhões de empregos industriais42 gerando áreas degradadas em cidades como Londres e 

Birgmingham, onde se situavam as sedes de empresas que desapareceram com a crise 

econômica.  

Essas áreas que, em muitos casos eram propriedades do poder público, passaram a 

ser objeto de projetos de revitalização urbana inspirados no que vinha acontecendo nos 

EUA43, sendo que um dos mais conhecidos é o das Docklands em Londres. 

O porto de Londres, que já havia sido o maior do mundo, entre 67 e 80 foi 

praticamente desativado. No início dos anos 70, o governo elaborou um projeto de 

reurbanização do porto com habitações populares e industriais, que se mostrou inadequado 

para o quadro econômico e social da época. No governo Thatcher foi criada em 1981 a 

London Docklands Development Corporation – LDDC para promover seu desenvolvimento. 

                                                 
42 Hall (1988, pg 408) 
43 Como por exemplo os empreendimentos de revitalização da orla marítima de Boston e do centro de Baltimore, 
realizados na década de 50, pelo empreendedor James Rouse, numa experiência de promoção público-privada de 
urbanização. O que diferenciou esses dois projetos de outros em desenvolvimento nos EUA foi o volume de 
recursos públicos investidos (segundo Hall (pg 415, 1999) 180 milhões de dólares do governo federal, 58 
milhões do governo municipal e 22 milhões do setor privado) e sua ênfase no turismo, investindo na idéia de 
cidade- espetáculo, nos moldes que nortearam posteriormente outras experiências do gênero. 
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Representava um novo tipo de agência que atraiu empresas privadas de caráter internacional 

para seu planejamento e execução. O governo liberal de Thatcher promoveu alterações 

profundas nas regras existentes que foram substituídas por incentivos fiscais da LDDC, com o 

objetivo de criar um novo distrito financeiro próximo à City. 

 

FIGURA Nº 4.1.  ÁREA ADMINISTRADA PELA LDDC 
FONTE: RCHM 1995 

 

As empresas foram liberadas dos parâmetros urbanísticos de construção e o governo 

investiu cerca de 900 milhões de libras na extensão da rede de metrô até a área. Segundo 

HALL (1995, pg. 420) em 5 anos, de 1981 a 86, foram gastos 279 milhões de libras esterlinas 

de fundos públicos no empreendimento, com um retorno de investimentos privados na 

implantação de aproximadamente 400 empresas e 8.000 novos empregos, além de 4.000 

moradias.  

Carnary Wharf foi inaugurada em 1991 e, de acordo com a opinião dos próprios 

promotores, faltaram marcos regulatórios do governo que garantissem o futuro de seus 

empreendimentos (VÁZQUEZ, 2004). As críticas durante sua execução foram, entre outras, 

sobre a omissão do Estado em favor dos promotores privados, tendo como máxima “market 

leads planning”, isto é, “o mercado decide e o governo gere”.  
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A implantação do plano se cercou de críticas que foram desde os resultados da 

desregulamentação da área até ao aspecto formal da arquitetura produzida, criando um espaço 

“genérico”, que poderia estar em qualquer lugar do planeta sem identidade local. 

 

FIGURA Nº 4.2.  PERSPECTIVA DA CHURCHILL PLACE / CANARY WHARF 
FONTE: FOSTER 2004 

 

 

Outro exemplo interessante é o de Berlim, cujas transformações urbanas recentes 

foram marcadas pela necessidade da cidade se reconstruir duas vezes em cinqüenta anos. A 

queda do muro e a reintegração de seu espaço urbano promoveram um grande projeto de 

intervenção que veio dar continuidade às obras que se iniciaram na década de 80, em Berlim 

Ocidental. 

Concursos públicos de projetos para as áreas de renovação urbana contaram com a 

participação de nomes expressivos da arquitetura contemporânea – Roberto Venturi, Aldo 

Rossi, Charles Moore, Carlos Aymonino e Robert Krier, entre outros - promovendo de certa 

forma, um “mostruário internacional” do pensamento estrangeiro sobre a cidade 

(VICENTINI, 2001). 
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FIGURA Nº 4.3.  PLANTA DA ÁREA DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO E FOTO DA 
ÁREA CENTRAL DE BERLIM 

FONTE: AU ABR/MAI 1996 

 

Na seqüência, o governo local investiu na reabilitação de áreas residenciais e na 

reconstrução da Postdamer Platz, vazio central, resultante da queda do muro. Segundo 

VICENTINI (2001), o que difere os projetos de Berlim de outros mais direcionados à estética 

e ao marketing urbano é a característica de recuperação ambiental que se esconde juntamente 

com a infra-estrutura viária, abaixo da arquitetura pós-moderna da Postdamer Platz.  



 

 

148

 

FIGURA Nº 4.4.  PLANTA DA ÁREA DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO 
FONTE: AU ABR/MAI 1996 

 

Segundo LAMAS (2000) o IBA – Internationale Bauaussetellung- organismo de 

planejamento criado em 1979, propôs a intervenção por partes da cidade ao invés de um plano 

geral, enfatizando soluções arquitetônicas. Nessa nova hipótese de trabalho estabeleceu “a 

subordinação das construções à uma visão urbanística de reutilização dos espaços tradicionais 

(rua, praça, avenida, largo) atuando “por alinhamentos construídos e cerzindo os vazios da 

reconstrução do pós-guerra” LAMAS (2000 pg. 443). 
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Os exemplos de intervenções urbanas atuais no cenário internacional, cujos 

resultados são positivos ou não, têm em comum alguns princípios: - a valorização da 

arquitetura como protagonista do desenho urbano; a preferência pelos projetos pontuais sobre 

os plano gerais de cidades; e a pré-existência de um projeto nacional e/ ou regional onde o 

papel dessas cidades estava definido. 

No caso das cidades brasileiras, a ausência de projeto urbano nacional, que marcou o 

final do século XX, fez com que as intervenções urbanas tenham seus efeitos reduzidos às 

áreas de intervenção, não produzindo efeitos de cadeia no espaço.  

4.3. AS TECNÓPOLES 

Até o final da década de 70 o planejamento regional esteve baseado na teoria dos 

pólos de crescimento. Esse modelo era fundado a partir da macro escala de análise, na 

organização vertical das empresas e da idéia de que o desenvolvimento ocorria a partir de um 

centro difusor. As mudanças na economia, a desarticulação do modelo fordista de produção 

obrigaram a revisão dessa teoria. 

O novo paradigma do desenvolvimento local, a organização da produção mais 

flexível e o fim do Estado-providência criaram uma nova estratégia territorial do 

desenvolvimento voltada para a capacidade de inovação e adaptação das regiões. Nesse 

contexto, surgiram as tecnópolis ou tecnopólos, que traduzem a idéia de centros com 

atividades de alta tecnologia. BENKO (1986) as considera como uma forma de adaptação e de 

expressão espacial do planejamento regional que contribui para a a nova estruturação do 

espaço a partir dos fluxos econômicos. 
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A diferença sutil entre tecnópolis e tecnopólo44, onde tecnópolis deriva de metrópole 

e tecnopólo tem como raiz “pólo”, gera, de acordo com BENKO (1986) um debate sobre a 

distinção entre os dois termos. Tecnopólo, no masculino indica um centro industrial de alta 

tecnologia, corresponde à agregação de empresas inovadoras, dinâmicas, onde o investimento 

nas empresas terá um efeito de cadeia importante dentro da economia regional, similar aos 

pólos de desenvolvimento das décadas de 60 e 70. Pierre Laffitte45, fundador de Sophia – 

Antipolis o descreve como:  

A reunião em um mesmo lugar de atividades de alta-tecnologia, centros de pesquisa, 

empresas, universidades, bem como de organismos financeiros facilitando os contatos 

pessoais entre esses meios, produz um efeito de sinergia do qual podem surgir novas idéias, 

inovações técnicas e então suscitar a criação de empresas. 

O conceito de tecnopólis amplia o conceito de tecnopólo e o associa à uma cidade 

dotada de funções de polarização regional, integrando no mesmo lugar e no mesmo tempo, 

força de inovação e capacidade de desenvolvimento regional. A tecnópolis é uma forma de 

urbanização que se constitui de um processo complexo de territorialização/relocalização no 

seio das estratégias das empresas e da sua integração espacial com as estratégias locais. 

Segundo CASTELLS e HALL (2001, pg. 20) as tecnópolis são projetos planificados, 

sendo que, alguns provenientes exclusivamente de investimentos do setor imobiliário e outros, 

em número mais expressivo, o resultado de cooperações entre o setor público e privado.  

Os dois autores classificam as tecnópolis em cinco tipos: 

                                                 
44 Em francês, a diferença na ortografia é mais sutil ainda, technopôle e technopole.  
45 “La réunion em um même lieu d’activités de haute-technologie, centres de recherche, entreprises, universités, 
ainsi que des organismes financiers facilitant les contacts personnels entre ces milieux, produit um effet de 
synergie d’où peuvent surgir des idées nouvelles, des innovations techniques et donc susciter des créations 
d’entreprises”  (DATAR,1988). Tradução da autora. 
 



 

 

151

1º tipo - complexos industriais de empresas de alta tecnologia que foram construídos 

sobre a base de um meio inovador46, sem planificação deliberada. Os exemplos mais 

conhecidos são o Silicon Valley e a Estrada 128 em Boston47. 

2º tipo – “cidades da ciência”, complexos de investigação estritamente científicos, 

sem relação territorial com a fabricação. CASTELLS e HALL (2001, pg.25) citam como 

exemplos a cidade siberiana de Akademgorodok, Taedok na Coréia e Tsukubai no Japão. Elas 

se baseiam na idéia de criação de ilhas do conhecimento, dependentes do poder público e 

distancia dos conflitos cotidianos das cidades. 

3º tipo – parques tecnológicos – áreas empresariais de alta tecnologia 

propositadamente estabelecidas a partir de iniciativas governamentais ou relacionadas com 

universidades. Têm como objetivo um novo crescimento industrial em termos de emprego e 

produção, com a atração de empresas de alta tecnologia para um espaço privilegiado. 

Exemplos: Hsiunchu em Taiwan, Sofia-Antipolis na França e Cambridge na Inglaterra. 

4º tipo – programas completos de tecnópoles como instrumentos de desenvolvimento 

regional e de descentralização industrial. O mais famoso é o Programa de Tecnópoles no 

Japão. 

5º tipo – as grandes zonas metropolitanas do mundo, que continuam sendo os 

grandes centros de produção e inovação de alta tecnologia. 

                                                 
46 Meio inovador entendido como um sistema de estruturas sociais institucionais, organizacionais, econômicas e 
territoriais que criam as condições para a geração contínua de sinergias e sua inversão em um processo de 
produção que se origina à partir dessa capacidade sinergética, tanto para as unidades de produção que são parte 
desse meio inovador como para o meio no seu conjunto. 
47 O Silicon Valley localizado num polígono de 70x 15 km na península ao sul de São Francisco, estendendo-se 
desde Palo Alto até São José, na Califórnia, EUA, é o núcleo industrial original da revolução nas tecnologias da 
informação. A Estrada 128, que forma o cinturão suburbano de Boston, implantado na década de 50, unindo 20 
cidades, apresentou um intenso processo de re-industrialização entre 1975 e 1980. Esse processo, baseado na 
indústria de computadores e mais especificamente, nos minicomputadores, proporcionou a implantação naquela 
região das maiores e mais inovadoras empresas do mundo no setor. A dinâmica propiciada pela integração entre 
as empresas e 65 universidades localizadas na área da Grande Boston gerou uma produção científica e 
empresarial que ficou conhecida internacionalmente.  
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Para efeito da análise das novas formas de apropriação do espaço pela urbanização 

contemporânea, o estudo se concentrará nos dois últimos tipos. 

O programa de tecnópolis japonesas teve início em 1979, combinando elementos do 

Silicon Valley e Tsukuba, os princípios das cidades-jardins, a concertação entre indústria e 

pesquisa universitária, espaços para laboratórios e áreas residenciais. Esse projeto visava à 

manutenção das empresas no território japonês, utilizando áreas periféricas à Tókio com baixo 

grau de desenvolvimento. O objetivo era gerar um “técno-arquipélago” no século XXI, a 

partir de critérios rigorosos de implantação: - área total de, no mínimo, 1.300 km²; - existência 

de empresas com potencial para desenvolvimento de alta tecnologia; - disponibilidade de 

abastecimento de água e existência de áreas residenciais; - existência de uma cidade com no 

mínimo 150.000 habitantes; - existência de uma universidade com desenvolvimento de 

pesquisas em alta tecnologia e por último, acesso aos transportes de alta velocidade que 

permitissem rápidos deslocamentos à Tókio, Nagoya e Osaka. 

Foram criadas 26 tecnópolis, sendo que nem todas conseguiram atender aos critérios 

estabelecidos. Castells e Hall, em pesquisa de campo realizada, concluíram que a tendência 

foi o desenvolvimento mais acentuado das tecnópolis próximas à Tókio, num raio de 300 km, 

onde estão instaladas as matrizes das grandes indústrias. Contrariamente à expectativa inicial, 

consolidou-se mais ainda a concentração em torno de Tókio, formando o que denominaram de 

“Mega-Tecnópolis Tókio-Yokohama”.  
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FIGURA Nº 4.5. LOCALIZAÇÃO DAS TECNÓPOLIS JAPONESAS 
FONTE: CASTELLS; HALL (2001, pg. 173). 

 

 

No caso francês, além de Sophia-Antipolis, a década de 90 assistiu à disseminação 

das tecnopólis pelo seu território e em especial, nas franjas metropolitanas de Paris. Foi uma 

forma encontrada para a revitalização das Villes Nouvelles implantadas em 1965. Segundo 

MALEZIEUX (1999, pg. 253), as estratégias de implantação de espaços industriais e de 

serviços no território francês vêm se articulando nessa última década a partir dos promotores 

imobiliários.  

De acordo com ele, no fim da década de 80, início dos anos 90, os agentes 

imobiliários de empresas se impuseram como um dos principais elementos da produção do 

espaço urbano. Mais que a construção de edificações públicas, equipamentos de turismo e 
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lazer, a implantação de locais destinados a acolher as atividades industriais e de serviços 

constitui-se no maior componente de transformação das cidades. Tratam-se de realizações de 

impacto, sob a forma de parques, centros de negócios, tecnopólos, sempre de grandes 

dimensões e com características arquitetônicas sofisticadas. O que diferencia esses 

empreendimentos dos tradicionais, onde as empresas construíam para seu uso próprio, é que 

atualmente são executados por promotores que realizam as obras com financiamento de 

investidores. 

Durante o período de 1985 a 1992, a proporção de imóveis para empresas 

construídos “em branco”, isto é, sem destinação específica, representou em torno de 63% do 

total em Saint-Oeun, 72% em Saint-Denis, 92% em Roissy e 98% em Courbevoie, uma das 

comunas do centro de negócios de La Défense.  

Como conseqüência, esse tipo de empreendimento vem gerando um efeito 

segregador no espaço, uma vez que o jogo especulativo só é possível num número restrito de 

cidades que atendem as demandas desse mercado e onde se assiste uma verdadeira mutação, 

com novas formas urbanas, gerando cada vez mais a desvalorização de antigos espaços de 

negócios. Do ponto de vista das comunas, esses empreendimentos são interessantes para o 

poder público local que agrega atividades econômicas no seu território, em lugar da produção 

de residências, que gera demandas por equipamentos públicos de educação, saúde, entre 

outros. Muitos deles se localizam em áreas rurais à margem da urbanização, algumas vezes 

associados com zonas pavillionaires, mas sempre próximos dos eixos de transportes, 

obrigando os trabalhadores a percorrerem longas distâncias até seus locais de moradia e 

consolidando cada vez mais a urbanização difusa do espaço metropolitano francês.  

Quanto ao Brasil, a expressão pólo tecnológico apareceu depois dos anos 80. A sua 

concentração ocorreu no estado de São Paulo, em função da própria dinâmica industrial e dos 

institutos de pesquisa ali existentes. As experiências de tecnopólos se situam mais 
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freqüentemente nas áreas metropolitanas e nas áreas de influência de São Paulo. Normalmente 

fundados a partir da existência de núcleos universitários importantes, não chegam a se 

configurar como espacialidades específicas, não havendo grandes inversões de recursos 

públicos para a sua manutenção.  

4.4. O PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

4.4.1. A “cidade sustentável”  

No final do século XX assistiu-se à conscientização da sociedade ocidental em 

relação à crise ambiental que o planeta vem vivenciando. O surgimento e divulgação de fatos 

que demonstraram os riscos ambientais decorrentes das novas formas de produção e seus 

efeitos fortaleceram a preocupação da sociedade com o meio ambiente, assim como os 

movimentos internacionais sobre a temática ambiental, que tiveram sua grande manifestação 

através das conferências mundiais realizadas a partir da década de 50.  

A expansão dos modos de produção e consumo ocidental - que aprofundou as 

desigualdades sociais e não tem poupado o uso dos recursos naturais – vem sendo apontada 

como uma das causas fundamentais da crise ambiental atual, onde se destacam, entre outros 

efeitos, o aquecimento da atmosfera, o crescimento em número e intensidade das catástrofes 

naturais, a diminuição da biodiversidade e a aparição de novas doenças. 

Com isso, os movimentos ambientalistas de defesa da natureza passaram a defender a 

necessidade de uma transformação profunda na relação entre o homem e a natureza de forma 

a garantir a sua sobrevivência no planeta.  
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Iniciou-se a construção de uma nova ética48, na qual o homem aparece como uma 

parte da natureza que se transforma e essa passa a ser a nova “natureza” incorporando de 

forma dinâmica as mudanças ocorridas pela ação do homem, não se separando homem e 

natureza, mas se entendendo que ambos se constituem em uma unidade. 

Em decorrência dos encontros mundiais sobre meio ambiente, difundiu-se o conceito 

de desenvolvimento sustentável como o novo paradigma de desenvolvimento para a 

humanidade. Considerando o objetivo da tese que é o espaço urbano, serão abordados aqui o 

conceito de desenvolvimento urbano sustentável e as Agendas 21 locais. 

4.4.2. O Desenvolvimento Sustentável 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento criada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas apresentou o documento Nosso futuro comum também 

conhecido como Relatório Brundtland, que difundiu o conceito de desenvolvimento 

sustentável, definido como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas”. O relatório da CMED (1987, pg.10) 

qualificou-o “(...) não como um estado de equilíbrio mas, antes, um processo de mudança no 

qual a exploração dos recursos naturais, a escolha dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento técnico assim como a mudança institucional são determinados em função 

tanto das necessidades atuais como futuras”. 

O documento incorporou a dimensão social no trato da questão ambiental como parte 

integrante do problema, considerando a conservação dos ecossistemas e dos recursos naturais 

como condição básica para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, reconhecendo a prioridade 

da satisfação das necessidades das camadas mais pobres da população: 

                                                 
48 Vide Capítulo I.  
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Um desenvolvimento sustentado exige que todos os ricos adotem um estilo de vida que 
esteja de acordo com a realidade ecológica do planeta (...) Um desenvolvimento sustentado 
(...) é um processo de transformação no qual a utilização dos recursos, a estrutura dos 
investimentos, a orientação do processo técnico e as estruturas institucionais são feitas de 
modo condizente tanto com as necessidades futuras quanto com as atuais". (Relatório 
Brundtland, 1987). 

O relatório Brundtland reconheceu a situação desigual entre as nações e a 

constatação de que a sustentabilidade ambiental só seria possível baseada em três aspectos: o 

econômico, o social e o ecológico. A temática do desenvolvimento sustentável - mesmo 

considerando as ambigüidades e antagonismos nela embutidos – implicou no estabelecimento 

de uma agenda global que pretende resolver simultaneamente os problemas ambientais 

globais e o desenvolvimento econômico das regiões pobres do planeta, considerando a 

diversidade cultural e dando condições às comunidades locais de resolverem suas questões a 

partir de seus próprios valores. 

O documento estabeleceu quatro princípios fundamentais para o atingimento da 

sustentabilidade global: 

1. A eliminação da pobreza, especialmente do Terceiro Mundo é necessária não 

somente pelo aspecto humano, mas também em função do meio ambiente. 

2. O “Primeiro Mundo” deve reduzir o consumo dos recursos naturais e a produção 

do lixo. 

3. A cooperação global nas questões ambientais é sem dúvida a melhor opção. 

4. A mudança em direção à sustentabilidade só ocorrerá a partir das comunidades 

locais e respeitando as culturas locais. 

Após a sua divulgação realizou-se no Rio de Janeiro em 1992, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), com o objetivo, 

dentre outros, de discutir as conclusões e propostas do Relatório. Participaram cerca de 178 

países e organizações não governamentais de todo o planeta. 
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O documento resultante do encontro, a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento estabeleceu vinte e sete princípios básicos, cujo objetivo foi o 

estabelecimento de uma justa parceria global, por meio da criação de novos níveis de 

cooperação entre os Estados, os setores mais representativos da sociedade e a população.  

A Agenda 21, um programa de ação com a finalidade de dar efeito prático aos 

princípios aprovados na Declaração do Rio, trouxe um roteiro detalhado de ações concretas a 

serem adotadas pelos governos, instituições das Nações Unidas, agências de desenvolvimento 

e setores independentes, para iniciar o processo de transição em direção ao desenvolvimento 

sustentável.  

O desenvolvimento sustentável e as ações propostas na Agenda 21 apresentam 

diferentes graus de incompatibilidade com o modelo econômico liberal e a busca de um 

verdadeiro desenvolvimento sustentável implicaria em mudanças estruturais no sistema 

capitalista ocidental49. Da mesma forma, os esforços que vêm sendo feitos a partir de 

experiências locais, na maioria dos casos são operações marginais que não podem ser 

replicadas aos demais assentamentos humanos, tratando-se de “soluções pontuais meio a um 

aceite das causas dos problemas detectados e priorizados por essas mesmas práticas” 

ULTRAMARI (2000, pg.170).  

As contradições entre o conceito de desenvolvimento sustentável e o modelo 

econômico capitalista fazem com que o mesmo seja considerado por alguns autores como 

                                                 
49FOLADORI (2001, pg. 74) define claramente a crítica dos ecologistas sociais ao desenvolvimento sustentado 
que se filia ao que ele classifica de ambientalismo moderado quando explica que: “El ambientalismo moderado y 
los ecologistas conservacionistas privilegian el eje econômico-ecológico, y que confluyen em las políticas 
ambientales realmente existentes, ocupándose de establecer qué y cuánto capital natural conservar, lo cual 
aparece formulado como alternativas entre “grados de sustentabilidad”. Abordan la pobreza como um problema 
que debe ser atenuado mediante redistribución de ingresos, porque crea problemas ambientales. Por su parte , la 
corriente humanista crítica (ecologia social y marxismo) hace lo inverso: se centra em la cuestión de la 
sustentabilidad social y, por tanto, em qué câmbios son necesarios para que el uso econômico de los recursos 
naturales se subordine a los objetivos sociales, para lo que entienden necesario superar el capitalismo em uma 
sociedad nueva.” 
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uma utopia50, enquanto outros o consideram como “uma nova forma encontrada para manter 

como a desigualdade, situação fundamental para a sobrevivência do sistema econômico 

liberal e competitivo no nível planetário, um outro nome para a guerra econômica e a mais 

recente das mistificações conceituais” (LATOUCHE, apud MARTIN, 2001, pg.163)51.  

METZGER E COURET (apud MARTIN, 2002, pg.178) ponderam que existem duas 

alternativas para os pesquisadores urbanos se situarem em relação à questão: a primeira que 

consiste em denunciar e demonstrar como o desenvolvimento sustentável é um discurso que 

permite manipular a realidade, para tornar perene o modelo ocidental de crescimento 

econômico; e a segunda, que é considerar que, apesar de todas as suas limitações, o 

desenvolvimento sustentável vem contribuindo para a modificação da gestão do mundo. 

Produz boas práticas52 que, apesar de limitadas, constituem-se em alternativas para melhorar a 

qualidade de vida das sociedades do norte e do sul e que:  

(...) do ponto de vista individual das comunidades envolvidas (reclamando mudanças 

emergenciais e com uma visão de mundo que, na maioria das vezes, tem como horizontes o 

espaço onde vivem) e dos gestores urbanos (perplexos diante de situações complexas e 

partes de uma problemática estrutural), essas iniciativas parecem constituir compromissos 

necessários e capazes de transformar processualmente e positivamente o caos e a crise. 

(ULTRAMARI, 2001, pg.179) 

Como a mobilização em torno da sustentabilidade tem promovido experiências novas 

de participação popular, de educação ambiental, de uso adequado dos recursos naturais e de 

                                                 
50 Nesse caso é interessante ressaltar a interpretação de Mannheim sobre a questão: “chamando de utópico tudo o 
que ultrapasse a presente ordem existente, afasta-se a ansiedade que poderia ser provocada pelas utopias 
relativas, viáveis em outra ordem”. MANNHEIM (1972, pg. 221) 
51 Tradução da autora. 
52 Entendendo-se o conceito de boas práticas como iniciativas bem-sucedidas de gestão publica com processos 
de planejamento, intervenção e de manutenção avaliados e chancelados em seleção segundo alguns preceitos: 
parceria governo local, organização não-governamental, fundação, governo central e/ou empresa; impacto sobre 
a habitação e desenvolvimento comunitário; desenvolvimento urbano e regional; gestão transparente; e 
condições de ser sustentada no tempo, por meio de legislação, regulamentos, políticas sociais, estratégias; e 
eficiência e eficácia de recursos naturais, humanos, financeiros e técnicos. (Wilheim apud ULTRAMARI, 2001, 
p.125) 
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enfrentamento da pobreza, seus efeitos, mesmo que residuais (uma vez que não alteram as 

questões estruturais e as soluções atingem na maioria das vezes pequenas comunidades), têm 

fortalecido o seu exercício.  

4.4.3. O desenvolvimento urbano sustentável 

A partir da Conferência Rio-92, integrou-se no discurso ambiental, a constatação de 

que a mudança na relação do homem com a natureza implica numa mudança na relação dos 

homens entre si e, de que a cidade que é o habitat de mais da metade da humanidade, onde 

estão concentrados grande parte dos problemas da sociedade moderna, é onde se desenvolvem 

também as possibilidades de mudança dessa relação. 

Nesse sentido, um grande número de pesquisas vem se dedicando aos problemas 

ambientais no espaço urbano. Enquanto um grupo de pesquisadores se dedica às relações 

entre a cidade e a natureza - considerando as condições dos recursos naturais e os impactos da 

cidade sobre o meio em que se localiza, outros se dedicam aos fatores de risco que o meio 

urbano constitui para a vida, a saúde e as atividades humanas. Quanto a esses últimos, tem 

sido constatada uma diversidade de riscos como: os biológicos, os físico químicos, os 

climáticos, a violência e a segurança nas cidades. As análises sobre os riscos no meio urbano 

desenvolveram o que constitui atualmente, as noções-chave das problemáticas urbanas e 

sociais em geral, como a vulnerabilidade e o princípio da precaução (METZGER, COURET, 

apud MARTIN, 2002, pg. 166). 

Segundo PRIEUR (2004, pg.24), o princípio da precaução é provavelmente o que 

exprime melhor a solidariedade face à incerteza e às gerações futuras. É um princípio que 

obriga a sociedade a intervir mesmo na dúvida. A dúvida científica impõe que se dobre a 
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cautela, chegando à própria abstenção. Isso implica na edição de novas regras jurídicas para 

antecipar futuras catástrofes em nome da prudência e da saúde das gerações atuais e futuras53.   

PAQUOT (2003, pg 22), em seus estudos sobre a ecologia urbana, considera que não 

se pode adotar o paraíso terrestre de equilíbrio ecológico ou a cidade ideal (tema das utopias 

urbanas) como modelo de referência para a pesquisa sobre a sustentabilidade urbana, mas sim 

um arquétipo pluridimensional, no qual as diferentes funções da cidade são representadas de 

forma a:  

- garantir as economias de aglomeração e de proximidade;  

- favorecer a acessibilidade e a interação social;  

- permitir uma integração em rede com o mundo exterior; 

- proporcionar o máximo de bem-estar coletivo, que é resultado de integração 

positiva entre o meio ambiente natural, o patrimônio histórico cultural, a economia e a 

sociedade. 

A abordagem da sustentabilidade urbana obriga a rever os métodos e os conceitos 

utilizados para a avaliação da sustentabilidade global, uma vez que o principal foco da 

reflexão sobre a integração entre desenvolvimento e meio ambiente reside na dinâmica de 

utilização de recursos naturais não renováveis e é impossível transpor mecanicamente para o 

meio urbano essa reflexão, como é feito freqüentemente. 

Aos poucos, vem sendo construído um consenso sobre o desenvolvimento urbano 

sustentável que se refere ao seu entendimento, não como um modelo ideal de 

desenvolvimento a ser atingido, mas como um processo a ser implementado, suficientemente 

                                                 
53 “Le principe de la precaution est problablement celui qui exprime le mieux la solidarité face à l’incertitude et 
aux générations futures. L’environnement a mis le doigt, à l’echelle mondiale, sur la complexité des phénomènes 
naturels et l’incertitude scientifique face aux progrès technologiques. C’est un principe qui oblige la société à 
intervenir même dans lê brouillard. Le doute scientifique impose de redoubler de prudente, voire de s’abstenir. 
Plus il y a de brouillard, plus il faut faire d’attention et réduire sa vitesse. Cela implique l’édiction des régles 
juridiques nouvelles pour anteciper des catastrophes futures au nom de la prudence et de la santé des generations 
presentes et à venir.” (PRIEUR, 2004, pg. 24). Tradução da autora.   
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flexível para incorporar a complexidade das relações sociais existentes nos espaços urbanos e, 

ao mesmo tempo, comprometido com as questões relativas à qualidade da vida nesses 

espaços.  

4.4.4. As Agendas 21 Locais 

A implementação das Agendas 21 Locais foi um dos objetivos traçados pelos 

Estados signatários dos encontros internacionais sobre o meio ambiente. Em 1989 foi 

concebido o ICLEI - International Council for Local and Environmental Initiatives, quando 

35 líderes dos governos locais do Canadá e dos EUA se encontraram com especialistas para 

discutir a redução da camada de ozônio. Das discussões resultou a idéia da criação de uma 

agência que tinha como proposta a coordenação das respostas dos governos locais para os 

problemas do meio ambiente global. A idéia foi endossada pela extinta International Union uf 

Local Authorities (IULA) e pela U. N. Environment Programme. A meta era estabelecer redes 

de cidades envolvidas com as questões ambientais e com o desenvolvimento sustentável.  

As comunidades locais foram reconhecidas como atores fundamentais para a 

implementação das Agendas 21 e o ICLEI assumiu o papel de difusor de metodologias para a 

mobilização dos atores urbanos, trocando experiências entre cidades. A cidade sustentável 

passou a ser identificada como um lugar de desenvolvimento e de experimentação de boas 

práticas do desenvolvimento sustentável. 

Entre novembro de 2000 e dezembro de 2001, o ICLEI realizou uma pesquisa para a 

avaliação dos resultados alcançados desde 1992 com a implementação das Agendas 21 locais 

em 113 países. Essa pesquisa comparou as informações coletadas de 2001 com as de 1997, 

quando uma pesquisa similar foi realizada – Local Agenda 21 Survey: A Study of Responses 

by Local Authorities and their National and International Associations to Agenda 21 – pelo 
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próprio ICLEI em colaboração com o UM Department for Policy Coordination and 

Sustainable Development. 

A pesquisa revelou o crescimento do número de governos locais envolvidos com as 

atividades da Agenda 21 local entre 1992 e 2001. Em 1997, haviam 1812 processos de 

Agenda 21 local em 64 países, enquanto em 2001 foram identificados 6416, em 113 países. A 

pesquisa dividiu os países em três categorias (adotando a classificação utilizada pelo Banco 

Mundial), em função do seu Produto Nacional Bruto (PNB): de U$ 0 a 755 – Baixo PNB; de 

U$ 756 a 9.256 – Médio PNB; e, maior que U$ 9.257 – Alto PNB.  

 

QUADRO Nº 4.2  RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A AGENDA 21 LOCAL, ICLEI, 2001 
REGIÃO BAIXO PNB MÉDIO PNB ALTO PNB 
  Países  Gov. Locais Países  Gov. Locais Países  Gov. Locais 
África 20 107 8 44   
Ásia/ Pacífico 7 71 6 279 4 324 
Europa   18 323 18 4969 
América Latina 1 5 16 114   
Oriente Médio   9 73 4 6 
América do Norte     2 101 
       
Total 28 183 57 833 28 5400 
Total 6416 governos locais em 113 países 
FONTE: ICLEI/2001 

Comparativamente, observou-se que, nos países do Norte com alto PNB, o número 

existente em 1992 triplicou em 2001 e que o menor número de ocorrências foi em países com 

baixo PNB.  

Os países onde houve aporte de recursos financeiros e campanhas nacionais 

promovidas pelo governo central apresentaram experiências bem sucedidas e um número mais 

significativo de governos locais envolvidos. 

Como seria previsível, as prioridades estabelecidas pelos governos locais dos países 

do Sul foram o combate à pobreza urbana e o desenvolvimento econômico. A diferença de 

prioridades verificada na pesquisa (ver Quadro 4.3) é reflexo da distância entre os problemas 
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urbanos dos dois hemisférios. Enquanto as cidades do Sul se vêem confrontadas com os 

reflexos da pobreza em seu território e com incapacidade do poder público em atender as 

necessidades básicas da população, os problemas urbanos dos países do Norte derivam do 

processo de globalização e das transformações do modo de vida dele decorrente nesses países.  

QUADRO Nº 4.3 RESULTADO DA PESQUISA SOBRE A AGENDA 21 LOCAL POR 
COMPARAÇÃO DE PRIORIDADES EM PERCENTUAL, ICLEI, 2001 

Prioridades Baixo PNB Médio PNB Alto PNB 

Capacitação 55 25 11 
Desenvolvimento Econômico 61 31 30 
Gestão de Recursos Hídricos 63 50 55 
Desenvolvimento da Comunidade 61 40 35 
Diminuição da Pobreza 81 21 6 
FONTE: ICLEI/2001.  

 

As preocupações dos países do Norte quanto à sustentabilidade de suas cidades estão 

direcionadas para as características espaciais que influenciam a performance urbana de longa 

duração: a sua forma, densidade, acessibilidade e sua relação com o entorno.  

De acordo com BEAUCIRE (1994)54 a cidade sustentável é “compacta, 

funcionalmente mista e oferece qualidade e diversidade de vida” ou ainda segundo BARNIER 

ET TUCOULET(1999)55 “a cidade sustentável é uma cidade compacta, democrática, 

solidária, eco-gerida em torno de instrumentos como os Planos de Acessibilidade Urbanos, as 

cartas pelo meio ambiente, as Agendas 21 locais e, os programas para o século XXI sob o 

signo do desenvolvimento sustentável”. 

Os defensores das cidades compactas – mais densas – alegam que as cidades com 

baixas densidades produzem uma ocupação muito grande do espaço, diminuindo as áreas 

verdes e rurais, elevando os custos de infra-estrutura, produzindo deslocamentos mais 

demorados e gerando um elevado consumo de energia. Da mesma forma, argumentam que o 

                                                 
54 Apud METZER e COURET pg. 168. Tradução da autora. 
55 Apud METZER e COURET pg.169. Tradução da autora. 
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zoneamento funcionalista é dispendioso, gera mais deslocamentos e é segregador, ao contrário 

da proposta da cidade com uso do solo misto, onde teoricamente as pessoas poderiam ter uma 

relação mais próxima da moradia com o trabalho, assim como defendem ainda uma gestão 

mais participativa da cidade, com a população atuando nos processos de decisão. 

Essas preocupações refletem a problemática urbana das cidades do Norte e formam a 

base de sustentação das suas Agendas 21 locais. O estudo feito por CAMAGNI E GIBELLI 

(1997), sobre quatro metrópoles européias – Londres, Milão, Munique e a Randstad holandesa 

–adota como critérios de análise da sustentabilidade urbana daquelas metrópoles a avaliação 

da utilização ou não de estratégias, ações e instrumentos operacionais com vistas à 

implementação de: 

1. Cidade compacta (redução do tamanho de lotes, densificação das habitações na 

periferia, diversidade funcional e controle do consumo do solo); 

2. Policentrismo em rede (valorização dos centros secundários, modelo em rede, 

transversalização das redes de transportes); 

3. Forma urbana e limites urbanos (rede de espaços verdes nas cidades, áreas 

protegidas na periferia próxima, parques metropolitanos); 

4. Esquemas integrados de ocupação do solo e transportes (densificação da 

habitação nos nódulos de transportes públicos, limitação de estacionamentos nas 

zonas centrais, redes de ciclovias e vias para pedestres, zonas de pedestres, aumento 

das tarifas de estacionamentos, reequilíbrio domicílio - trabalho)56. 

A pesquisa mostra que os documentos recentes de planejamento elaborados pelos 

governos nacionais sobre a integração das políticas setoriais visando o desenvolvimento 

sustentável e apontam para a eficácia alocativa de longo prazo – pela internalização dos 

                                                 
56 É interessante verificar que o plano de Curitiba elaborado em 1976 previa essas ações que, depois de 
implantadas, modificaram o seu espaço urbano. 
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custos sociais e a construção de um mercado que não considere somente as vantagens 

imediatas; a eficácia distributiva - que permita ao maior número de pessoas usufruir dos 

serviços urbanos, das vantagens de aglomeração e da variedade de escolhas; e a eqüidade 

ambiental – garantindo a todos (presente e futuro) o acesso aos recursos ambientais. Esses 

planos propõem a superação das lógicas setoriais e o estabelecimento de políticas integradoras 

que permitam ações de curto e longo prazo.  

O eixo dessas políticas envolve muito mais a questão da qualidade do que a de 

quantidades, como já foi dito, uma vez que as necessidades básicas da população desses 

países encontram-se praticamente atendidas. 

No caso dos países do Sul, o poder público depara-se com o duplo desafio, ao mesmo 

tempo que as grandes cidades enfrentam problemas em suas áreas de maior renda similares 

aos constatados nos países desenvolvidos, a questão das quantidades se sobrepõe à da 

qualidade. Assiste-se à ampliação dos déficits habitacionais, à demanda de saneamento 

ambiental, de produção de água tratada, de equipamentos de saúde e educação, enfim, ao 

atendimento às necessidades básicas da população. A priorização dos investimentos em 

função da escassez de recursos faz com que as políticas relativas ao uso do solo urbano 

acabam sendo postergadas e as soluções informais acabam sendo a forma dessas cidades se 

reproduzirem57. 

ULTRAMARI (2001, pg 72) analisando 54 casos apresentados na World Conference 

on Model Cities, realizada em Singapura58 no ano de 1999, relata que os cases apresentados 

foram considerados pela comissão técnica da Conferência como exemplos de cidades-

modelos e portanto, merecendo ser estudados e devidamente replicados. Segundo o autor,  

                                                 
57 Entre 1980 e 1991 observou-se que mais que dobrou o número de moradores em favelas no Brasil, passando 
de 2.248.336 em 1980 à 5.020.517 em 1991. De 1996 a 2001, o número de domicílios em favelas aumentou 
22,5% segundo o IBGE. 
58 Que teve o objetivo de trocar informações e facilitar a implementação de estratégias e modelos urbanos fez 
parte do processo que serviria de referência para a Conferência Habitat+5, realizada em Istambul em 2001. O 
autor trabalhou com os casos transcritos nos anais da conferência. 
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(...) a crescente importância dos discursos internacionais que agem nos diversos vácuos 

deixados pela falta de recursos nacionais, pela baixa inserção de políticas urbanas numa 

agenda de país, pela concretude da universalização de normas técnicas e, (...) pela paradoxal 

busca de modelos universais de cidades. Paradoxal porque a negação de modelos universais 

parece ser justamente uma constante das novas políticas. 

A consideração que o autor faz sobre o assunto é importante, uma vez que os 

programas de investimentos locais acabam sofrendo a influência das metodologias impostas 

pelos organismos de financiamento internacionais, que refletem o pensamento de seus países 

de origem59 e muitas vezes são contraditórios com as reais necessidades da população local60. 

4.4.5. O caso brasileiro 

O processo de implementação das Agendas 21 locais no Brasil vem ocorrendo de 

forma lenta, sendo que dos aproximadamente 5.500 municípios brasileiros apenas cerca de 

500 se envolveram nos procedimentos de instalação das agendas locais. Nos dois últimos anos 

o governo federal vem incentivando as prefeituras a criarem os fóruns locais, oferecendo 

recursos para sua instalação e promovendo seminários regionais para sua divulgação. 

A temática das agendas brasileiras tem focalizado a pobreza urbana e a participação 

comunitária como os principais elementos de intervenção. O documento elaborado pelo 

governo federal em 2000, Subsídios à elaboração da Agenda 21 Brasileira – Cidades 

Sustentáveis discriminou as principais questões intra-urbanas que afetam a sustentabilidade 

                                                 
59 Ver nota de rodapé  
60 Foi o caso de experiência recente na Região Metropolitana de Curitiba, quando se implantou o PROSAM – 
Programa de Saneamento Ambiental para a RMC, no início da década de 90, e optou-se pela política de 
reassentamento da população que habitava as margens dos rios formadores dos mananciais de abastecimento de 
água da região. A política do Banco Mundial sobre o assunto indicava a manutenção da população em áreas 
próximas à área da ocupação original para que, segundo o Banco, a comunidade pudesse manter seus laços 
originais com o local e com a vizinhança. Com isso a população foi reassentada na mesma bacia hidrográfica, 
promovendo uma intensificação da ocupação de seu entorno, aumentando o comprometimento ambiental das 
áreas, sem se considerar o fato de que essa população, oriunda de outros locais da RMC e do interior do Estado 
do Paraná, na realidade tinha poucos laços com a região. 
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do desenvolvimento das cidades brasileiras: Acesso à terra e déficit habitacional; Saneamento 

ambienta; Transporte e trânsito; Emprego; Gestão Urbana 

As dificuldades apontadas na pesquisa do ICLEI para a implementação das Agendas 

21 locais referem-se à participação da população no processo, ocasionada pelo 

desconhecimento dos temas e pela falta de investimentos do poder público na sua divulgação. 

No caso brasileiro, percebe-se a falta de sintonia entre as duas temporalidades: a da população 

no processo de participação, que necessita de um tempo mais longo para a maturação e 

conscientização da problemática ambiental e urbana até que a participação se dê de forma 

consciente, livre das manipulações político-ideológicas; e a temporalidade das ações 

necessárias à gestão da problemática sócio-ambiental urbana, normalmente de curtíssimo 

prazo.61  

O desenvolvimento sustentável permanece depois de quase três décadas de debates, 

um conceito em construção, entre três correntes do pensamento, uma que o considera como 

uma continuidade da proposta do desenvolvimento anterior, que faz as correções necessárias 

para a sobrevivência do modelo econômico atual; outra, que o vê como a construção de um 

novo modo de vida que respeita as gerações atuais e futuras. Uma outra, ainda, concorda com 

as críticas da primeira, mas reconhece que as experiências de boas práticas que vêm 

acontecendo no plano internacional, apesar de não solucionarem as questões estruturais, 

trazem efeitos positivos nas comunidades onde são implementadas. 

Nas cidades dos países do Sul, as suas metrópoles, apresentam problemas urbanos 

similares aos encontrados nas metrópoles do Norte, porém, com origens diferentes. É o caso, 

por exemplo, do “urbanismo difuso”, que no hemisfério Norte está ligado ao acesso aos 

transportes públicos de alta velocidade e ao elevado custo do metro quadrado da habitação nas 

áreas centrais, fazendo com que as famílias de classe média optem por casas unifamiliares 

                                                 
61 É o que vem ocorrendo, de forma similar,  no caso dos planos diretores participativos. 
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maiores, em locais mais distantes, mas com uma acessibilidade garantida pelos transportes 

coletivos. Nos países do Sul, o problema do espraiamento urbano é causado pela falta de 

condições financeiras das famílias de baixa renda de acessarem lotes regulares dotados de 

infra-estrutura, que acabam ocupando áreas inadequadas a urbanização ou distantes, sem 

infra-estrutura e com difícil acesso aos empregos. As conseqüências são cidades com relativa 

baixa densidade bruta e carência de infra-estrutura. 

As Agendas 21 locais têm mostrado que esses programas de ações nem sempre 

conseguem sair do papel. Apesar do seu discurso estar fortemente estruturado no sentido das 

práticas locais, as pesquisas realizadas pelo ICLEI mostram que sem uma vontade política dos 

governos centrais, que se traduz em campanhas nacionais e destinação de fundos financeiros, 

a maior parte delas não conseguem se manter e muito menos se replicar. 

4.4.6. As bacias hidrográficas como unidades espaciais de planejamento 

O Cartograma mundi revela a convergência das cidades em relação à água (rios, mar, 

lagos) e a convivência entre a sociedade e a água é constante na história, sendo exemplos 

dessa convivência/dependência os programas dispendiosos para a recuperação da qualidade 

da água dos rios das grandes cidades mundiais. 

Constata-se uma situação de desequilíbrio cada dia maior entre a disponibilidade 

hídrica e a densidade humana em diversas regiões do planeta e, de acordo com informações 

do Banco Mundial, um bilhão de pessoas no mundo não tem acesso adequado62 ao 

abastecimento de água (SOUZA, 2000, pg.61). Além do crescimento populacional mundial, 

que teve como conseqüência o aumento do consumo de água, a relação entre renda e consumo 

de água é diretamente proporcional, fazendo com que as regiões desenvolvidas sejam as 

                                                 
62 Apesar de, para efeito da pesquisa, alguns países terem considerado a existência de uma torneira a cem metros 
da casa como abastecimento adequado.(World Resources, 1996-1997, pg. 20). 
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maiores consumidoras de água per capita. De acordo com BEAUJEU-GARNIER (1980, 

p.274), em Paris, no princípio do séc. XVIII, o consumo por habitante era de 27 litros/dia, em 

1935, de 350 litros/dia e em 1980, de 450 litros/dia, ano da publicação de seu livro. De acordo 

com aquela autora, nesse mesmo ano (1980), enquanto em Chicago, o consumo de água era 

de 1060 litros por habitante/dia; em Los Angeles era de 1200 l/hab/dia; Damasco e Bagdá 

consumiam em torno de 100 l/hab/dia e Alexandria 210 l/hab/dia.  

O custo do abastecimento público de água é proporcional ao tamanho das cidades, 

uma vez que envolve empreendimentos de custos elevados, quer seja para o transporte a longa 

distância quer seja para o seu tratamento63. Nesse sentido, as cidades dos países do Sul, com 

pouca capacidade de investimento em infra-estrutura, acabam promovendo uma distribuição 

desigual da água. Aproximadamente 80% da população de alta renda residente nessas regiões 

tem a rede de água conectada a suas casas, enquanto somente 18% da população de baixa 

renda tem acesso à rede de água. Sem acesso à rede pública, acabam pagando de quatro a cem 

vezes mais caro pela água vendida pela iniciativa privada64. Em Lima, Peru, uma família 

pobre paga mais de 20 vezes que uma família de classe média pela água (WORLD 

RESOURCES 1996-97, pg. 21). 

No Brasil, começou-se a valorizar o enfoque da gestão territorial a partir da gestão 

das bacias hidrográficas65. Com um modelo fortemente influenciado pelo modelo francês, a 

gestão de bacias hidrográficas encontrou sustentação na legislação ambiental que surgiu a 

partir da década de 80 e, no final da década de 90, ganhou legislação específica, a partir da 

instituição do Sistema Nacional de Recursos Hídricos-SNRH na Lei Federal nº 9433/97. 

                                                 
63 Exemplos disso são: o aqueduto que leva a água da Serra Nevada oriental para Los Angeles com 235 kms de 
extensão e as barragens que atendem Nova Iorque, que se estendem entre 40 e 200 kms da cidade a qual estão 
ligadas por mais de 550 km de aquedutos e túneis (BEAUJEU-GARNIER, 1980, pg.275). 
64 Normalmente em carros pipa, sem tratamento. 
65 O próprio Estatuto da Cidade remarca a importância da gestão por bacias hidrográficas. 
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As mudanças significativas introduzidas por essa lei podem ser resumidas em três 

grandes itens: i) a valoração da água como um bem econômico; ii) a prioridade do 

abastecimento público em detrimento da produção da energia e iii) a gestão compartilhada 

entre usuários, poder público e sociedade civil de bacias hidrográficas, através da implantação 

dos “Comitês de Bacia”. 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos estabeleceu um modelo 

institucional centrado em instâncias decisórias colegiadas, de âmbito regional – os Comitês de 

Bacia Hidrográfica – do qual participam União, Estados, Municípios, sociedade civil 

organizada e usuários de recursos hídricos66. A operacionalização do sistema fica cargo de 

agências de água, que atuam como secretarias executivas dos conselhos. E os possíveis 

conflitos entre bacias hidrográficas contíguas são resolvidos pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, no qual a esfera federal detém maioria dos membros. 

A consolidação desse sistema implica na incorporação da problemática sócio 

ambiental na gestão dos recursos hídricos, como por exemplo, o conflito entre a urbanização 

desordenada, a preservação das áreas das bacias hidrográficas dos mananciais e o 

desenvolvimento econômico de municípios cujos territórios estão incluídos nas áreas de 

preservação dos mananciais.  

A partir de uma visão tecnocentrista67 da questão, o modelo de gestão de recursos 

hídricos buscou conjugar por um lado, políticas de comando e controle, com a regulação do 

seu uso através de parâmetros que estabelecem limites de poluição e, por outro, com 

instrumentos de mercado, valorando a água e a sua preservação. 

O modelo francês inspirador do SNRH, foi instituído na França em 1964 pela Lei de 

16 de dezembro, que tratava do “regime e da repartição da água e a luta contra sua poluição”. 

                                                 
66 Os agentes que interferem diretamente nos corpos d’água para captação ou para lançamento de efluentes. 
67 Segundo Foladori (2001) a base científica dos tecnocentristas é a teoria econômica neoclássica e considera que 
a produção humana é necessariamente poluidora e que a produção capitalista é a única possível. 
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A gestão da água se organizou no território francês a partir de seis grandes bacias 

hidrográficas (Seine-Normandie; Loire-Bretagne; Adour-Garonne; Rhône-Mediterranée-

Corse; Rhin-Meuse e Artois- Picardie). Em cada bacia existe um estabelecimento público, a 

agência de água, e uma assembléia deliberativa, o comitê de bacia. O comitê de bacia é 

composto por representantes das “collectivités territoriales”68
, representantes dos usuários 

(industriais, agricultores, ambientalistas, pescadores e consumidores) e representantes do 

governo (dos diferentes ministérios que têm relação com os problemas da água). 

 

FIGURA Nº 4.6.  DIVISÃO DA GESTÃO POR BACIAS HIDROGRÁFICAS NA FRANÇA 
FONTE: Agence de l’Eau Seine Normandie (2005) 

 

Em 1992, uma nova legislação criou outros instrumentos de gestão: o Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) e o Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE), de caráter local, que tiveram como objetivos: a restauração e 

preservação da qualidade do meio natural; a gestão da qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos; a difusão das informações sobre a água para toda a população e o estabelecimento de 

                                                 
68 São os agrupamentos das “comunes” que se organizam para a gestão dos serviços públicos. Para as 36.000 
“comunes” que existem na França correspondem 15.600 companhias de abastecimento de água, que podem ser 
públicas ou contratadas. 
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regras locais em comum acordo com os usuários. O SDAGE define as prioridades de ação 

para os 15 anos futuros, é elaborado pelo comitê de bacia e aprovado pelo Prefeito 

coordenador de bacia. 

No nível do Estado foi criada a Direction de l’Eau que tem a competência e 

prerrogativas para exercer a tutela sobre as Agências de Água e é subordinada ao ministério 

responsável pelo meio ambiente. E no nível nacional, existem o Conseil Supérieur d’Hygiène 

Publique e o Comitê National de l’Eau, que dão seus pareceres sobre os problemas comuns às 

bacias hidrográficas.  

No caso brasileiro, a estrutura é similar, sendo que as experiências de cobrança pelo 

uso da água ainda estão em fase incipiente de implementação. 

SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Nível Federal Conselho Nacional de Recursos Hídricos Agência Nacional da Água - ANA  
Nível Estadual Conselho Estadual de Recursos Hídricos Comitês de Bacias  
Nível regional  Agência de Água 

 

A implementação da legislação federal veio acompanhada da criação das agências 

reguladoras das atividades, numa idéia de descentralização administrativa. Nesse mesmo 

contexto, pode-se observar a influência das agências internacionais na formulação da estrutura 

institucional das empresas encarregadas da gestão das políticas de preservação dos recursos 

hídricos. No caso do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre, na década de 90 foram 

desenvolvidos programas de saneamento ambiental financiados pelo BID, o qual influenciou 

fortemente a definição dos modelos de gestão adotados, provocando reflexos nas políticas de 

uso e ocupação do solo nas áreas urbanas das bacias hidrográficas onde os projetos se 

desenvolviam69. 

                                                 
69 No Paraná todo o processo de criação e/ou reformulação dessas empresas passou pelo crivo do BID, que por 
meio de seus consultores apontava rumos a serem seguidos. 
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A referência da bacia hidrográfica como unidade de planejamento já havia sido 

adotada em São Paulo na Lei Estadual de Proteção de Recursos Hídricos, em 1972 e, seus 

princípios foram adotados na legislação para a Região Metropolitana de Curitiba, da década 

de 90. O problema da proposta de gestão do uso do solo por bacias hidrográficas em áreas 

urbanizadas é que os assentamentos humanos não se estruturam a partir delas, sendo difícil 

estabelecer uma compartimentação urbana que combine adequadamente as estruturas de 

bairros existentes com as delimitações das bacias hidrográficas70. 

 

FIGURA Nº 4.7.  BACIAS HIDROGRÁFICAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CURITIBA 

FONTE: SUDERHSA (1998) 

 

                                                 
70 Exemplo disso é o bairro Guarituba situado em área de extrema fragilidade ambiental, no município de 
Piraquara, onde se encontram aproximadamente 40.000 pessoas em ocupações irregulares e em cujo território 
estão as bacias hidrográficas de 4 rios formadores do rio Iguaçu – Irai, Iraizinho, Piraquara e Itaqui. 
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4.5. A BUSCA DA REINVENÇÃO DO PENSAMENTO SOCIAL UTÓPICO 

4.5.1. A cidade socialmente justa e o Estatuto da Cidade 

Segundo CARDOSO (1994, pg 85), a partir do final dos anos 70 surgiu uma nova 

conjuntura teórico-política, fundada em parte na crítica ao ideário nacional-

desenvolvimentista empreendido desde 64. Ao mesmo tempo, a modernização produzida no 

período anterior, ampliou os movimentos sindicais e os movimentos sociais, gerando 

cobranças sobre os benefícios gerados pela ação do Estado. A ênfase nas questões sociais 

passou a predominar na temática sobre o urbano. O autor aponta o novo padrão que é adotado 

para a interpretação da problemática urbana, onde “Trata-se não mais de criar a cidade ideal, 

mas de gerir com eficiência a cidade existente, eliminando-se os focos de “distorção” 

oriundos de “disfuncionalidades” do crescimento econômico”. 

Dentro dessa conjuntura, os instrumentos legais do planejamento eram instituídos na 

expectativa de corrigirem essas disfunções e ao mesmo tempo atenderem às novas demandas 

sociais. As três leis norteadoras da política urbana que surgiram no período, foram a Lei 

Complementar nº 14 de 1973, que criou as regiões metropolitanas e estabeleceu as regras para 

o planejamento metropolitano; a Lei nº 6766/79 que definiu as regras para o parcelamento do 

solo urbano e a Lei nº 6803/8071, que estabeleceu as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial nas áreas críticas de poluição. 

Os planos de ajuste estrutural da economia impostos pelo FMI aos países do Sul, 

juntamente com a política de abertura econômica, frearam o crescimento econômico e 

provocaram uma queda nas exportações brasileiras. A partir de 1997, os relatórios de 

                                                 
71 No caso de São Paulo, a legislação estadual sobre o desenvolvimento industrial foi elaborada a prtir da 
legislação federal criada especialmente para atender sua situação. Na Região Metropolitana de Curitiba, apesar 
dos estudos elaborados com recursos do IPEA para a criação de uma legislação específica, não se formalizou 
uma legislação estadual sobre o tema. Aliás, o Estado do Paraná também não regulamentou Lei nº 6766/79, 
deixando um vazio sobre a competência institucional do órgão metropolitano para tratar das questões atinentes 
ao uso do solo metropolitano. 
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instituições internacionais mostram o crescimento da pobreza e da riqueza, com o aumento do 

desemprego, da miséria, da concentração de renda e da riqueza. CASTELLS (1998, pg. 164)72 

pondera que se o Brasil é o motor econômico e tecnológico da América latina e a décima 

economia mundial, ele é também um dos países mais desiguais do planeta e um gigante 

enfraquecido pelo analfabetismo e pela falta de formação de uma grande parte de sua 

população73.  

A partir dos anos 80, segmentos da sociedade se organizaram em torno da idéia da 

reforma urbana e em 1983, foi apresentado o Projeto de Lei nº 775, que propunha a 

regulamentação de dispositivos urbanísticos para apoiar políticas urbanas de âmbito federal, 

estadual e municipal. Esse projeto teve origem no Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Urbano – CNDU, vinculado ao então Ministério do Interior. A discussão sobre a reforma 

urbana tomou corpo teve uma participação expressiva na elaboração da Constituição de 88 e 

manteve-se organizada durante os anos seguintes resultando na Lei nº 10.257/01 (Estatuto da 

Cidade). 

A década de 90 assistiu a um novo discurso sobre o urbano, defendendo a 

sustentabilidade urbana e a competitividade entre as cidades, que tinham em comum, sua 

contemporaneidade com os discursos das agências internacionais sobre as cidades. As 

experiências no cenário internacional influenciaram a formulação de novas metodologias de 

planos diretores, principalmente as de planejamento estratégico, como já visto no capítulo 

anterior. 

                                                 
72 “Si le Brésil est le moteur économique et technologique de l’Amérique latine et la dixième économie 
mondiale, il est aussi l’un des pays les plus inégalitaires de la planète et un géant affaibli par l’analphabétisme et 
le manque de formation d’une partie important de sa population”. Tradução da autora. 
73 De acordo com dados do PNUD de (2001), o Brasil e a África do Sul se situam entre os países com a maior 
desigualdade do mundo. Numa escala onde 0 representa a igualdade absoluta e 100 a desigualdade total, o Brasil 
apresenta o índice de 59,1 e a África do Sul, 59,3. Esses índices são inferiores somente aos da Nicarágua 60,3 e 
Swaziland, 60,9. A renda dos 10% mais ricos brasileiros é 48,7 vezes mais elevada que os 10% mais pobres. 
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Com a obrigatoriedade de elaboração de planos diretores para municípios com 

população acima de 20.000 habitantes e o prazo até 2006 para a sua elaboração, estabelecida 

pelo Estatuto da Cidade, assiste-se o revival dos anos 60 e 70, quando sob os auspícios do 

SERPHAU, os municípios eram compelidos a elaborarem os Planos de Desenvolvimento 

Locais.  

A legislação sob uma inspiração fortemente social, ao impor a elaboração dos planos 

diretores aos municípios gerou de certa forma, uma camisa de força similar ao que aconteceu 

em momentos passados e , cujo resultado já foi extensivamente avaliado na história do 

urbanismo brasileiro. 

Como inovação, ela obriga que o Plano Diretor seja elaborado num processo de 

participação da população, a partir da realização de audiências públicas e da veiculação e 

discussão das propostas do plano. Apesar de representar o aspecto mais importante do 

processo, uma vez que democratiza a gestão da cidade, apresenta dificuldades de 

implementação, uma vez que as experiências de participação ainda não se consolidaram na 

cultura brasileira.  

No que se refere às regiões metropolitanas brasileiras, o modelo de planejamento de 

desenvolvimento integrado da década de 70 entrou em desuso e a Lei nº 10.271/01 não trouxe 

nenhuma nova diretriz para sua gestão74, permanecendo os mesmos conflitos entre as 

diferentes esferas de poder sobre as funções públicas de interesse comum, de décadas atrás. 

Os planos regionais foram substituídos ou por planos e programas setoriais - os Programas de 

Saneamento Ambiental elaborados para as regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, 

Porto Alegre e Minas Gerais, ou por planos estratégicos, como o de Recife. Com a 

obrigatoriedade dos municípios pertencentes a regiões metropolitanas elaborarem seus planos 

                                                 
74 Os dois artigos que se referem às regiões metropolitanas são o artigo 4º que trata dos instrumentos da política 
urbana e que inclui o planeajmento metropolitano como um deles e o atigo 45, que define a necessidade da 
participação popular na gestão metropolitana. 
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diretores, a falta de diretrizes e estratégias de caráter regional provavelmente aprofundará os 

conflitos referentes ao uso e ocupação do solo metropolitano. 

A ausência de um projeto de desenvolvimento urbano e regional para o país que 

incorpore o regional, se reflete no enfoque “local” dado às políticas urbanas, que fortalece a 

competitividade entre as cidades, sob a forma de guerra fiscal. 

Em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, estruturado a partir de quatro 

secretarias: da habitação; saneamento ambiental; mobilidade e transporte urbano e programas 

urbanos. Esse Ministério assumiu também a gerência do Departamento Nacional de Trânsito, 

da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre 

S.A., tendo como atribuição a gestão da aplicação e distribuição dos recursos do FGTS e do 

Orçamento Geral da União nos temas concernentes. Foi criado também o Conselho de 

Cidades, que incorpora representantes da sociedade civil, governos estaduais e municipais do 

país como um todo. 

A sua pauta de discussão apresenta os temas recorrentes dos estudos e da gestão 

urbana atuais: a questão fundiária urbana, a mobilidade da população na cidade, tema 

prioritário quando constata-se que atualmente em São Paulo, mais de 50% das viagens em 

alguns bairros da periferia são feitas a pé e que os gastos referentes a acidentes de trânsito 

correspondem hoje a aproximadamente 0,4% do PIB do país. 

Reconhece o fato de que as metrópoles, apesar de todos os problemas que acumulam, 

ainda “continuam a oferecer as maiores vantagens de aglomeração para os circuitos dinâmicos 

da economia. Elas concentram o poder econômico e político, as capacidades de inovação e as 

forças de trabalho para dirigir e coordenar os fluxos produtivos do país.”(Política Nacional do 

Desenvolvimento Urbano, MCidades, 2004) 

A PNDU adotou os resultados dos estudos do IPEA, IBGE e do NESUR sobre a rede 

de cidades brasileiras, considerando 111 municípios como “nós” de uma rede urbana com 49 
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aglomerações e 62 cidades, hierarquizados em cinco níveis, sendo o município considerado a 

unidade mínima dessa nova tipologia. 

Aponta a existência de 27 regiões metropolitanas no país, representado 453 

municípios que concentram cerca de 70 milhões de habitantes e reconhece que a violência 

urbana tem favorecido o aumento da segregação sócio territorial, separando grupos sociais por 

categorias espaciais. Em 2003, foi elaborado o Plano de Ação para Metrópole sem Risco, com 

a finalidade de resgatar a importância das metrópoles no cenário nacional e criar mecanismos 

para o tratamento de seus problemas, sugerindo que esses planos deveriam dialogar com os 

planos diretores dos municípios metropolitanos. 

No entanto, as dificuldades que se apresentam são as mesmas já enfrentadas em 

programas anteriores, quais sejam: a capacidade de se estabelecer parcerias entre as três 

esferas de poder e criar condições efetivas de participação na discussão das metas a serem 

executadas. 

O plano tem como propostas estruturantes, entre outras, a regularização fundiária dos 

assentamentos de baixa renda consolidados e ao mesmo tempo, o controle preventivo de 

novas ocupações. Trata ainda do déficit habitacional, que estava estimado em 5,5 milhões de 

habitações para o ano de 2000 e, cuja projeção para 2023 chegaria em 12,45 milhões de 

domicílios, sendo necessária a construção de 622 mil unidades por ano para eliminá-lo em 20 

anos. 

O que se observa de positivo no documento é o resgate da utopia no sentido em que 

Lefebvre (2001) apresenta no “Direito à Cidade”. Segundo aquele autor: “(...) o caráter 

democrático de um regime é discernido em relação à sua atitude para com a cidade, para com 

as liberdades urbanas, para com a realidade urbana, e por conseguinte para com a segregação” 

e ele pergunta: “Poderá a vida urbana recuperar e intensificar as capacidades de integração e 
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de participação75 da cidade, quase inteiramente desaparecidas, e que não podem ser 

estimuladas nem pela via autoritária, nem por prescrição administrativa, nem por intervenção 

de especialistas?”. 

Tentando responder à pergunta de Lefebvre, pode-se considerar que a política urbana 

que surgiu no país nesse início de século tem como meta principal resgatar a função social da 

propriedade, e indica os planos diretores como os instrumentos adequados para tanto. Mas, ao 

mesmo tempo em que a noção de direito à cidade é defendida, não é possível negar o 

agravamento dos problemas urbanos: violência, exclusão, pobreza. A idéia do Estado do bem 

estar esgotou-se, a pobreza estrutural aumentou e o número de pessoas em situação de miséria 

continua crescendo, o que delega às políticas urbanas, questões cujas soluções estão fora de 

seu alcance.  

No que diz respeito à integração, o problema comum às cidades brasileiras é a co-

existência da cidade “legal” e da cidade “ilegal”, que o novo conjunto de leis tenta eliminar. 

Mas, existe uma ambigüidade quando se imagina que dotar a cidade “ilegal” de 

equipamentos, infra-estrutura e documentação é suficiente para integrá-la à cidade legal, uma 

vez que a urbanização e a instalação de infra-estrutura possibilitam o acesso aos serviços 

urbanos, porque de fato isso não lhe assegura a possibilidade de se beneficiar deles. A falta de 

condições para pagar pelo uso desses serviços tem feito com que muitas famílias abandonem 

as áreas estruturadas e, voltem para as ocupações informais, para se liberarem do pagamento 

das taxas76. 

Como essas políticas não discutem o fundamento da questão - a propriedade privada, 

elas permitem uma melhoria nas condições de vida do segmento mais pobre da população, 

                                                 
75 Grifo do autor. 
76 Exemplo disso ocorreu nos loteamentos executados para reassentar famílias residentes em áreas de 
mananciais: muitos abandonaram os lotes infra-estruturados, vendendo-os  e outros se recusaram a utilizar a rede 
de esgotamento sanitário para não ter que pagar a taxa cobrada, gerando problemas técnicos de acúmulo de ar na 
rede por falta de uso. 
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mantendo o quadro geral inalterado e funcionam como uma estratégia de regulação das 

tensões sociais. 

No que se refere à participação popular, a falência dos modelos clássicos de políticas 

urbanas e a redefinição do papel do Estado fizeram emergir novos atores, entre eles as 

comunidades locais, ONGs, associações de moradores, no processo de discussão da 

problemática urbana. A participação popular tem sido vista como um elemento indispensável 

no modelo de planejamento urbano difundido pela nova legislação e experiências bem 

sucedidas como o orçamento participativo de Porto Alegre se tornaram emblemáticas, uma 

vez que permitem aos cidadãos a possibilidade de intervir na decisão sobre os gastos públicos. 

Os desdobramentos da nova política urbana brasileira que estão ocorrendo nos 

últimos anos demonstram o crescimento dos movimentos organizados de discussão sobre a 

cidade. Ao mesmo tempo em que as municipalidades se estruturam para cumprir as 

exigências do Estatuto da Cidade quanto aos processos de planejamento e a elaboração dos 

planos diretores, o governo federal organiza as Conferências das Cidades, que se replicam 

verticalmente, desde os municípios até o encontro nacional em Brasília e no nível 

internacional, no Fórum Social Mundial onde a idéia de que “uma outra cidade é possível” foi 

amplamente discutida.  

Esse processo de resgate do direito à cidade por todas as camadas da população, que 

tem um forte componente utópico, como bem assinala VAINER (2003, pg. 30), se contrapõe 

a um outro modelo de cidade contemporâneo, a da cidade – mercadoria, que tem como meta 

que os cidadãos se unam em torno de um consenso sobre o projeto de cidade desejado. A 

pergunta feita por VAINER em artigo recente merece uma reflexão: “Como fazer com que 

cidades tão injustas e desiguais como as nossas se apresentem unidas em torno de um único 

em torno de um único e mesmo projeto? A suposição de que há apenas um único e legítimo 

projeto de cidade não significa, justamente, a negação da possibilidade do embate, do 
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confronto de projetos?” Uma vez que a nova legislação trabalha com a idéia da diversidade, 

do respeito às diferenças e da explicitação dos conflitos. 

4.5.2. Lei Federal Nº 6766/79 

Na década de 70, enquanto se assistia ao esvaziamento das estruturas públicas 

ligadas às políticas urbanas, era implementada a Lei Federal nº 6766 de 1979, Lei Lehman, 

que regulamentou o parcelamento do solo urbano no país. Até aquela data, a regulamentação 

do parcelamento do solo urbano existente era o Decreto Lei nº 58 de 1937, que tratava 

somente das relações entre loteador e compradores, não impondo nenhuma norma de caráter 

urbanístico.  

A Lei Lehman refletia a preocupação ambiental que se iniciava, definindo as áreas 

próprias e impróprias para urbanização em função de aspectos naturais tais como 

declividades, hidrografia, vegetação entre outros. Ao mesmo tempo, tinha uma preocupação 

redistributiva quando impunha a doação de 35% da área total da gleba para o poder público, 

obrigando os empreendedores a preverem espaços para a implantação dos equipamentos 

públicos necessários à população que iria residir nessas áreas. A preocupação social se 

apresentava de forma a garantir os direitos dos compradores em relação aos empreendedores 

nos casos de loteamentos irregulares e clandestinos, uma prática corrente na época, que era a 

venda de lotes em loteamentos não aprovados e, que na maioria das vezes não tinham 

condições de aprovação pelo poder público, fazendo com que as pessoas pagassem por um 

lote que não existia legalmente.77 

                                                 
77 Esses empreendedores vendiam lotes a preços acessíveis e com longos parcelamentos atraindo os 
compradores. Em Curitiba, eles montavam seus “escritórios” em Kombis junto aos terminais de transportes 
públicos e vendiam lotes em 60 meses ou mais, criando problemas fundiários que perduraram durante muito 
tempo. A prática  foi abandonada em função da inflação dos anos 80 que impossibilitou a manutenção dos 
longos prazos para o parcelamento e por conta da lei 6766 que previa pena de prisão para quem vendesse lotes 
não aprovados pelos organismos competentes. 
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A nova legislação estabeleceu o tamanho mínimo dos lotes (125,00 m²)78, que não 

existia anteriormente, a obrigatoriedade de doação de 35% da área total da gleba para o 

município (reservas para usos institucionais e sistema viário) e a obrigatoriedade da reserva de 

faixas não edificáveis de 15 metros de cada lado, ao longo das águas correntes e dormentes, 

das faixas de domínio público das ferrovias, rodovias e dutos. Aos municípios pertencentes às 

regiões metropolitanas acrescentou-se a exigência da anuência prévia da autoridade 

metropolitana para a aprovação dos loteamentos e desmembramentos urbanos. Como 

“autoridades metropolitanas” foram consideradas as instituições criadas a partir da legislação 

federal de 1973, o que resultou na exaustiva polêmica sobre a competência dos Estados 

regulamentarem sobre assuntos municipais de uso do solo.  

Se, por um lado, a Lei nº 6766/79 desempenhou um papel importante na organização 

do espaço urbano brasileiro, auxiliando na diminuição da proliferação dos loteamentos 

clandestinos79, de outro lado, as exigências quanto à implantação de infra-estrutura e 

equipamentos geraram um aumento de custos nos loteamentos regulares, que acabou 

incentivando as ocupações irregulares.  

Em 1981, foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei nº 6938, que 

criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, órgão responsável pela proteção 

ambiental no país. Faziam parte dos instrumentos criados pela Lei, o zoneamento ambiental, a 

avaliação de impactos ambientais, a criação de estações ecológicas, áreas de proteção 

ambiental e as de interesse ecológico pelo poder público federal, estadual ou municipal.  

                                                 
78 Até então, o tamanho do lote mínimo adotado na maioria dos planos de uso do solo era de 360,00 m², o que 
inviabilizava programas habitacionais populares em função do custo da terra. 
79 Anteriormente à lei, a aprovação de loteamentos só no papel, sem a exigência da sua implantação e sem 
penalidades para quem não executasse as obras de infra-estrutura promoveu o parcelamento de áreas totalmente 
impróprias para a urbanização e que posteriormente não puderam ser canceladas, como o caso da região do 
Guarituba no município de Piraquara que foi toda parcelada na década de 50, e que se situava na bacia 
hidrográfica dos mananciais de abastecimento público, criando um conflito sócio-ambiental não solucionado até 
recentemente. 
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Segundo MUKAI (pg 173, 2002), o mais importante dispositivo dessa lei foi o 

parágrafo 1º do artigo 14, que estabelece que: “Sem obstar a aplicação das penalidades 

previstas neste artigo, fica o poluidor obrigado, independentemente de culpa, a indenizar e/ou 

reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade”, 

transformando a responsabilidade civil por dano ecológico em responsabilidade objetiva, isto 

é, independentemente de culpa do autor do dano80. 

Com a entrada em vigor das duas legislações – a urbanística e a ambiental – obteve-

se um controle maior sobre a ocupação do solo urbano. No entanto, foi nessa mesma fase que 

as ocupações irregulares começaram a crescer nas grandes cidades do país em quantidade e 

densidade. Com as regras estabelecidas pela Lei nº 6766/79, tornou-se praticamente 

impossível a regularização fundiária dessas ocupações, uma vez que dificilmente se conseguia 

atender a exigência da doação de 35% do total da área para o município. No que diz respeito à 

legislação ambiental, a obrigatoriedade da preservação de áreas numa faixa mínima de 30 ms 

ao longo dos cursos d’água gerou outro impasse, uma vez que as ocupações freqüentemente 

se localizam nas faixas de fundo de vale. 

Com isso, consolidaram-se as duas cidades, a “legal” e a “ilegal”, onde as áreas da 

“ilegal” não poderiam, com base no direito de propriedade, receber qualquer tipo de 

investimento público em infra-estrutura. 

No final dos anos 90, em função da amplitude que o problema tomou, a Lei nº 

6766/79 foi alterada, com vistas a facilitar as regularizações fundiárias. A Lei nº 9785/99, que 

alterou a nº 6766/79, excluiu a exigência de doação de 35% da área total para uso público, 

deixando a cargo do município, a definição do percentual a ser doado. Como a Constituição 

de 88 já previa a obrigatoriedade da elaboração dos planos diretores para municípios com 

                                                 
80 Com a multiplicação dos movimentos ambientalistas no país essa lei teve um impacto maior que a Lei nº 
6766/79, porque o controle social foi mais efetivo. 
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população acima de 20 mil habitantes e outros com características específicas, partia-se do 

pressuposto que esses municípios tinham definido na sua legislação, o percentual de áreas a 

ser doado.  

Outras alterações produzidas pela nova legislação foram a supressão da definição do 

lote mínimo e da exigência da anuência prévia pela autoridade metropolitana, deixando aos 

Estados a responsabilidade de disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e 

desmembramentos. Apesar do esforço em tornar a legislação urbanística mais flexível em 

relação à regularização fundiária, do ponto de vista ambiental, o Código Florestal restou 

inalterado, permanecendo os conflitos sócio-ambientais gerados pelas ocupações em áreas de 

preservação permanente ao longo dos cursos d’água. 

A organização da sociedade a partir dos movimentos sociais urbanos que se 

fortaleceram nos anos 80, foi o fator impulsionador da adoção dessas novas regras. Criados 

em grande parte nos anos 70, foi na década seguinte que se estruturaram em torno de 

problemáticas específicas, tais como a luta pela moradia, por creches, pelos transportes, etc. 

Segundo GOHN (1991, pg. 13):  

(...) o desemprego, o aumento dos aluguéis, a mudança da legislação na área do solo urbano 

dificultando a constituição de novos loteamentos populares, o aumento desproporcional do 

preço das tarifas de transportes, o esgotamento dos espaços disponíveis nas favelas etc. 

levaram às invasões coletivas de áreas urbanas e à constituição de movimentos de luta pela 

moradia. 

O processo de urbanização nas aglomerações metropolitanas produziu extensas 

periferias, e, o que FERREIRA DOS SANTOS (1983, pg 18) denominou de “permissividade 

urbana”, isto é, a ausência de controle público pela ação do Estado, promoveu a sua 

reprodução, mesmo com a vigência da legislação. MARICATO (2001) ao discutir essa 

questão, levanta o argumento de que a legislação urbanística no Brasil tem como tradição, 

legislar sobre as áreas onde existe o interesse do mercado imobiliário, deixando as invasões 
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com a total flexibilidade de ação. A cidade que está sendo produzida nesse contexto, se 

caracteriza pela convivência de espaços legislados e espaços livres, onde não há nenhuma 

regra a não ser a da sobrevivência. Com o passar do tempo, essas áreas estão se consolidando 

e se integrando à paisagem urbana, deixando no ar a pergunta sobre quais são os limites e 

conseqüências do planejamento urbano como vem sendo utilizado. 

Encontra-se em discussão no Congresso Nacional81 uma nova alteração da Lei nº 

6766/79 que propõe novas regras para as diferentes tendências de ocupação urbana que vêm 

ocorrendo no país e adota a denominação de “Lei da Responsabilidade Territorial”, numa 

alusão à função social da propriedade. Se aprovado o referido projeto, a nova lei:  

- passa a considerar considera área urbana consolidada a zona urbana que possua 

densidade demográfica superior a 50 (cinqüenta) habitantes por hectare e malha viária 

implantada, o que exclui uma grande parcela das áreas contidas no perímetro das cidades; 

 - classifica como regularização fundiária sustentável o conjunto de medidas 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, promovidas pelo Poder Público por razões de 

interesse social ou de interesse específico, que visem a adequar assentamentos informais 

preexistentes às conformações legais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado; 

– inclui o conceito de condomínio urbanístico como uma forma de parcelamento do 

solo, considerado como a divisão de imóvel em unidades autônomas destinadas à edificação, 

às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo 

admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos 

internamente ao perímetro do condomínio; 

                                                 
81 Projeto de lei nª 3057/05.  
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- cria o conceito de loteamento integrado à edificação, como a variante de loteamento 

em que a construção das edificações nos lotes é feita pelo empreendedor, concomitantemente 

à implantação das obras de urbanização. 

- apresenta soluções para agilizar os processos de aprovação de loteamentos, que, 

atualmente, chegam a levar até dois anos, com a integração dos licenciamentos urbanístico e 

ambiental. E considera que o município para possuir a gestão plena do território deve reunir 

simultaneamente os seguintes requisitos: 

• possuir plano diretor, independentemente do número de habitantes, 

aprovado e atualizado nos termos da Lei nº 10.257, de 2001; 

• dispor de entes colegiados de controle social nas áreas de política 

urbana e ambiental, sendo que no caso ambiental de caráter deliberativo; 

• dispor de órgãos executivos específicos nas áreas de política urbana e 

ambiental, ou integrar associações ou consórcios intermunicipais para o 

planejamento, a gestão e a fiscalização nas referidas áreas; 

- mantém a área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), salvo 

nas variações integradas à edificação, quando a área mínima é de 100 m² (cem metros 

quadrados); 

- restitui a exigência da doação de, no mínimo, 15% de áreas destinadas a uso 

público nos loteamentos, , excluído o sistema viário. 

E quanto à regularização fundiária, permite a definição de parâmetros urbanísticos e 

ambientais específicos, incluindo, entre outros pontos, o tamanho dos lotes e o percentual de 

áreas destinadas a uso público ou a uso comum dos condôminos; e, ainda flexibiliza a 

supressão das faixas de Áreas de Preservação Permanente - APPs, para empreendimentos de 

interesse social  
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O projeto de lei dedica grande parte de seu conteúdo a dois aspectos do processo de 

urbanização atual: as regularizações fundiárias e os condomínios urbanísticos. Na verdade, a 

legislação urbanística vem tentando se adaptar à realidade, uma vez que hoje as ocupações 

irregulares representam em alguns centros urbanos aproximadamente 40% das áreas ocupadas 

e a modalidade dos condomínios vem crescendo em todo o país. 

Porém, mais uma vez a realidade metropolitana é omitida na legislação federal, que 

não faz nenhuma menção especial sobre ela, deixando aos Estados a decisão para legislar 

sobre o assunto. O projeto de lei que tramita no congresso dá continuidade ao direcionamento 

da política urbana instituída pelo Estatuto da Cidade. 
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4.6. AS TENDÊNCIAS RECENTES DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO EM 

CURITIBA 

 

Nas décadas de 50 e 60, os países europeus estavam voltados para as políticas 

regionais, de organização do território, num momento de reconstrução das cidades e de busca 

de uma nova estruturação das suas redes urbanas, sendo dessa fase a criação de importantes 

organismos regionais, como a DATAR –Délégation de l’Aménagement du Territoire na 

França (encarregada da coordenação das ações setoriais dos ministérios para a implementação 

do Plano Nacional de Desenvolvimento), e a Cassa per il Sviluppo Del Mezzogiorno na Itália 

(com vistas a ações de desenvolvimento para o Mezzogiorno italiano), assim como os projetos 

das new towns na Inglaterra e das villes nouvelles na França, com a idéia de desconcentração 

de suas áreas metropolitanas. 

No Brasil, a influência desses modelos chegou uma década mais tarde, como o 

próprio II PND demonstrou82. No Paraná, no início dos anos 70, a Universidade Federal foi 

contratada para a elaboração da Política de Desenvolvimento Urbano para o Estado - PDU-

PR. A metodologia utilizada pela equipe do plano, inspirada nos métodos quantitativos de 

análise urbana, adotou a “teoria dos sistemas” compreendendo a cidade como um sistema 

dentro do sistema geral de cidades, com o qual interage por meio de uma gama de funções e 

processos. A relação entre o tamanho de uma cidade e sua hierarquia no sistema de cidades 

poderia medir, segundo o método, os níveis de concentração de atividades e a existência de 

macrocefalias urbanas. (FAISSOL, 1975, pg.17) 

O PDU-PR representou a introdução de uma visão técnico-científica para os 

problemas do Estado e incorporou entre outras, a preocupação com o adensamento das 

cidades, baseando-se em padrões estabelecidos por estudos urbanísticos, que recomendavam a 

                                                 
82 Ver mais detalhes sobre o assunto no Capítulo II. 
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otimização da infra-estrutura instalada e consideravam como desejável uma densidade entre 

150 e 280 hab/ ha83. As quarenta maiores cidades paranaenses tinham uma média de 37 hab/ 

ha, que não se alterou muito até o presente. As propostas do plano para a organização do 

território estadual, foram estruturadas em três alternativas: 

1ª ALTERNATIVA - Sistema Polinuclear – que visava uma “rede de cidades 

equilibrada e distribuída por todo o território estadual”. Essa proposta consistia na distribuição 

de atividades econômicas e equipamentos públicos, de forma a forçar a desconcentração 

populacional dos maiores núcleos urbanos, a partir do fortalecimento das cidades médias e da 

sua polarização no entorno próximo. 

2ª ALTERNATIVA - Sistema Biaxial – que propunha uma integração entre as 

metas estaduais e as federais, estabelecidas no II PND, privilegiando os “dois eixos principais 

do Estado, configurados nos corredores de exportação” de forma “a provocar uma 

urbanização mais condizente com a coesão interna do Estado”. (PDU,1973, pg. 189) A 

diferença dessa proposta com a anterior é que, ao visar a criação dos corredores interligando 

as cidades que apresentavam potencial para se tornarem pólos regionais, aceitava-se as 

tendências de crescimento existentes e estruturava-se o espaço para isso.  

3ª ALTERNATIVA – Sistema Tripolar – Essa alternativa propunha a formação de 

um anel que integraria os três pólos dinâmicos paranaenses: eixo Curitiba/ Ponta Grossa; eixo 

Maringá/Londrina; eixo Cascavel/Guairá. Trazia um enfoque sistêmico da regionalização do 

Estado, onde os pólos principais de regiões funcionais estariam organizados de forma a 

“reagir contra a grande megalópolis, formando uma estrutura equilibrada, atuante e coesa, a 

partir do esboço incipiente que existe atualmente”(PDU-PR, 1973, pg.41). 

                                                 
83 O plano toma como base o seguinte cálculo: “(...) considerando-se uma testada mínima de 12ms para os lotes 
ao longo de 1 km de área, e ainda admitindo que tenhamos quarteirões de 100 metros, e portanto, 9 quarteirões e 
8 ruas transversais de largura normal, teremos 144 lotes, somando ambos os lados da rua. Admitindo ainda, que 
em cada lote existe uma construção e 5 habitantes em cada uma delas, tem-se 720 hab/km de rua, o que resulta 
em um índice mínimo desejável igual a 1,39, ou seja, que se possa, com 1,39 km de redes de serviço, atender a 
1000 habitantes.” (PDU-PR, 1973, pg 46) para o que considera uma densidade mínima.  
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As políticas desenvolvidas pelo poder público estadual posteriormente seguiram essa 

última alternativa, como o próprio Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC-PDI-RMC 

de 1978, que propunha o desenvolvimento da região metropolitana à oeste na intenção de 

viabilizar o eixo Curitiba/ Ponta Grossa. Da mesma maneira, diversos estudos foram feitos 

para a consolidação do Metronor – eixo Maringá/ Londrina. No caso do eixo Cascavel 

/Guaira, a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu modificou a configuração da região, com 

o alagamento de grandes superfícies, que teve como resultado a polarização de Cascavel e sua 

forte articulação com Foz do Iguaçu, que detém o maior potencial turístico do Estado do 

Paraná, as cataratas do Iguaçu. 

Na década de 90, a idéia do Anel de Integração foi reassumida pelo governo 

estadual, numa proposta mais integrada, com uma estrutura de telecomunicações, energia, 

serviços e assentamentos humanos e fazendo conexão com o sistema ferroviário e pluvial. 

 
FIGURA Nº 4.8.  ANEL DE INTEGRAÇÃO - PARANÁ 

FONTE: SUDERHSA (1998) 
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No entanto, em função do período em que foi elaborado, o PDU-PR84 não dispôs de 

informações demográficas que mostrassem o processo acelerado de urbanização que vinha 

ocorrendo na aglomeração metropolitana. A modernização da agricultura com a introdução da 

mecanização, fez com que fosse liberado um grande contingente de mão-de-obra do campo, 

ao mesmo tempo em que as áreas cultivadas foram se concentrando em um reduzido número 

de estabelecimentos, originando dois processos migratórios diferentes: 

-dos “bóias-frias” que foram em direção às franjas das grandes cidades, promovendo 

uma intensa ocupação na aglomeração urbana de Curitiba, mudando a sua configuração 

espacial; 

-dos pequenos proprietários rurais que, com a venda de suas propriedades, foram em 

direção às novas fronteiras agrícolas localizadas nas regiões central e norte do país. 

As décadas seguintes mostram que a “maîtrise” do espaço pelo planejamento não foi 

tão eficiente como a imaginada pelo plano. As transformações da economia alteraram a 

dinâmica populacional no Estado, que teve um crescimento inferior ao do Brasil na mesma 

década, conforme indica o Quadro nº 4.8. ao mesmo tempo em que apresentava taxas de 

crescimento altíssimas nas áreas urbanas85. 

                                                 
84 A percepção das altas taxas de crescimento da população na região só foi possível com os resultados do Censo 
Demográfico de 80. 
85 Nessa década a região metropolitana de Curitiba apresentou a taxa de crescimento mais alta entre as nove 
regiões metropolitanas do país. 
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QUADRO Nº 4.4 TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL, POPULAÇÃO 
TOTAL, RURAL, URBANA POR MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS NO PARANÁ 1970-
1980 

TAXA DE CRESCIMENTO 1970-1980  

MRH POP. TOTAL POP. URBANA POP.RURAL 

Curitiba 5,79 7,29 -3,50 

Litoral Paranaense 2,02 3,02 -0,65 

Alto Ribeira 0,37 2,84 0,11 

Alto Rio Negro Paranaense 0,69 2,76 0,47 

Campos da Lapa 1,20 2,66 -0,11 

Campos de Ponta Grossa 3,31 4,58 0,17 

Campos de Jaguariaíva 1,29 4,61 -0,28 

São Mateus do Sul 0,83 6,21 -0,82 

Colonial de Irati 0,10 3,17 0,07 

Alto Ivaí 2,09 6,76 1,55 

Norte Velho de W. Braz -0,79 3,65 -2,53 

Norte Velho de Jacarezinho -2,48 2,33 -6,27 

Algodoeira do Assai -3,26 2,45 -5,98 

Norte Novo de Londrina 0,30 4,71 -6,61 

Norte Novo de Maringá -0,18 5,10 -8,89 

Norte Novo de Paranavaí -1,55 3,12 -5,60 

Norte Novo de Apucarana -1,92 4,38 -4,99 

Norte Nov. de Umuarama -2,87 3,90 -5,85 

Campo Mourão -2,70 5,35 -5,90 

Pitanga 2,40 7,29 1,89 

Extremo-Oeste Paranaense 2,48 12,48 -2,33 

Sudoeste Paranaense 1,57 7,62 -0,32 

Campos de Guarapuava 4,53 9,78 -1,51 

Médio Iguaçu 2,18 5,11 0,01 

TOTAL DO ESTADO 0,97 5,97 -3,32 

BRASIL 2,48  -0,61 
FONTE: IPARDES (1982) 

 

A migração das áreas rurais do Estado para as áreas urbanas fez com que a maioria 

dos municípios mantivesse um saldo positivo na população total, ampliando a taxa de 

urbanização. Em 1970, aproximadamente quatro em cada dez moradores da região 

metropolitana não haviam nascido no município onde residiam, e em 1976 essa relação 

passou para seis migrantes entre cada dez habitantes (ver Quadro nº 4.5.abaixo). 
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QUADRO Nº 4.5. PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MIGRANTE NA POPULAÇÃO 
TOTAL EM CURITIBA E DEMAIS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA - 1970-
1980 

1970 1980 1970/1976  

População 

Total 

População 

Migrante 

Participação 

% 

População 

Total 

População 

Migrante 

Participação 

% 

Variação 

Curitiba 609.026 285.359 46,85 831.800 449.447 54,09 57,5 

Demais 

Municípios 

212.207 51.829 24,42 147.700 88.547 59,09 70,8 

Total RMC 821.233 337.188 41,10 979.500 537.994 54,90 59,6 

FONTE: FIBGE- CENSO DEMOGRÁFICO 1970 
CODESUL, 1977 apud PI-RMC, 1986. 

 

No período entre 1970 e 1980, observou-se o crescimento das áreas periféricas à 

Curitiba, com a implantação de loteamentos populares nos municípios limítrofes ao pólo, 

como o caso de Colombo que possuía 97,67% de sua população urbana residindo fora da sede 

municipal, e Piraquara, onde 83,21% da população urbana habitava em áreas contíguas à 

Curitiba. (ver Quadro nº 4.6) 

Esse processo de urbanização periférica acelerado, acompanhado da intensificação 

do parcelamento do solo, criou extensos vazios urbanos, uma vez que a oferta de lotes foi 

maior que a demanda e, que, em alguns casos, mais tarde foram ocupados ilegalmente.  

Comparando-se as informações sobre aprovação de loteamentos em Curitiba e 

municípios limítrofes, (ver Cartogramas 4.5 e 4.6) observa-se que no período de 1939 a 1966, 

as áreas do município a leste, foram intensamente parceladas com reflexos nos municípios 

contíguos.  
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CARTOGRAMA 4.1 Localização das atividades industriais por data 
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CARTOGRAMA 4.2 – evolução da aprovação dos loteamentos no município de curitiba 
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 Cartograma 4.3 – evolução da aprovação dos loteamentos na agl.. 
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QUADRO Nº 4.6. PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA PERIFERIA 
DE CURITIBA NO TOTAL URBANO DOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES A 
CURITIBA, EM 1980. 

 

POPULAÇÃO URBANA 

 

MUNICÍPIO 

 

POPULAÇÃO 

TOTAL Total Sede Periférica a 

Curitiba 

 

 

 

% 

Almirante Tamandaré 34.168 27.063 4.836 20.406 75,40 

Araucária 34.799 27.128 6.095 19.796 56,88 

Campina Grande do Sul 9.798 3.783 1.064 2.584 68,30 

Campo Largo 54.839 37.401 33.469 1.563 4,17 

Colombo 62.881 54.979 3.147 53.700 97,67 

Mandirituba 15.452 7.216 2.062 5.075 70,32 

Quatro Barras 5.710 3.493 997 1.235 35,35 

Piraquara 70.640 60.927 13.201 50.703 83,21 

São José dos Pinhais 70.634 56.804 42.928 13.151 23,15 

FONTE: FIBGE (1980) Informações por setores censitários. Apud PI-RMC, 1986. 

 

Nessa época, dos quinze maiores municípios do Estado, quatro estavam localizados 

na região metropolitana de Curitiba, mostrando a sua dinâmica populacional. 

4.6.1. Programa De Investimentos Para A Região Metropolitana De Curitiba – 1986. 

Na década de 80, as mudanças políticas que ocorreram no país geraram uma 

desvalorização do planejamento dominado pela tecnocracia e abriram-se espaços para a 

participação popular nas discussões sobre o futuro das cidades. No entanto, a falta de 

experiência em processos de participação, o enfraquecimento das instituições de planejamento 

fizeram com que muitos considerassem essa década perdida do ponto de vista das políticas 

urbanas. Na região metropolitana, como no resto do país, foram alteradas as prioridades em 

relação aos governos anteriores, e a atividade do planejamento mudou seu discurso, até então 



 

 

199

predominantemente físico-territorial, para um outro, mais voltado às questões sociais e 

econômicas. O órgão metropolitano – COMEC- passou a reconhecer em seus trabalhos, a 

existência de uma enorme franja periférica à malha urbana, onde se assentava a população de 

baixa renda e que não dispunha de infra-estrutura física nem de equipamentos públicos. 

Em 1986, foi elaborado o Programa de Investimentos para a Região Metropolitana de 

Curitiba – PI-RMC, que teve como escopo a revisão das estratégias do PDI-RMC de 78. 

Nesse programa a urbanização periférica foi considerada como o maior problema a ser 

enfrentado pela gestão metropolitana.  

Sua estrutura foi inovadora quando envolveu uma frente ampla de organismos 

estaduais e municipais, inclusive o IPPUC, que elaborou um elenco de propostas de projetos e 

programas setoriais. Os recursos financeiros previstos eram provenientes de um empréstimo 

conjunto do Banco Mundial e Caixa Econômica Federal. O programa se iniciou em 1985, 

tendo sua proposta concluída em 1987, porém nesse período houve eleições estaduais com 

mudança de partido no governo, as negociações com o Banco Mundial não frutificaram e a 

proposta inicial terminou se resumindo num modesto programa de pavimentação de vias 

financiado pela Caixa Econômica Federal. 

Nesse programa, a leitura do espaço regional passou a visualizar o processo de 

metropolização sob uma ótica mais social, onde são considerados como prioridades, a 

recuperação das áreas periféricas, a geração de emprego e renda e as políticas públicas de 

caráter social. Do ponto de vista espacial, as propostas foram estruturadas a partir de quatro 

sub-divisões, quais sejam 

� áreas periféricas, entendidas como a franja de ocupação entre Curitiba e 

os municípios limítrofes, consideradas como o espaço prioritário de 

intervenção; 
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� centro expandido, entendido como a malha urbana central de Curitiba e 

centro polarizador das atividades regionais; 

� sedes municipais, consideradas pelo PDI-RMC/78 como pólos 

centralizadores de 1ª instância; 

� pequenas comunidades urbanas e rurais, que se caracterizavam por uma 

independência em relação à estrutura urbana da metrópole. 

As intervenções nas áreas periféricas não ocorreram por falta de recursos, e os 

investimentos disponíveis foram direcionados para as sedes dos municípios limítrofes, com 

maior força política de reinvindicação. 

4.6.2. Plano De Desenvolvimento Integrado Da Região Metropolitana De Curitiba – 2002 

Os anos 90 marcaram uma nova fase do planejamento regional no país. Após um 

período de ausência na pauta política nacional, ressurgiu lentamente a discussão sobre as 

regiões metropolitanas86. 

E, entre 2000 e 2002, foi feita uma nova tentativa de elaborar diretrizes para a região 

metropolitana de Curitiba por parte do organismo técnico de gestão, a Coordenação da Região 

Metropolitana de Curitiba – a COMEC. 

A iniciativa do plano, diferentemente da anterior de 1978, quando a questão 

metropolitana e regional era emergente no país, surgiu a partir do Programa de Saneamento 

Ambiental – PROSAM, financiado pelo Banco Mundial, que tinha por objetivo o saneamento 

da região. Durante a elaboração do programa os conflitos entre a ocupação urbana e a 

preservação ambiental se tornaram evidentes e tanto a coordenação do programa como os 

                                                 
86 Em 1992, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano do governo federal contratou o IPEA para elaborar um 
documento sobre a situação das regiões metropolitanas. Foi criado o Fórum Nacional de Entidades 
Metropolitanas, composto pelos dirigentes das instituições de planejamento metropolitano que tinha por objetivo 
estabelecer uma rede de contatos entre as diversas regiões. Como os cargos eram nomeados, na mudança de 
governo em 2002 não houve continuidade das atividades do Fórum. 
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próprios consultores do Banco entenderam que sem uma discussão coletiva sobre o futuro do 

crescimento da região qualquer ação do ponto de vista ambiental seria paliativa. 

A decisão de elaborar um plano regional exigia cautela, em função de um lado, da 

visão municipalista refletida na própria Constituição Federal e reforçada pela ênfase que as 

instituições de financiamento têm dado às políticas locais; de outro lado, pelas experiências 

metropolitanas no cenário nacional, na maioria das vezes pouco expressivas em seus 

resultados. O próprio Estatuto da Cidade foi bastante tímido ao tratar a questão metropolitana, 

como já foi dito.  

A proposta de 2000 partia de algumas constatações prévias: 

1 - A metrópole curitibana encontrava-se num momento estratégico para seu 

desenvolvimento uma vez que, na década de 90, o parque industrial automotivo87 havia se 

implantado na região, reorganizando sua base econômica; 

2 - O censo de 2000 revelou que as taxas de crescimento demográfico continuavam 

entre as mais altas das regiões metropolitanas brasileiras e que os vetores de crescimento da 

ocupação do espaço se direcionavam para as áreas de preservação de mananciais até mesmo 

pelas suas características físicas. Ficou claro que a região passava por um momento de 

inflexão importante e que as decisões para seu futuro não podiam ser proteladas. 

3. Nesse espaço de tempo, foi aprovado o Estatuto da Cidade que tornava obrigatória 

a elaboração/ atualização dos planos diretores para municípios de regiões metropolitanas e 

enfatizava a participação popular no processo de decisão sobre o futuro das cidades. 

O desenho do plano ateve-se a esses aspectos e especialmente ao que se pretendia 

que fosse a sua ancora: a participação popular. Diferentemente de 1978, quando, influenciado 

pelo espírito da época o plano foi formulado exclusivamente por quadros técnicos, a proposta 

de 2000 era introduzir o planejamento metropolitano numa visão moderna, direcionando sua 

                                                 
87 Vide Capítulo V.  
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elaboração sob uma ótica estratégica, obtendo consensos coletivos para a elaboração de 

projetos regionais que retirassem o caráter exclusivamente normativo que vinha se dando no 

planejamento metropolitano. No cenário nacional, no plano regional, das experiências em 

andamento, a mais conhecida era a de Recife. 

As críticas ao planejamento tradicional, que já vinham sendo formuladas por 

diversos autores, inclusive por Villaça, levaram a reflexões sobre as causas de seus fracassos e 

sucessos. Na maioria dos casos, o insucesso dos planos esteve relacionado muito mais a falta 

de implementação de suas diretrizes do que, propriamente a comprovação do erro de seus 

objetivos, até porque em geral esses objetivos acabavam sendo abstrações genéricas. 

A idéia do plano repousava numa visão estratégica, onde os objetivos seriam 

estabelecidos a partir de um planejamento de comunicação e a participação de agentes no 

espaço metropolitano na sua elaboração era fundamental para o seu sucesso. Baseado nos 

modelos dos planos estratégicos espanhóis, o conselho do plano que seria essencial para sua 

legitimação não saiu do papel.  

Na realização da 2ª Conferência Municipal das Cidades em Curitiba, em julho de 

200588, o grupo que tratava da questão metropolitana recomendou a retomada da elaboração 

do plano, que está sendo feita pelo organismo metropolitano, com outra ótica. Quanto à 

eficácia dos métodos de participação adotados naquela época, como o plano não foi finalizado 

e o processo foi interrompido é difícil avaliar se haveria ou não um resultado positivo. Do 

ponto de vista espacial, as suas propostas não foram concluídas, mas foram desenvolvidos 

vários diagnósticos apontando as tendências de ocupação da região e os conflitos sócio-

ambientais decorrentes. 

 

                                                 
88 Conferências realizadas para a elaboração de propostas a serem discutidas na Conferência Nacional das 
Cidades, promovida pelo Ministério das Cidades, a ser realizada em outubro de 2005. 
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Porém, constata-se que, ao introduzirmos conceitos como o de emergência e a teoria 

do caos na discussão sobre as metrópoles, os como, por exemplo, O problema dos planos 

diretores integrados, que se caracterizam como instrumentos centralizadores e totalitários é 

que não conseguem apreender a totalidade da complexidade metropolitana. A constatação 

disso tem levado à criação de processos de gestão descentralizados com a instituição de 

conselhos, comitês entre outros, que têm uma composição colegiada de decisões. Essas 

experiências estão sendo desenvolvidas com graus de sucesso diferenciados no Brasil, mas 

mostram que existe um caminho sem volta em direção ao envolvimento da população nos 

processos de planejamento e gestão urbana. As experiências que surgem da iniciativa das 

próprias comunidades também têm sido recorrentes, e que pelas suas características 

específicas e localizadas, apresentam resultados positivos, inserindo-se no que se 

convencionou denominar de “boas práticas”. 

A percepção desses movimentos aliados à complexidade interna das metrópoles, nas 

suas interações físicas e sociais reflete-se na procura de outras matrizes teóricas que forneçam 

um instrumental mais adequado para a análise do seu crescimento.  

Nesse sentido, a dimensão utópica do Estatuto da Cidade, que propõe a construção de 

uma cidade mais justa, se perde ao considerar essas grandes concentrações populacionais a 

partir de uma ótica administrativa e institucional dividida por municípios e, em setores 

públicos (saúde, educação, transportes, etc.), sem considerar a interdisciplinaridade entre as 

diferentes variáveis, que possibilitaria perceber uma situação que representa a gama de 

complexidade espacial e social desses espaços. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudar a cidade, o fato urbano, a 
metropolização, não é atributo de 
nenhuma ciência em particular, isto 
porque a cidade se constitui numa 
verdadeira encruzilhada onde se 
encontram diferentes realidades, 
dinâmicas, interesses e saberes. Ela se 
constitui por si só um paradoxo à 
realidade positivista moderna, seja 
porque explicita diferenças ao concentrar 
homens e atividades num só lugar, seja 
´porque evidencia as contradições 
básicas do modo de produção moderno 
– ao impor por exemplo a coexistência 
da miséria e da riqueza numa mesma 
dimensão espaço temporal. 

MENDONÇA (2001, pg 80) 
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CAPÍTULO V 

A CONFIGURAÇÃO ESPACIAL RECENTE DA AGLOMERAÇÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

A urbanização recente da aglomeração metropolitana de Curitiba caracteriza-se por 

apresentar novas espacialidades1 das atividades econômicas e dos espaços residenciais, 

destacando-se: 

- a expansão do centro tradicional, com o deslocamento de atividades características 

da área central para bairros consolidados da cidade de Curitiba, promovendo novas 

centralidades plurifuncionais; a mudança das características do comércio central, mais voltado 

às camadas populares; e, a degradação de algumas áreas em razão da perda de importância 

das funções que elas desempenhavam na área central. 

- a localização das novas indústrias, interconectando espaços, do ponto de vista 

econômico, na macro escala regional, caracterizada pela implantação das indústrias 

montadoras de automóveis e seus fornecedores, que criou um vetor sul/ leste industrial, 

ampliando os espaços destinados à essas atividades, até então mais circunscritos às áreas da 

Cidade Industrial de Curitiba - CIC e Cidade Industrial de Araucária – CIAR. 

- a ocupação das áreas ambientalmente frágeis e periféricas do município e da 

aglomeração metropolitana por bolsões de pobreza, como é o caso da APA do Iguaçu, criando 

espaços excluídos dessa nova fase econômica regional; e, 

- o avanço dos espaços privados sobre os espaços públicos, como é o caso das novas 

alternativas de moradia em condomínios fechados, que estão modificando a estrutura urbana, 

                                                 
1 Espacialidade entendida como o espaço socialmente produzido que é “uma estrutura criada, comparável a 
outras construções sociais resultantes da transformação de determinadas condições inerentes ao estar vivo, 
exatamente da mesma maneira que a história humana representa uma transformação social do tempo”. (SOJA, 
1993, pg 101)  
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promovendo descontinuidades na malha viária, criando novos arranjos sociais, mudando os 

laços de vizinhança e auto-segregando-se da convivência urbana. 

A análise da configuração espacial da metrópole de Curitiba (ver Cartograma nº 5.1) 

confirma o que se procurou destacar ao longo do estudo sobre a cidade contemporânea, que já 

não pode ser vista como uma estrutura unitária, mas como a coexistência de várias cidades 

sobrepostas em “layers” que interagem entre si, sendo sua produção simultaneamente 

influenciada pelo pensamento urbanístico internacional e pela dinâmica sócio-econômica 

local. 

Entender a cidade dessa forma implica em ver a cidade como um sistema complexo, 

que não pode ser “fatiado” em análises setoriais, mas que, ao mesmo tempo, exige a 

compreensão sobre as partes que a compõem. Cada fragmento urbano é resultado de uma 

cadeia de variáveis, que podem ser analisadas independentemente, desde que se compreenda a 

lógica comum que ordena o crescimento da cidade.  

Retomaram-se aqui os estudos apresentados nos capítulos anteriores que trataram dos 

processos de ocupação do espaço e dos modelos de planejamento e gestão urbana, para aplicá-

los ao caso da aglomeração metropolitana de Curitiba. A busca de um sistema de referência 

que não resultasse numa visão reducionista do processo orientou o eixo de investigação 

proposto no Capítulo I e privilegiou a análise sobre os resultados das diversas práticas urbanas 

no espaço, isto é, o espaço produzido. 

MARICATO (2001, pg.51) evidencia em sua análise a importância da dinâmica do 

espaço quando diz que  

o ambiente construído reflete as relações sociais além de participar ativamente de sua 

reprodução. Nesse sentido, é objeto e agente de permanências e de mudanças sociais e (...) é 

impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente desigual e autoritária, 

baseada em relações de privilégio e arbitrariedade, possa produzir cidades que não tenham 
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essas características. No entanto, esse reconhecimento não impede de ver a cidade, sua 

produção, sua manutenção, seu funcionamento e sua fruição como um campo de 

lutas e conquistas.  

A partir dessas considerações, adotou-se como recurso metodológico destacar na 

dinâmica espacial metropolitana aqueles movimentos que mais claramente poderiam 

confirmar as hipóteses de trabalho lançadas no início da tese, identificando em cada um deles 

as matrizes teóricas vinculadas aos paradigmas econômico, ambiental e social. 

Para caracterizar as tendências da urbanização recente, foram considerados quatro 

processos, listados abaixo, que são recorrentes nos espaços metropolitanos, o que implica em 

aceitar que dentro das possibilidades de uma visão caleidoscópica, eles formam imagens, que 

não se excluem, mas se complementam. 

• A expansão do centro e a geração de novas centralidades; 

• A espacialização recente dos empreendimentos econômicos; 

• O conflito entre a ocupação urbana e a fragilidade ambiental; 

• As novas formas espaciais dos empreendimentos imobiliários. 

5.1. A EXPANSÃO DO CENTRO E A GERAÇÃO DE NOVAS CENTRALIDADES; 

Enquanto podem ser classificadas como espaços privilegiados do sistema produtivo, 

as metrópoles brasileiras têm assistido, ao mesmo tempo, à expansão horizontal de suas áreas 

urbanizadas e à mudanças em seus espaços centrais. O surgimento de novas centralidades em 

função dessa expansão exige adaptações e novos usos para os espaços públicos centrais. A 

discussão sobre a revitalização dos centros urbanos é tema recorrente de congressos, 

seminários e preocupação das associações comerciais locais, que vêem nesses espaços o lócus 

privilegiado de sua atividade.  
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Na aglomeração metropolitana de Curitiba, onde estão sobrepostos o centro 

tradicional2 da cidade de Curitiba e o centro expandido da metrópole, os diversos planos de 

uso do solo adotaram para essa área, um zoneamento multifuncional e permitiram a 

manutenção de uma ocupação residencial e comercial para evitar os problemas decorrentes de 

seu esvaziamento. 

Mas, o crescimento da cidade e a dinâmica dos empreendimentos imobiliários 

continuaram agindo sobre o espaço, determinando novos critérios de localização de atividades 

e moradias, baseados na acessibilidade viária e nos transportes públicos, geraram mudanças 

que se refletiram no consumo do espaço urbano. O deslocamento do comércio de luxo para os 

os shoppings centers, a descentralização das atividades de serviços, principalmente aquelas de 

profissionais liberais para os bairros e, o surgimento dos condomínios fechados (horizontais e 

verticais) em regiões mais afastadas provocaram uma forte mudança do perfil do comércio 

central. 

Apesar da legislação do zoneamento de uso do solo de Curitiba ter estimulado a 

permanência de cursos noturnos na área central, gerando uma movimentação de estudantes 

nos horários de entrada e saída das escolas, o deslocamento das atividades de lazer, 

restaurantes e bares para os bairros do Batel, Seminário e Água Verde, fez com que as lojas, 

restaurantes e bares tradicionais da cidade freqüentados pelas classes média e alta saíssem da 

área central. 

Em 1981 foi inaugurado o primeiro shopping center da cidade e iniciou-se a 

mudança dos hábitos de compra das classes média e alta da população que passaram a utilizar 

aqueles espaços não só como áreas de comércio, mas também de lazer. Com isso, aumentou o 

número de lojas com produtos de “1,99”, de “sacolões” na área central, permanecendo ali 

                                                 
2 Considera-se centro tradicional o bairro denominado Centro pela administração municipal. 
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também as grandes redes nacionais de eletrodomésticos e mobiliário, mas que por sua vez, já 

implantaram filiais nos principais sub-centros comerciais da aglomeração.  

Ocorreu simultaneamente uma expansão do comércio do centro tradicional na 

direção dos bairros residenciais das classes média e alta e ao longo dos corredores de 

transportes coletivos criando novas centralidades e consolidou-se a proposta dos zoneamentos 

de 1966 e 1975, que imaginavam o adensamento populacional ao longo dos eixos de 

transportes coletivos, a criação de estruturas lineares de comércio e serviços, assim como seu 

adensamento vertical.  

Quanto à habitação na área central, os fatores que vêm marcando o seu esvaziamento 

populacional são a dificuldade de circulação de veículos nesta área, uma vez que a maioria 

dos edifícios antigos não dispõe de estacionamento próprio, e o valor do metro quadrado de 

área construída, que torna os aluguéis nessa região mais altos que nas demais áreas da 

aglomeração. 

Para analisar este esvaziamento, o Quadro nº 5.1. apresenta a seleção dos bairros que 

tiveram taxas de crescimento menores ou iguais a 0,00%, no período entre 1996 e 2000. O 

bairro São Francisco, que é vizinho ao bairro Centro, apresenta a maior taxa negativa de 

crescimento da cidade (-3,66 % a.a.) e se caracteriza por localizar vários imóveis 

considerados patrimônio histórico e cultural da cidade que foram tombados pelo poder 

público. Os bairros Prado Velho e Jardim Botânico apresentam a segunda e a quarta maiores 

taxas negativas, (-2,45 % a.a. e -2,00 % a.a.) respectivamente, pois, apesar de sua localização 

muito próxima ao centro, estão ao lado de um dos assentamentos informais mais antigos da 

cidade, a Vila Torres3. O bairro Centro apresenta-se em terceiro lugar, com uma taxa negativa 

de -2,33% a.a.. Os demais bairros que estão perdendo população são aqueles que estão sendo 

                                                 
3 Esse assentamento, apesar de ter tido grande parte de sua área regularizada pela prefeitura municipal, 
permanece com o mesmo padrão de ocupação em vielas estreitas, propiciando altos índices de furtos e violência, 
provocando uma desvalorização imobiliária no seu entorno. 
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procurados para a instalação de atividades comerciais e de serviços. O Cartograma 5.2. mostra 

a delimitação da área urbana que perde população em Curitiba e o Cartograma 5.4 o custo do 

metro quadrado na cidade.  

Enquanto isso, as taxas de crescimento dos bairros populares, onde estão implantados 

os programas habitacionais, estão extremamente elevadas, como é o exemplo do bairro 

Tatuquara, que não tinha sequer registro de população no Censo do IBGE de 1970  e cresceu 

16,88% ao ano entre 1996 e 2000, chegando a 36.339 habitantes em 2000, o mesmo 

acontecendo com o Sítio Cercado, que passou de 993 pessoas em 1970 para 102.410 em 

2.000. 

QUADRO Nº 5.1. ÁREA, POPULAÇÃO, TAXA DE CRESCIMENTO (1996/2000), 
DENSIDADE, % DA POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO DOS BAIRROS 
SELECIONADOS DE CURITIBA 

Área (ha) População 1996 (hab) Densidade 
(hab/há) 

(1)Taxa de 
Cresc. 

1996/2000 
(%) 

População 2000(hab) Densidade 
(hab/há) Bairros 

Abs. Abs. % Abs. Valor Abs. % Abs. 

Água Verde 476,4 49.863 3,38 104,67 0,00 49.866 3,14 104,67 

Alto da Glória 88,2 5.788 0,39 65,62 -0,88 5.588 0,35 11,73 

Alto da XV 150,4 8.683 0,59 57,73 0,00 8.683 0,55 18,23 

Bom Retiro 194,4 5.890 0,40 30,30 -1,11 5.633 0,35 11,82 
Campina do 
Siqueira 169,3 7.177 0,49 42,39 -0,24 7.108 0,45 14,92 

Centro 329,7 35.845 2,43 108,72 -2,33 32.623 2,06 68,48 

Centro Cívico 96,5 5.167 0,35 53,54 -1,99 4.767 0,30 10,01 

Fanny 199,6 8.346 0,57 41,81 -1,47 7.866 0,50 16,51 

Hugo Lange 115 3.406 0,23 29,62 -1,80 3.167 0,20 6,65 

Jardim Botânico 277,2 6.670 0,45 24,06 -2,00 6.153 0,39 12,92 

Mercês 327,6 14.613 0,99 44,61 -0,91 14.089 0,89 29,57 

Prado Velho 243 7.822 0,53 32,19 -2,45 7.084 0,45 14,87 

São Francisco 136,3 7.470 0,51 54,81 -3,66 6.435 0,41 13,51 

São Lourenço 225,5 5.726 0,39 25,39 -0,75 5.556 0,35 11,66 

Total 3.029,10 172.466,00 11,68 56,94  164.618,00 10,37 54,35 

Curitiba 43.200,00 1.476.253,00 100,00 34,16 1,83 1.587.315,00 100,00 36,73 
(1)Taxa Média Geométrica de Incremento Anual, representa a evolução anual no período. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de IPPUC/ Banco de Dados. 
 

Analisando-se o crescimento das atividades de comércio e serviços por bairros, em 

2002, o Centro concentrava 15,70% dos estabelecimentos de indústria, comércio e serviços da 

cidade de Curitiba e, apesar das perdas relativas no período, teve um crescimento no 
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percentual de estabelecimentos em relação ao total da cidade entre 2000 e 2002, mantendo-se 

em 1º lugar no ranking de bairros com maior incidência de estabelecimentos de indústria, 

comércio e serviços. 

QUADRO Nº 5.2. RANKING DOS 10 BAIRROS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE 

ESTABELECIMENTOS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, EM CURITIBA_2000 

E 2002 

2000 2002 
Ranking 

Bairros  Abs. % Bairros  Abs. % 

1º Centro 1.414 14,56 Centro 1120 15,70 

2º Boqueirão 505 5,20 Boqueirão 433 6,07 

3º Rebouças 405 4,17 Água Verde 358 5,02 

4º C. I. C. 391 4,03 C. I. C. 305 4,28 

5º Água Verde 381 3,92 Portão 286 4,01 

6º Portão 370 3,81 Sítio Cercado 274 3,84 

7º Sítio Cercado 324 3,34 Rebouças 271 3,80 

8º Batel 313 3,22 Batel 265 3,72 

9º Xaxim 257 2,65 Cajuru 220 3,08 

10º Cajuru 248 2,55 Bigorrilho 209 2,93 

    4.608 47,44   3.741 52,45 

Curitiba   9.713 100,00   7.133 100,00 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de IPPUC/Banco de Dados/2005. 

Da mesma forma, verifica-se que praticamente um quarto (23,03%) das lojas de 

shoppings centers existentes na cidade se encontra no Centro, como também 67,00 % dos 

hotéis e flats, enquanto que a faixa de renda mediana dos responsáveis dos domicílios que ali 

residem é de 9,93 salários mínimos mensais. 
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QUADRO Nº 5.3. NÚMERO DE LOJAS DE SHOPPING CENTERS, HOTÉIS E FLATS, 

ESTABELECIMENTOS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E VALOR DO 

RENDIMENTO NOMINAL MEDIANO MENSAL DOS RESPONSÁVEIS PELOS 

DOMICÍLIOS DOS BAIRROS SELECIONADOS DE CURITIBA 

BAIRRO 

Nº DE 
LOJAS EM 
SHOPPINGS 
CENTERS 
(2004) 

Ranking 
HOTEIS 
E FLATS 
(2004) 

Ranking 

EST. DE 
INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO 
E 
SERVIÇOS 
(2002) 

Valor do 
Rendimento 
Nominal Mensal 
Mediano dos 
Responsáveis 
pelos Domicílios 
com 
Rendimentos em 
Sal. Mínimo 

Água Verde 75 7º 2  358 13,91 
Alto da Glória   2   14,57 
Alto da Rua XV 120 6º 1   12,58 
Batel 291 2º 9 2º 265 23,18 
Bigorrilho 136 5º 3 4º 209 17,22 
Centro 652 1º 80 1º 1120 9,93 
Centro Cívico 178 4º 3 4º  13,25 
Jardim Botânico   8 3º  7,52 
Juvevê   3 4º  16,56 
Portão 280 3º 1  286 7,95 
São Francisco   3 4º  9,93 
Total 1732  115  2238  
Total de 
Curitiba 

2827  125  7133 
4,64 

% do Centro em 
relação à 
Curitiba 

23,03  67,00  15,70 
 

Fonte: IPPUC/Banco de Dados/2005. 

No que se refere à renda, observa-se que os bairros que apresentam as taxas de 

crescimento negativas são os que possuem maior número de atividades e concentram as 

famílias com o maior poder aquisitivo da cidade e do aglomerado metropolitano. O Quadro nº 

5.4. mostra o percentual de chefes de família do total da cidade, que residem nesses bairros e 

quanto representam percentualmente do total de chefes de família em bairros com a mesma 

renda mediana e o Cartograma 5.3. mostra a distribuição espacial da renda no aglomerado 

metropolitano. 
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QUADRO Nº 5.4. FAIXAS DE RENDIMENTO NOMINAL MEDIANO MENSAL DOS 

RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS DOS BAIRROS SELECIONADOS DE CURITIBA 

FAIXAS DE RENDIMENTO NOMINAL 

MENSAL MEDIANO DOS 

RESPONSÁVEIS PELOS DOMICÍLIOS 

PARTICULARES PERMANENTES (EM 

SM) 

Nº TOTAL DAS PESSOAS 

RESPONSÁVEIS PELOS 

DOMICÍLIOS 

PARTICULARES 

PERMANENTES 

Nº DAS PESSOAS DOS 

BAIRROS SELECIONADOS 

POR FAIXA DE RENDA 

  0 A = OU <3 27.539 1.854 

>3 A = OU< 5 280.583 0 

>5 A = OU< 10 89.599 56.170 

>10 A = OU< 15 43.916 27.465 

>15 A = OU< 20 19.379 15.605 

= OU< 20 3.938 3.938 

Total 471.163 105.032 

Fonte: IPPUC/Banco de Dados/2005. 

 

É possível concluir que com a implementação do sistema de transportes e dos 

corredores viários na década de 70, começaram a consolidar-se sub-centros metropolitanos 

que permitiram o deslocamento de atividades e residências do centro tradicional. Com uma 

melhor acessibilidade, muitos profissionais liberais implantaram seus escritórios em bairros 

residenciais que paulatinamente foram se transformando em áreas comerciais, gerando o que 

aqui se denominou de “centro expandido”, que vem respondendo pela localização de 

atividades do terciário superior, ao mesmo tempo que perde população.  

O Cartograma nº 5.5 apresenta o tempo de deslocamento ao centro com a utilização 

de transportes coletivos e cruzando-se com as informações do Cartograma nº 5.4, é possível 

demonstrar que os custos da terra são inversamente proporcionais à distância ao centro, o que 

se aproxima das análises da teoria dos círculos concêntricos de Burgess. 

De acordo com VILLAÇA (2001, pg 280): 

A década de 1970 marcou a difusão da propriedade do automóvel pela classe média 

brasileira.(...) Foram os interesses de locomoção dessa classe que modelaram, a partir da 
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década de 1970, uma parte dos territórios de nossas metrópoles, inclusive seus novos 

centros. A mobilidade territorial libertou as pessoas da prisão, do peso do espaço. (...) 

Entretanto, apesar da maior mobilidade territorial, elas, à medida que e afastavam, 

procuravam minimizar o tempo de deslocamento ao centro, trazendo-o para sua direção. Isso 

ocorreu, porém em uma parte clara e específica da cidade: a região geral onde concentrava a 

alta renda.   

No que se refere ao centro tradicional, este autor chama a atenção sobre o que se 

denomina ideologicamente de “decadência” dos centros das cidades brasileiras, e que, na 

realidade, é a sua utilização pelas camadas populares da população, que são a maioria da 

população, e nessas condições, “sendo o centro realmente da maioria, ele é o centro”. 
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Cartograma nº 5.1 – configuração recente da aglomeração 
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Cartograma 5.2 – bairros com taxa de crescimento igual ou inferior a zero 
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Cartograma 5.3 – rendimento médio das pessoas resp... 
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Cartograma 5.4 – isocustos da terra 
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Cartograma 5.5 – tempo de deslocamento ao centro 
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5.2. A ESPACIALIZAÇÃO RECENTE DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS 

Do ponto de vista espacial e de organização do território, constata-se na década de 

90, a consolidação de Curitiba como uma metrópole, onde o centro expandido passa a se 

afirmar cada vez mais como um hiper-centro do espaço regional e, simultaneamente, a 

expansão das atividades econômicas vai criando pólos ou novas centralidades regionais em 

municípios limítrofes. Nesse período, ocorreu o intenso crescimento e diversificação da 

indústria de transformação e dos serviços e a expansão da área de ciência e tecnologia. 

A participação do PIB da região metropolitana de Curitiba no total do Estado que era 

39,1% em 1991 aumentou para 41,8% em 2000, enquanto a sua participação do Valor da 

Transformação Industrial – VTI no total da indústria brasileira aumentou de 2,9% para 3,3%, 

o equivalente a uma taxa de crescimento de 13,8% (PDI-RMC/2001). 

No que se refere às atividades do setor Serviços, o crescimento do emprego formal 

no período 1994-2000, não só foi expressivo como bem maior do que nas RM’s de São Paulo 

e Porto Alegre, com a expansão nas atividades de administração técnica profissional (serviços 

especializados), serviços de alojamento, restaurantes, etc. e serviços educacionais e de saúde 

(médicos, odontólogos, etc.). 

A expansão da área de ciência, tecnologia e inovação (C & T & I) pode ser notada 

pelo intenso processo de diversificação e diferenciação institucional que vem ocorrendo a 

partir do início da década de 90. Segundo PDI-RMC (2002, pg.41): 

Nessa área, foram criadas ou fortalecidas, na década de 90, as seguintes instituições/ 

programas: Fundação Araucária; Paraná Tecnologia; o Parque de Software , Centro 

Internacional de Tecnologia de Software - CITS; Incubadora Internacional de Software 

(IIES); Projeto Paraná Classe Mundial em Software em Tecnologia da Informação e 

Comunicação; Incubadora Tecnológica de Curitiba - INTEC; Sistema Meteorológico do 

Paraná - SIMEPAR; Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade - IBQP-PR; 
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Universidade Eletrônica; Centro de Design do Paraná – (TECPAR); Instituto de Biologia 

Molecular (IBMP/TECPAR); Rede de Inovação em Materiais (RIMAT/TECPAR); Sensores 

Cerâmicos para Monitoramento do Lençol Freático (TECPAR); Parque Tecnológico 

(TecnoParque); Tecnocentro; Paraná AutoTech; Universidade Livre do Meio Ambiente; 

Centro Integrado dos Empresários e dos Trabalhadores da Indústria do Estado do Paraná 

(CIETEP), além de diferentes centros para qualificação de técnicos (Centro de Treinamento 

da Indústria Automotiva - SENAI) e executivos (ISAE/ FGV, IBMEC, etc.). Complementa a 

área de C&T&I, instituições de importância histórica como a UFPR; o Instituto de 

Tecnologia para o Desenvolvimento - LACTEC; o Centro de Hidráulica e Hidrologia Prof. 

Parigot de Souza - CEHPAR; o Serviço de Transplante de Medula Óssea - SETMO/ Hospital 

das Clínicas; o Centro Nacional de Pesquisa Florestal (CNPF/ EMBRAPA); a PUC-PR; o 

Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET; o Instituto de Tecnologia do Paraná-

TECPAR; e Centro de Tecnologia da Madeira e Mobiliário - CETMAM (São José dos 

Pinhais). 

Especificamente com relação ao Parque de Software de Curitiba, é interessante 

salientar que tendo sido inaugurado em 1996, e instalado em uma área de 190 mil metros quadrados 

na Cidade Industrial de Curitiba, abriga empresas de tecnologia de software (Impsat, Tree Tools, GSI 

e EBS, entre outras), as sedes da Assespro, entidade que reúne empresas de informática e 

processamento de dados, e do Centro Internacional de Tecnologia de Software - CITS. É um 

condomínio tecnológico criado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, com o objetivo de transformar a 

cidade num pólo de excelência em software. 

A idéia inicial da Prefeitura Municipal era “impulsionar Curitiba e sua região de uma 

maneira ordenada na direção de tornar-se um ambiente regional de inovação, ou tecnópolis”(Curitiba 

Metrópole Tecnológica) A perspectiva não era criar um espaço específico para a “tecnópolis”, mas o 

desenvolvimento descentralizado de atividades que gerassem a sinergia necessária para o 

desenvolvimento da proposta.  
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FIGURA Nº 5.1. PLANTA DO PARQUE DE SOFTWARE DE CURITIBA 

FONTE: Curitiba Metrópole Tecnológica (2001) 

 

O crescimento dos serviços e a expansão da área de ciência e tecnologia vem 

ocorrendo principalmente no município de Curitiba com pouca difusão nos municípios do 

entorno. 

Com a implantação do complexo automotivo em São José dos Pinhais (Renault e 

Volkswagen/ Audi) na década de 90 e seus fornecedores que se localizaram nos municípios 

limítrofes essa tendência pode ser alterada, pois segundo BITTENCOURT (pg. 108, 2003): 

do total de 209 intenções de investimentos no período de 1996 a 2000, somando o valor de 

R$ 9,997,3 milhões, 101 investimentos se concentram nos 11 municípios que compõem a 

cidade-região de Curitiba (48,3%), com o expressivo valor de R$ 5.776,6 milhões frente a 

388 municípios restantes do Estado, correspondendo a 108 investimentos (51,7%) somando 

o valor de R$ 4.220,7 milhões. 

Quanto ao setor industrial, os percentuais de crescimento do emprego formal 

apresentados no Quadro nº 5.5 refletem os investimentos que ocorreram na década 1990-2000 
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em alguns municípios. Observam-se percentuais negativos para Curitiba, enquanto em Quatro 

Barras encontra-se o maior percentual de crescimento do setor, com a localização de vários 

fornecedores das indústrias automobilísticas, superando São José dos Pinhais, que teve a 

implantação da Renault e da Volskwagen/ Audi.  

O crescimento do emprego formal das atividades do setor Serviços no período 1990-

2000 apresentou percentuais negativos no município de Curitiba, mas teve valores superiores 

a 100% em vários municípios da aglomeração metropolitana, mostrando que existe uma 

tendência de ampliação e de transferência de atividades deste setor de Curitiba para esses 

municípios, sendo que o setor do Comércio confirma a mesma dinâmica. 
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QUADRO Nº 5.5 NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS POR SETOR ECONÔMICO E % DE CRESCIMENTO ENTRE 1995 E 2000 POR MUNICÍPIO. 
MUNICÍPIOS INDÚSTRIA CONSTRUÇÃO CIVIL COMÉRCIO SERVIÇOS 

  1995 2000 % 1990 2000 % 1990 2000 % 1990 2000 % 
Almirante Tamandaré 1.957 2.332 19,16 369 225 -39,02 709 653 -7,90 1.949 2.493 27,91 
Araucária 5.902 8.448 43,14 606 944 55,78 2.100 2.747 30,81 6.086 7.407 21,71 
Campina Grande do Sul 1.162 1.137 -2,15 225 314 39,56 371 640 72,51 1.698 4.281 152,12 
Campo Largo 7.290 8.179 12,19 232 456 96,55 1.581 2.247 42,13 3.842 3.477 -9,50 
Campo Magro*   364     39     114     469   
Colombo 5.015 5.630 12,26 629 914 45,31 1.740 3.397 95,23 5.914 10.223 72,86 
Curitiba 85.699 81.914 -4,42 29.992 24.107 -19,62 74.913 88.202 17,74 387.353 372.601 -3,81 
Fazenda Rio Grande* 637 1.281 101,10 121 107 -11,57 333 899 169,97 817 1.956 139,41 
Pinhais* 5.415 7.878 45,48 1.067 2.247 110,59 1.770 3.041 71,81 2.661 6.015 126,04 
Piraquara 541 508 -6,10 71 84 18,31 266 370 39,10 879 1.879 113,77 
Quatro Barras 855 2.371 177,31 195 70 -64,10 227 363 59,91 4.500 8.016 78,13 
São José dos Pinhais 10.750 16.882 57,04 1.321 2.077 57,23 3.559 5.925 66,48 7.741 13.046 68,53 
Total 125.223 136.924 9,34 34.828 31.584 -9,31 87.569 108.598 24,01 423.440 431.863 1,99 

* municípios criados na década de 90 
FONTE: IPARDES (2004) 
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A participação das exportações e importações da Região Metropolitana* vinculada 

ao setor de material de transportes (veículos, autopeças e máquinas e equipamentos) em 

relação ao total do Estado, aumentou de 1,3% e 9,8%, em 1996, para 23,4% e 25,9%, em 

2000. No período 1996-2000, esse segmento industrial respondeu por cerca de 85% e 42% do 

aumento verificado no total das exportações e importações estaduais, respectivamente. 

De acordo com FIRKOWSKI (2004, pg 94), a implantação do parque industrial 

automotivo ligado à economia mundial foi responsável pelas transformações nos setores 

hoteleiro, comércio varejista (hipermercados e shoppings centers) e serviços corporativos. 

Como foi visto no item anterior, alguns dos bairros centrais do município de Curitiba 

concentram a maioria das empresas dos setores varejista e hoteleiro. 

Em levantamento feito pela referida autora, a partir do início de 2000, 21 

empreendimentos da rede hoteleira instalaram-se na aglomeração metropolitana4, sendo que 

todos são pertencentes a grandes grupos internacionais, enquanto que, das dezessete lojas de 

redes de hipermercados instaladas em Curitiba no mesmo período, treze pertencem também às 

redes internacionais. Segundo a autora: 

É importante sublinhar que as mudanças não se deram apenas no âmbito da troca de 

controle, mas se irradiaram por toda a cadeia de fornecedores, na medida em que os novos 

grupos trouxeram não só a modificação física das lojas, novos métodos de trabalho, 

ampliação do horário de funcionamento, mas também significativas alterações na 

composição do mix de produtos disponíveis, em que cada vez mais as grandes marcas de 

atuação global sobressaem, em detrimento daquelas de caráter local e regional, tanto no 

âmbito dos produtos industrializados como no dos hortifrutigranjeiros. FIRKORSKI (2004, 

pg. 104) 

Também é importante salientar que diferentemente do que ocorreu nos anos 70/80, o 

crescimento industrial recente na RMC extrapolou o âmbito da Cidade Industrial de Curitiba - 
                                                 
4 Sendo que destes apenas três não se localizam no município de Curitiba. 
* Os dados agregados disponíveis referem-se à RMC total, no entanto,essas atividades estão todas localizadas na 
aglomeração metropolitana, sendo possível considerar esses valores relativos à aglomeração. 
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CIC e da Cidade Industrial de Araucária - CIAR ocupando de forma expressiva alguns eixos 

rodoviários da aglomeração: BR 277 (em direção a São José dos Pinhais, Paranaguá e Campo 

Largo), BR 376 (em direção a São José dos Pinhais e Joinville), BR 476 (Araucária), BR 116 

(de Curitiba em direção ao Sul, para Fazenda Rio Grande, e Nordeste, para Pinhais, Quatro 

Barras e Campina Grande do Sul), além da Avenida Juscelino Kubitschek, na CIC, ligando a 

BR 277 Oeste à BR-116 Sul. O Contorno Leste, que liga alguns desses eixos deve se afirmar 

como uma nova fronteira para a localização de atividades econômicas. (Ver Cartograma nº 

5.6.). 

A desconcentração dos setores de serviços e indústria de Curitiba para os municípios 

vizinhos, permanecendo no centro expandido aquelas atividades mais especializadas pode ser 

verificada a partir do PIB per capita dos municípios vem se apresentando superior ao de 

Curitiba (Ver Quadro nº 5.6). Cabe a observação de que o PIB dos municípios calculado pelo 

IPARDES é baseado no valor agregado da produção por setor econômico. Portanto, um 

município pequeno com uma grande fábrica apresenta o PIB per capita muito alto. 

 

QUADRO N° 5.6. PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA -AGLOMERAÇÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, 2003 

MUNICÍPIO 
 

VALOR (R$) 
 

Posição no 
ranking 

ALMIRANTE TAMANDARE 4.447,00 10º 
ARAUCARIA 57.727,00 1º 
CAMPINA GRANDE DO SUL 4.565,00 8º 
CAMPO LARGO 9.538,00 4º 
CAMPO MAGRO 4.587,00 7º 
COLOMBO 4.559,00 9º 
CURITIBA 9.105,00 6º 
FAZENDA RIO GRANDE 3.527,00 12º 
PINHAIS 9.513,00 5º 
PIRAQUARA 3.391,00 11º 
QUATRO BARRAS 14.131,00 3º 
SÃO JOSE DOS PINHAIS 20.968,00 2º 

FONTE: BDE/IPARDES/2006. 
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Como ficou evidenciado no capítulo III com o exemplo da Toyota, que dispõe de 

uma estrutura física baseada numa rede mundial, a flexibilidade que vem ocorrendo nas 

atividades das grandes empresas5 permite uma organização de alta mobilidade geográfica com 

a “coordenação centralizada de interesses corporativos descentralizados” HARVEY (1989). A 

implantação das indústrias automotivas na aglomeração metropolitana de Curitiba 

corresponde a este movimento, correndo o risco de enfrentar alterações bruscas, como 

aconteceu com a Chrysler que um ano após implantar uma unidade no município de Campo 

Largo, encerrou as atividades. 

Segundo BITTENCOURT (2003, pg. 122), as indústrias automotivas poderiam ter se 

instalado em qualquer um dos núcleos dinâmicos existentes no país, optando por Curitiba em 

função da “guerra fiscal” entre os Estados, decorrente da ausência de uma política de 

desenvolvimento industrial espacializada no contexto nacional. Como foi visto no Capítulo II, 

a ausência de políticas regionais no Brasil tem ampliado a “guerra fiscal” entre os Estados, 

que, para atrair investimentos externos, criam benefícios fiscais e monetários para as 

empresas. No caso de Curitiba, é importante considerar o fato de que a cidade se tornou 

conhecida internacionalmente pelas experiências urbanísticas desenvolvidas à partir dos anos 

70, e que esse fator teve um peso na escolha de sua aglomeração para a implantação das 

indústrias, mesmo que os benefícios fiscais oferecidos tenham pesado na decisão.  

Em resumo, do ponto de vista econômico, a aglomeração metropolitana vem se 

inserindo nos padrões dos processos flexíveis de produção6 e criando redes de 

desenvolvimento de tecnologia e inovação. Do ponto de vista espacial, houve uma 

descentralização das atividades industriais em relação aos espaços da CIC e CIAR, ao mesmo 

                                                 
5 Além de outros aspectos que envolvem a flexibilidade. Sobre o assunto ver HARVEY (1989), SENNET 
(2005), CASTELLS (2000). 
6 Que implica na sub-contratação, transferência de sede, entrega just-in-time, aceleração do tempo de giro, entre 
outros. 
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tempo em que se percebe a tendência da especialização das atividades da CIC em direção às 

áreas de inovação e tecnologia. 

Os municípios que sofreram o maior impacto dessas mudanças são respectivamente: 

São José dos Pinhais, Araucária, Pinhais, Quatro Barras, Campo Largo, cujo PIB per capita 

são superiores ao de Curitiba7 e cujo crescimento do número de empregos formais por setor 

econômico é expressivo (ver Quadro nº 5.5.). Nesses municípios vem se afirmando uma nova 

rede de serviços e comércio, assim como a implantação recente de instituições de ensino 

superior que fortalecem suas sedes urbanas como pólos locais e regionais.  

Ao mesmo tempo em que esses espaços são incluídos na dinâmica da economia 

globalizada, ampliam-se os desníveis entre as faixas de renda da população, sobre o que se 

tratará no item a seguir. 

                                                 
7 Levando-se em conta as ressalvas feitas anteriormente quanto aos valores do PIB. 
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Cartograma 5.6 – eixos de ocupação industrial 
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5.3. O CONFLITO ENTRE A OCUPAÇÃO URBANA E A FRAGILIDADE 

AMBIENTAL 

 

CASTELLS (1999, 2001) e BOAVENTURA DOS SANTOS (2000, 2002), entre 

outros, vêm estudando o impacto da flexibilização da economia na qualidade de vida da 

população. O enfraquecimento do Estado do Bem-Estar, dos sindicatos, a ampliação dos sub-

contratos, do trabalho informal encerraram a fase da estabilidade do emprego e, vêm criando 

uma instabilidade que CASTELLS (1999, pg 97) denomina de individualização do trabalho, 

isto é, “o processo pelo qual a contribuição da mão-de-obra ao processo produtivo é definida 

de forma específica para cada trabalhador e em razão de cada uma de suas contribuições e, 

com base em um mercado amplamente desregulamentado” que segundo ele, vem se 

transformando na principal forma de emprego na maioria dos países desenvolvidos.  

Ao mesmo tempo e em decorrência disso, amplia-se no mundo o contingente de 

pessoas que estão excluídas do processo produtivo e que, em decorrência disso, acabam 

habitando em locais também excluídos do mercado imobiliário, em função de suas 

peculiaridades: acessibilidade, condições físicas do terreno ou restrições legais. 8 No capítulo 

III foi analisada a nova lógica dominante do espaço de fluxos apontada por CASTELLS 

(1999, pg 99), segundo a qual: 

áreas consideradas sem valor na perspectiva do capitalismo informacional e que não sejam 

objeto de interesse político significativo a qualquer tipo de poder são ignoradas pelos fluxos 

de riqueza e de informação e, em última análise, privadas de infra-estrutura tecnológica 

básica que nos permite comunicar, inovar, produzir, consumir e, até mesmo, viver no mundo 

de hoje.  

                                                 
8 Castells (2000, pg. 98) define exclusão social como “o processo pelo qual determinados grupos e indivíduos 
são sistematicamente impedidos do acesso a posições que lhes permitiriam uma existência autônoma dentro dos 
padrões sociais determinados por instituições e valores inseridos em um duplo contexto (...) no capitalismo 
informacional, tal posição em geral está associada à possibilidade de acesso ao trabalho remunerado e com 
relativa regularidade a, pelo menos, um membro de um lar estável”. 
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Na aglomeração metropolitana, o processo de exclusão social e territorial vem se 

materializando nos assentamentos informais da população de baixa renda. Esses 

assentamentos não se constituem em um fenômeno específico dessa aglomeração, uma vez 

que segundo dados do IBGE/ MUNIC (2000)9, 80% das cidades médias brasileiras entre 100 

e 500 mil habitantes e 45 % das cidades entre 20 e 100 mil possuem favelas, enquanto 

praticamente todas as cidades com mais de 500 mil (97%) convivem com as ocupações 

irregulares. 

Entre os fatores que determinam sua expansão, a renda da população é determinante. 

O Quadro 5.8 e o Cartograma 5.7 abaixo permitem visualizar o elevado percentual de famílias 

com renda até um salário mínimo per capita, sendo que, com exceção de Curitiba, em todos 

municípios este percentual corresponde a mais de um terço das famílias.  

QUADRO Nº 5.7. FAMÍLIAS POR CLASSE DE RENDA FAMILIAR MENSAL PER CAPITA EM SALÁRIO 
MÍNIMO AGLOMERAÇÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 2000 

PERCENTUAL DE FAMÍLIAS POR CLASSE DE RENDA FAMILIAR 
MENSAL PER CAPITA EM SALÁRIO MÍNIMO 

MUNICÍPIO 
até ½ > 1/2 a 1 > 1 a 3 > 3 

Total 
de 0 a 

3 
Almirante Tamandaré 22,17 28,89 40,47 8,47 91,53 
Araucária 17,71 26,09 43,17 13,03 86,97 
Campina Grande do Sul 21,35 28,54 40,87 9,24 90,76 
Campo Largo 15,91 25,17 42,80 16,12 83,88 
Campo Magro 21,46 24,87 44,64 9,02 90,98 
Colombo 17,34 26,21 44,12 12,33 87,67 
Curitiba 8,61 14,33 36,67 40,39 59,61 
Fazenda Rio Grande 20,11 30,15 41,03 8,71 91,29 
Pinhais 14,18 22,63 45,42 17,76 82,24 
Piraquara 23,17 27,48 38,52 10,83 89,17 
Quatro Barras 17,46 23,51 41,06 17,97 82,03 
São José dos Pinhais 14,03 22,69 44,37 18,91 81,09 
TOTAL REGIÃO 
METROPOLITANA 13,08 19,07 38,22 29,64 70,36 
FONTES: IBGE - Censo Demográfico, 2000 (microdados); FASE/IPPUR/IPARDES/PUCMINAS - 
METRODATA 

 

Com base nessas informações, a equipe de consultores que elaborou o PDI-RMC-

2002 (COMEC) realizou cálculos sobre a capacidade de pagamento da população para 
                                                 
9 Informações disponíveis no site http://cidades.gov.br. 
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compra de habitação. Os resultados demonstraram a dificuldade de acesso da população aos 

programas habitacionais sem subsídios, uma vez que a sua capacidade de pagamento é muito 

reduzida.  

 
QUADRO Nº 5.8  ACESSIBILIDADE À HABITAÇÃO – LOTES POPULARES*** 

Renda em Salários 

Mínimos 

convertida em 

(US$) ** 

Taxa de 

Esforço* (%) 

Prestação 

Mensal 

(US$) 

Nº de 

prestações 

Total 

Pago 

(US$) 

Preço base 

com uma taxa 

de juros de 7% 

ao ano. (US$)  

0,5 SM=US$ 33,00 12 4 60 240,00 160,00 

1,0 SM=US$ 67,00 13 9 60 540,00 347,00 

3,0 SM=US$ 200,00 15 30 60 1.800,00 1.200,00 

6,0 SM=US$ 467,00 18 84 60 5.040,00 3.360,00 

8,0 SM=US$ 533,00 20 107 60 6.420,00 4.267,00 

* Capacidade de desembolso em função da renda  
**Salário Mínimo convertido em US$ a valores da época – set/ 2002. 
***O cálculo foi feito considerando a aquisição de lote popular parcelado em 5 anos. 
FONTE: PDI-RMC/2002 (RELATÓRIOS SETORIAIS) 

 

A questão legal desempenhou papel importante no processo de ocupação, uma vez 

que, a regulamentação do parcelamento do solo urbano pela Lei Federal nº 6766/79, como foi 

visto no capítulo IV gerou uma mudança na apropriação do espaço metropolitano. A 

obrigatoriedade da obediência a parâmetros urbanísticos para o parcelamento do solo, como a 

doação, de no mínimo 35% da área total do empreendimento à prefeitura; o respeito às faixas 

não edificáveis ao longo das margens dos rios, rodovias, gasodutos, oleodutos, torres de 

transmissão de energia elétrica; a autorização para comercialização dos imóveis somente após 

o seu registro em cartório de imóveis, provocaram mudanças nos empreendimentos 

imobiliários. 
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Na década de 70, proliferavam os loteamentos clandestinos com a venda de lotes não 

escriturados, não aprovados pelo poder público, as chamadas “frações ideais” dos terrenos. A 

partir dos anos 80, essa situação se alterou com o estabelecimento de penalidades legais e as 

ocupações irregulares substituíram os loteamentos clandestinos. 

A situação se ampliou nas décadas seguintes e, se a preocupação com a questão 

ambiental aumentou, se refletindo na legislação e nos programas de governo, a questão da 

moradia não foi assumida de frente pelo poder público, uma vez que acreditava-se que 

investimentos em programas de habitação na região metropolitana incentivariam ainda mais 

os movimentos migratórios na sua direção. Mesmo apresentando altas taxas de crescimento 

populacional, os programas habitacionais destinados aos municípios da região sempre tiveram 

uma dimensão local, sem caráter regional. O Quadro nº 5.9 apresenta os dados referentes às 

ocupações irregulares em 2002.. 

QUADRO Nº 5.9. NÚMERO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES NA 

AGLOMERAÇÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, NÚMERO DE UNIDADES E 

% DE OCUPAÇÕES EM RELAÇÃO AO TOTAL DE DOMICÍLIOS. 

Município Número de 
Ocupações 
Irregulares 

Número de 
Unidades 

Habitacionais 

Nº Total de 
Domicílios 

% de 
Ocupações/ Nº 

Dom. Total 

Almirante Tamandaré 110 5.321 24.446 21,77 
Araucária 64 1.621 26.356 6,15 
Campina Grande do Sul 14 685 9.693 7,07 
Campo Largo 53 1.719 26.412 6,51 
Campo Magro 9 730 5.553 13,15 
Colombo 92 6.274 51.444 12,2 
Curitiba 301 57.333 471.163 12,17 
Fazenda Rio Grande 41 2.605 17.403 14,97 
Pinhais 24 2.241 30.425 7,37 
Piraquara 47 4.259 19.768 21,54 
Quatro Barras * * 4.724  
São José dos Pinhais 69 3.820 58.825 6,49 
Total  824 86.608 746.212 11,61 

* na época do levantamento o município não tinha registrado em 2002 nenhuma invasão em seu território. 
FONTE: PDI-RMC/2002 – CONSÓRCIO SOGREAH /COBRAPE 
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Em números absolutos, o maior número de ocupações se encontra no município de 

Curitiba, enquanto os municípios de Almirante Tamandaré e Piraquara possuem o maior 

percentual de domicílios em assentamentos informais (aproximadamente 20%) em relação ao 

total, enquanto na aglomeração metropolitana esse número representa um percentual de 

11,61%. 

De 1996 a 2000, a área total das ocupações irregulares no município de Curitiba 

passou de 21,0 milhões de metros quadrados para 23,7 milhões, sendo que 88% deste total 

foram classificadas como áreas de risco: em Áreas de Proteção Ambiental – APAs, faixas de 

drenagem de rios e sujeitas à inundação. (IPPUC, 2005) 

Os bairros Cajuru, CIC e Sítio Cercado são desde a década de 80 os mais populosos 

da cidade e os que apresentam o maior número de ocupações irregulares. O levantamento 

realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC computou 

em 2003, a existência de 301 ocupações irregulares com 57.333 unidades, conforme a 

listagem que se encontra no Anexo deste documento (ver Cartograma 5.8). 

 

QUADRO Nº 5.10. EVOÇUÇÃO DAS OCUPAÇÕES IRREGULARES POR ANO DE 
OCORRÊNCIA - MUNICÍPIO DE CURITIBA 2003 

Ano 
Nº de 

Ocupações 
% em rel. ao 

Total 

1950 7 2,33 
1960 17 5,65 
1970 56 18,60 
1980 97 32,23 
1990 80 26,58 
2000 2 0,66 
SD 42 13,95 

TOTAL 301 100,00 
FONTE: IPPUC/2005 



 

 

235

 
QUADRO Nº 5.11. OCUPAÇÕES IRREGULARES POR SITUAÇÃO - MUNICÍPIO DE 
CURITIBA 2003 

SITUAÇÃO  Nº DE OCUPAÇÕES 
Assentamento Sem Regularização 190 
Assentamento Com Regularização 74 
Loteamento Clandestino Sem Regularização 36 
Loteamento Clandestino Com Regularização 1 

TOTAL 301 
FONTE: IPPUC/2005 

 
 
 

GRÁFICO Nº 5.1. NÚMERO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE 
CURITIBA POR DÉCADAS 1950/60/70/80/90/2000 
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FONTE: IPPUC (2005) 

 

A maior e mais antiga ocupação do município de Curitiba segundo o levantamento do 

IPPUC possui 1.719 domicílios e localiza-se no Parolim, datada de 1955. Na aglomeração 

metropolitana, a maior ocupação encontra-se em Piraquara, no bairro Guarituba e possui 

aproximadamente 3.441 habitações, seguida da ocupação Zumbi dos Palmares, com 1.584 famílias, 

situada no município de Colombo. 

Entre 2002 e 2005, a Prefeitura Municipal de Curitiba realizou um estudo para identificar os 

bolsões de pobreza existentes, visando uma ação integrada sobre o espaço e sobre as condições sociais. 

Um dos produtos do estudo foi a elaboração de um Cartograma com informações sobre os 
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assentamentos informais, riscos de ordem ambiental e social, a partir do qual foi possível identificar as 

áreas mais problemáticas (Ver Cartograma nº 5.9), localizadas em áreas frágeis do ponto de vista 

ambiental, normalmente em fundos de vale e várzeas, o que ocorre também nos demais municípios, 

principalmente os situados na região leste onde estão localizados os mananciais de abastecimento 

público (Ver Cartograma 5.10.)10. 

A densa ocupação que ocorreu nas bacias hidrográficas dos mananciais por assentamentos 

informais fez com que fosse alterada a legislação ambiental para a Região Metropolitana de Curitiba, 

com a sanção da Lei Estadual nº 12.248/98, que teve como princípio mudar a idéia da restrição total de 

uso do solo nas áreas de mananciais para o uso adequado. Os estudos para sua elaboração foram 

realizados por um grupo interdisciplinar de técnicos das três esferas do poder público e tinham por 

objetivo calcular a capacidade máxima de adensamento das áreas, sem que houvesse 

comprometimento ambiental. Partindo desse princípio, foram definidos os compartimentos espaciais 

dentro das bacias hidrográficas dos mananciais com maior pressão por ocupação urbana, que foram 

denominadas Unidades Territoriais de Planejamento - UTPs, passando a ter zoneamento de uso do 

solo diferenciado, com a possibilidade de compra e venda de potencial construtivo - a outorga onerosa 

do direito de construir - em troca de doação de áreas de preservação ambiental aos municípios.  

Foram criadas cinco UTPs na Região Metropolitana, que integram o Sistema de Proteção dos 

Mananciais, cuja gestão é feita pelo Conselho Gestor dos Mananciais, tendo como presidente o 

presidente da COMEC e, como conselheiros, representantes dos municípios, dos órgãos públicos que 

atuam na área ambiental e da sociedade civil organizada. Apesar da engenharia institucional que foi 

montada para a gestão dessas áreas, o problema continuou, uma vez que sem recursos do poder 

público para obras de infra-estrutura, as parcerias previstas com a iniciativa privada não ocorreram e o 

compromisso dos municípios para o monitoramento das áreas, também não se concretizou. 

Permaneceu o impasse, pois a oferta de habitações populares a preços acessíveis é muito pequena 

frente à demanda, estimulando dessa forma os assentamentos informais e, a restrição de usos em áreas 

dentro da malha urbanizada vem gerando o aumento do preço das demais, obedecendo a lei da oferta e 

                                                 
10 Sobre esse assunto ver: LIMA, C.A.(2000); HARDT, C.(2004) 
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da procura, inviabilizando sua utilização para loteamentos populares. Os custos sociais gerados por 

estas restrições não têm sido contabilizados nas planilhas de cálculos do custo da produção de água 

pela companhia de saneamento, obrigando grandes parcelas da população a morar em locais mais 

distantes, com infra-estrutura urbana e equipamentos públicos precários. E, a defesa da manutenção 

das áreas urbanas consolidadas como áreas de preservação de mananciais, ignorando o custo da infra-

estrutura já instalada, faz parte do ideário de alguns grupos ambientalistas locais e da estratégia da 

companhia de saneamento para reduzir custos operacionais de adução numa distância maior. 

Os dados sobre a Taxa de Pobreza (percentual de famílias com renda familiar mensal 

per capita até ½ salário mínimo em relação ao número total de famílias residentes) dos 

municípios da aglomeração metropolitana, mostram que aproximadamente metade do total 

das famílias pobres reside em Curitiba, enquanto a outra metade se distribui entre os demais 

municípios. 

QUADRO Nº 5.12. TAXA DE POBREZA, Nº DE FAMÍLIAS POBRES E % EM RELAÇÃO À 
AGLOMERAÇÃO METROPOLITANA - 2000 

Município Taxa de Pobreza 
Nº de Famílias 

Pobres 

%  da 
Aglomeração 
Metropolitana 

Almirante Tamandaré 22,17 5.420 5,98 
Araucária 17,71 4.669 5,16 
Campina Grande do Sul 21,35 2.069 2,28 
Campo Largo 15,91 4.201 4,64 
Campo Magro* 21,46 1.192 1,32 
Colombo 17,34 8.921 9,85 
Curitiba 8,61 42.620 47,06 
Fazenda Rio Grande* 20,11 3.499 3,86 
Pinhais* 14,18 4.314 4,76 
Piraquara 23,17 4.580 5,06 
Quatro Barras 17,46 825 0,91 
São José dos Pinhais 14,03 8.254 9,11 
Total  90.564 100,00 

FONTE:IPARDES(2004) 

A comparação entre as informações referentes à receita per capita, renda per capita e 

à taxa de crescimento demonstra que os municípios que possuem a capacidade de 

investimentos menor (receita per capita), são os que têm também as menores rendas per capita 
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e as mais altas taxas de crescimento, como pode ser verificado no Gráfico nº 5.4. O 

Cartograma nº 5.11, referente ao orçamento municipal per capita confirma a mesma situação, 

sendo importante lembrar que esses mesmos municípios acumulam ainda, a responsabilidade 

de preservar as áreas dos mananciais de abastecimento público da aglomeração metropolitana. 

Nesse sentido, a tese de doutorado, elaborada por MARCONDES (1999) sobre o 

assunto no município de São Paulo, reflete a similaridade do conflito entre a legislação 

ambiental e a ocupação do solo nas áreas metropolitanas brasileiras, quando a autora afirma 

que: 

Assim, no contexto socioeconômico das cidades globais, questionamos a dimensão do 

projeto ambientalista e as possibilidades reais de controle ou de gestão ambiental em direção 

à construção de cidades sustentáveis e de um urbanismo ecológico em face da perspectiva de 

uma urbanização periférica e excludente, de uma mobilidade ocupacional e flexibilidade 

gerencial, que permite a recolocação de unidades produtivas de uma região à outra, 

compondo um vínculo cada vez mais tênue entre residência e trabalho e produção de um 

espaço em que o poder local tenha sua participação reduzida, no bojo de uma estrutura de 

propriedade privada da terra.  

E sinaliza que (...) o caminho a ser percorrido, no que se refere à questão da proteção dos 

mananciais e da urbanização dos territórios, seja o da ampliação da atuação de amplos 

setores comprometidos com a questão socioambiental, incluindo os movimentos sociais 

urbanos e o movimento ambientalista. MARCONDES (1999, pg 218) 
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CARTOGRAMA Nº 5.7. - % de famílias com renda insuficiente 
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CARTOGRAMA Nº 5.8 – síntese da questão habitacional em curitiba 
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 Cartograma 5.9 – bairros de Curitiba pela condição de risco  
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Cartograma 5.10 – ocupações irregulares – aglomeração mtropolitana 
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Cartograma 5.11 – orçamento municipal 
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GRÁFICO 5.2 RECEITAS CORRENTES DOS MUNICÍPIOS E RENDA DOS 

HABITANTES 
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5.4. AS NOVAS FORMAS ESPACIAIS DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

Segundo MARCUSE (2004, pg 24), as cidades têm sido divididas por limites que 

definem uma diversidade de “padrões de aglomeração
11” e, entre as categorias poderiam ser 

distinguidas estão: as que se referem à cultura; ao papel funcional e econômico; e à posição na 

hierarquia do poder. No que se refere à cultura, esses limites estão mais vinculados a grupos 

étnicos ou religiosos; quanto ao papel funcional, algumas atividades pelas próprias 

características necessitam de espaços especiais não podendo sofrer interação com outras, 

como o caso de localizações industriais; e, por último, as divisões que refletem as relações de 

poder e dominação, nas quais se enquadram as divisões por classes sociais e status
12.  

Normalmente, os limites funcionais são regulados pela ação do Estado através do 

zoneamento, enquanto as divisões culturais são voluntárias e, as de status e poder podem ser 

reforçadas pelo Estado, a partir de políticas que favoreçam determinados grupos de poder ou 

permitam isso a partir da legislação.  

SABATINI, CÁCERES e CERDA (2004, pg. 8), em estudo sobre a segregação 

residencial nas cidades chilenas, apontam três dimensões principais da segregação residencial: 

“(i) a tendência dos grupos sociais se concentrarem em algumas áreas específicas da cidade; 

(ii) a conformação de áreas ou bairros socialmente homogêneos; e (iii) a percepção subjetiva 

que os moradores têm da segregação objetiva (as duas dimensões anteriormente citadas)”.  

Os autores chamam a atenção para o fato de que as cidades latino-americanas vêm 

assistindo o surgimento da implantação de grandes projetos fora das áreas tradicionais das 

classes mais altas, em bairros pobres, onde o custo da terra é mais baixo. Shoppings centers e 

hipermercados são implantados nessas áreas, tendo como exigência a garantia de 

acessibilidade viária, promovendo a expansão das áreas comerciais da cidade.  

                                                 
11 Segundo MARCUSE (2004, pg. 24) “aglomeração (clustering) é a reunião de um grupo populacional no 
espaço. É o termo genérico para a formação de qualquer área de concentração espacial.” 
12 O autor diferencia renda e status. 
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Os promotores imobiliários também têm buscado áreas com menor valor, para 

implantar empreendimentos residenciais para classes de renda mais alta. No caso dos 

condomínios fechados, sua configuração permite a coexistência com o entorno mais pobre, 

uma vez que os muros criam a descontinuidade necessária com o espaço externo. E, ao 

mesmo tempo em que beneficia as famílias de menor renda com a geração de emprego e a 

valorização imobiliária de suas propriedades, acaba criando um processo de expulsão gradual 

face à valorização, que leva essas famílias a venderem seus imóveis e se mudarem para locais 

mais distantes. 

Na aglomeração metropolitana de Curitiba esse processo é perceptível em larga 

escala. Um bom exemplo é o condomínio implantado em Pinhais, que situado ao lado de 

ocupações irregulares, onde o preço da terra era muito baixo, respeitou o que os autores 

citados denominaram de “tamanho crítico”, isto é, o tamanho necessário para atrair famílias 

de renda mais alta a comprar suas casas e, mudando o perfil do mercado imobiliário da região 

e atraindo outros condomínios para o local.  

Os condomínios fechados que surgiram ao longo dos últimos 10 a 15 anos 

caracterizam-se por substituir as funções urbanas das ZR-1 (nomenclatura tradicionalmente 

usada para as zonas residenciais de uso exclusivamente residencial unifamiliar de baixa 

densidade) e pela privatização de espaços públicos, oferecendo equipamentos coletivos de 

lazer, serviços de apoio, diminuindo o dispêndio do tempo com as atividades domésticas. 

Segundo CALDEIRA (2000, pg. 264), os anúncios de venda dos condomínios 

propõem:  

um novo conceito de moradia (...) que articula cinco elementos básicos: segurança, 

isolamento, homogeneidade social, equipamentos e serviços. A imagem que confere o maior 

status (e é mais sedutora) é a da residência enclausurada, fortificada e isolada, um ambiente 

seguro no qual alguém pode usar vários equipamentos e serviços e viver só com pessoas 

percebidas como iguais. 
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Na década de 60, em Curitiba, a população com maior poder aquisitivo concentrava 

em bairros como o Jardim Los Angeles e o Jardim Social, cujo traçado viário era inspirado 

nas cidades-jardins de Howard, com ruas arborizadas de traçados sinuosos, lotes com uma 

área média igual ou maior a 600,00 m² e um zoneamento que garantia uma baixa densidade de 

ocupação.  

Os primeiros condomínios fechados que surgiram em Curitiba tiveram como 

referência os existentes em São Paulo e como apelo comercial, o aumento da violência urbana 

e a idéia de uma vida com maior contato com a natureza. Todos possuíam lotes com uma área 

superior a 500,00m² com a existência de áreas verdes e equipamentos de lazer coletivos, bem 

como se destinavam à um padrão de renda elevado. 

A partir dos anos 90, os empreendimentos passaram a atender as várias faixas de 

renda da população, como é demonstrado a seguir.  

Os resultados do levantamento de campo realizado, mostraram que mesmo junto às 

faixas de renda média e média baixa, a demanda por esses empreendimentos vem superando 

os condomínios verticais e as casas isoladas. 

Foram realizadas duas pesquisas: 

- a primeira, junto às prefeituras de alguns dos municípios da aglomeração 

metropolitana, sobre o número de empreendimentos aprovados, data de aprovação e o número 

de lotes;  

- a segunda junto à Internet e aos jornais locais, na seção de anúncios, sobre o 

número de ofertas de unidades habitacionais em condomínios, as características dos 

empreendimentos à venda e seu custo por metro quadrado médio. 

Do total dos doze municípios que compõem a aglomeração metropolitana: Almirante 

Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Campina Grande do Sul, Colombo, 

Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais; 
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foram feitas pesquisas de campo nos municípios de São José dos Pinhais, Araucária, Quatro 

Barras, Piraquara, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande e Campina Grande do Sul. A 

coleta dos dados foi realizada junto às prefeituras municipais, nos departamentos de 

urbanismo e como havia necessidade de consulta ao cadastro do IPTU, em algumas 

prefeituras (Pinhais, Campo Largo e Colombo) não foi possível o acesso às informações. Para 

suprir essa deficiência, foi realizada uma pesquisa junto ao jornal de maior circulação na 

região, na seção de oferta de imóveis para venda, nos anos de 2002, 2003, 2004 e 200513, para 

medir a evolução deste tipo de empreendimento na aglomeração metropolitana.  

5.4.1.Pesquisa junto às prefeituras municipais 

O levantamento das informações junto às prefeituras selecionadas mostrou os 

resultados apresentados nos Quadros a seguir: 

 

QUADRO Nº 5.13. CONDOMÍNIOS FECHADOS EM MUNICÍPIOS SELECIONADOS NA 

AGLOMERAÇÃO METROPOLITANA DE CURITIBA POR DATA DE APROVAÇÃO  

Município Nome do Condomínio 
Nº de 
Unidades 

Área 
Media dos 
Lotes  

Data de 
Aprovação 

Quatro Barras Pousada Quatro Barras 97 3500,00 1977 
 Pousada do Anhangava 20 3500,00 1999 
 Residencial Irai 66 4000,00 2002 
 Vale do Anhangava 199 4000,00 2003 
 Aldeia do Lago  1700,00 2004 
     

Almirante Tamandaré Residências Montparnasse 
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455,00 1977 
 Residências Montmartre   1977 
 Villaggio Verde I   2001 
 Villaggio Verde II   2003 
     
     
Araucária Residências Const. Progressão  140,00 1989 
 Residências Const. Progressão  160,00 1999 
 Villaggio Napole  180,00 2004 

                                                 
13 Foram selecionados dois domingos do mês de dezembro de cada ano para a pesquisa, considerando que 
dezembro tradicionalmente é um mês ativo do ponto de vista comercial, com a entrada do 13º salário em 
circulação. 
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Campina Grande do Sul Chácaras Campina Verde 
 

46 
 

2000,00 2001 
 Chácaras Bela Vista 40 2000,00 2001 
     
Piraquara Chácaras Águas Claras 105 3993,00 1975 
 Recanto 76 3777,44 1979 
 Recanto II 396 6726,38 1979 
 Recreio da Serra 97 2562,12 1981 
 Parque Santa Clara 149  2002 
     

São José dos Pinhais* Belvedere Residence 16 
 

 
 Parque dos Sabiás 60 277  
 C. Res. Ana Paula 15   
 C. Res Guaporé 12   
 C. Res. Gemini 10 100,91  
 C. Res. Jardim 8   
 C. Res Ângelo Bortollini 10   
 C. Res Vale do Sol 13 208,58  
 C. Res Morada do Bosque 11 158,60  
 C. Res Guaratuba 7   
 C. Res Casa Nova 12 133,91  
 C. Res Vernon 23 97,88  
 C. Res. Primeiro de Maio I 11 160,06  
 C. Res Primeiro de Maio II 16 201,60  
 C. Res Primeiro de Maio III 12 204,96  
 C. Res Novo Oriente 11 200,86  
 Res. Dom Ricardo  17 145,10  
 Greenhill Residências 12 314,92  
 C. Res Laura 12   
 C. Res Pinheiros 10   
     
Fazenda Rio Grande Nenhuma ocorrência    
     

* a informação sobre a data de aprovação não estava disponível 
FONTE: Pesquisa de campo realizada pela autora junto às prefeituras municipais 
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QUADRO Nº 5.14. CONDOMÍNIOS FECHADOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA POR 

DATA DE APROVAÇÃO, EM DÉCADAS  

Década 
Nº de Condomínios 

Aprovados 
Em Relação ao 

Total (%) 
60-70 1 0,53 
70-80 4 2,14 
80-90 26 13,90 
90-00 116 62,03 
+ 00 31 16,58 

Sem Inf. De Data 9 4,81 
Total 187 100,00 

FONTE: IPPUC/ BDE /2006 

QUADRO Nº 5.15. CONDOMÍNIOS FECHADOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA POR 

BAIRROS  

Bairro Nº de Condomínios 

SANTA FELICIDADE 31 
CAMPO COMPRIDO 27 
SÃO BRAZ 22 
UBERABA 15 
BUTIATUVINHA 11 
VISTA ALEGRE 10 
SÃO LOURENÇO 8 
GUABIROTUBA 6 
ORLEANS 6 
SANTO INÁCIO 6 
SÃO JOÃO 6 
ABRANCHES 5 
BACACHERI 4 
SANTA CÂNDIDA 4 
CASCATINHA 3 
MOSSUNGUÊ 3 
SEMINÁRIO 3 
CAMPINA DO SIQUEIRA 2 
MERCÊS 2 
PILARZINHO 2 
XAXIM 2 
ALTO BOQUEIRÃO 1 
BAIRRO ALTO 1 
BIGORRILHO 1 
BOA VISTA 1 
CABRAL 1 
CRISTO REI 1 
JARDIM SOCIAL 1 
PORTÃO 1 
UMBARÁ 1 

Total 187 
FONTE: IPPUC/ BDE /2006 
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O município de Curitiba agrega o maior número de condomínios (ver Cartograma nº 

12), enquanto nos demais municípios, a ocorrência desses empreendimentos é pequena. 

Quanto às suas características, notou-se a existência de uma diferença funcional muito grande 

entre eles, sendo que alguns são utilizados como áreas de lazer. Em Quatro Barras, um dos 

municípios onde se situa o reservatório de abastecimento público do rio Iraí, com excelente 

qualidade cênica, os empreendimentos se implantaram próximos ou junto às margens do lago 

e possuem lotes médios de 3.000,00 m² (em função das restrições impostas pela legislação 

ambiental da APA do rio Iraí). A maioria das residências é utilizada como primeira moradia 

por empresários de Curitiba, que transferiram a família para o local, em busca de segurança. 

 

 

FIGURA Nº 5.2. CONDOMÍNIOS FECHADOS NO MUNICÍPIO DE QUATRO 
BARRAS  

FONTE: Arquivo da autora. 
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FIGURA Nº 5.3. CONDOMÍNIOS FECHADOS NO MUNICÍPIO DE QUATRO 
BARRAS  

FONTE: 1ª foto – arquivo da autora; 2ª foto – folder publicitário do empreendimento 
 

No caso de Piraquara, na década de 70, dois condomínios se implantaram ao longo 

da PR-092, conhecida como Estrada do Encanamento e que o acesso à sede municipal. Outros 

dois foram implantados nas proximidades da Serra do Mar, como chácaras de lazer. 
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FIGURA Nº 5.4. CONDOMÍNIOS FECHADOS NO MUNICÍPIO DE QUATRO 

BARRAS 

FONTE: Arquivo da autora 

 

 

FIGURA Nº 5.5. CONDOMÍNIOS FECHADOS NO ENTORNO DA REPRESA DO 

PASSAUNA 

FONTE: Folder de Vendas/2005 
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Os condomínios de Campina Grande do Sul se originaram da demanda criada pela 

instalação de indústrias na região e a vinda de empresários para o município, gerando uma 

demanda por habitações de luxo. Em Almirante Tamandaré, onde aproximadamente 50,00% 

das famílias têm uma renda per capita de 1 salário mínimo, os condomínios existentes 

localizam-se junto ao seu limite com Curitiba. Dois deles foram aprovados ainda na década de 

70, destinados aos compradores de Curitiba. Devido à distância e difícil acessibilidade, foram 

ocupados muitos anos após sua implantação. Em Araucária, os três condomínios fechados 

aprovados pela prefeitura constituem-se em primeira residência e atendem à população local. 

Em Fazenda Rio Grande, município dormitório de Curitiba, não existem condomínios 

aprovados junto à Prefeitura Municipal. 

Os condomínios de São José dos Pinhais constituem-se na grande maioria em 

conjuntos residenciais com área construída em torno de 150,00 m². Em função da instalação 

das indústrias, o município cresceu muito e tem atraído investimentos imobiliários para o seu 

território. 

Em Curitiba, na década de 90, foram aprovados 62% dos condomínios existentes até 

2003. A legislação da cidade adequou-se à nova situação e, em 2004, o Decreto Municipal nº 

982 dispôs sobre os procedimentos para aprovação de condomínios residenciais horizontais, 

que até então eram regidos pela Lei Federal nº 4.591/64.  

A maioria dos empreendimentos de condomínios fechados em Curitiba se localiza na 

região noroeste da cidade nos bairros Santa Felicidade, São Braz, Campo Comprido e 

Uberaba, que juntos possuem aproximadamente 50% desses empreendimentos aprovados na 

prefeitura. No entanto, o maior condomínio existente na aglomeração metropolitana está 

localizado em Pinhais, o Graciosa Alphaville, com 2.500.000,00 m² e 1218 lotes. Situado em 
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uma das Unidades Territoriais de Planejamento - UTPs14 criadas pelo governo estadual, teve 

sua aprovação condicionada a uma série de restrições ambientais e obras de infra-estrutura 

para atenuar o impacto do adensamento que ele provocou. Sua implantação alterou a 

configuração da região, com a valorização do preço dos imóveis, assim como o surgimento de 

outros empreendimentos similares no seu entorno. O próprio empreendedor lançou um novo 

condomínio limítrofe ao anterior.  

 

FIGURA Nº 5.6. CARTOGRAMA DE LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA DO 

CONDOMÍNIO ALPHAVILLE GRACIOSA 

FONTE: Folder da empresa, 2004  

 

Do ponto de vista dos impactos gerados por esses empreendimentos, os Quadros nº 

5.11 e nº 5.12 abaixo mostram que os bairros de Curitiba onde está situada a maioria dos 

condomínios aumentaram as taxas de crescimento no período 96/00 em relação ao período 

91/96, mantendo baixas densidades populacionais e uma elevação da renda mediana do 

                                                 
14 Ver referências no item anterior (5.3) 
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responsável pelo domicílio, sendo se concluir que está havendo o deslocamento das famílias 

com menor poder aquisitivo para outras regiões da aglomeração. 
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QUADRO Nª 5.16 Área, População, Densidade Demográfica e Taxa de Crescimento dos Bairros de Curitiba - 1970 a 2000 
1970 1970/19

80 
1980 1980/19

91 
1991 1991/19

96 
1996 1996/2000 2000 

População Dens 
(1)Tx de 
Cresc. População Dens 

(1)Tx de 
Cresc. População Dens 

(1)Tx de 
Cresc. População Dens 

(1)Tx de 
Cresc. População Dens 

Á
re

a 
(h

a)
 

(hab) (hab/h
a) 

(%) (hab) (hab/
ha) 

(%) (hab) (hab/ha) (%) (hab) (hab/ha) (%) (hab) (hab/ha
) 

Bairros 

Abs. Abs. % Abs. Valor Abs. % Abs. Valor Abs. % Abs. Valor Abs. % Abs. Valor Abs. % Abs. 

Abranches 431,80 3.538 3,60 8,19 7,35 7.190 4,02 16,65 1,68 8.639 4,11 20,01 1,91 9.494 4,12 21,99 4,14 11.165 4,28 25,86 

Bacacheri 698,10 14.906 15,15 21,35 5,00 24.283 13,56 34,78 -0,25 23.612 11,23 33,82 -0,45 23.080 10,01 33,06 0,03 23.106 8,86 33,10 

Butiatuvinha 1.058,30 3.351 3,41 3,17 7,78 7.086 3,96 6,70 0,67 7.630 3,63 7,21 3,35 8.997 3,90 8,50 4,57 10.759 4,13 10,17 

Campo 
Comprido 

854,90 4.086 4,15 4,78 5,25 6.817 3,81 7,97 8,62 16.935 8,06 19,81 3,52 20.134 8,73 23,55 1,82 21.638 8,30 25,31 

Cascatinha 256,70 1.396 1,42 5,44 4,49 2.166 1,21 8,44 -1,29 1.877 0,89 7,31 -2,53 1.651 0,72 6,43 5,70 2.061 0,79 8,03 

Guabirotuba 263,10 6.582 6,69 25,02 5,25 10.979 6,13 41,73 -0,19 10.748 5,11 40,85 -0,70 10.379 4,50 39,45 0,71 10.678 4,10 40,59 

Mossunguê 338,10 1.846 1,88 5,46 6,05 3.321 1,86 9,82 1,91 4.088 1,94 12,09 1,65 4.436 1,92 13,12 6,13 5.628 2,16 16,65 

Orleans 512,10 3.124 3,18 6,10 3,65 4.473 2,50 8,73 1,82 5.456 2,60 10,65 2,34 6.126 2,66 11,96 4,34 7.260 2,78 14,18 

Santa Cândida 1.032,50 6.008 6,11 5,82 11,37 17.641 9,85 17,09 1,75 21.344 10,15 20,67 2,38 24.003 10,41 23,25 3,80 27.870 10,6
9 

26,99 

Santa 
Felicidade 

1.227,40 8.878 9,03 7,23 6,24 16.257 9,08 13,25 2,52 21.382 10,17 17,42 1,61 23.154 10,04 18,86 2,15 25.209 9,67 20,54 

Santo Inácio 271,60 1.387 1,41 5,11 13,75 5.029 2,81 18,52 0,89 5.545 2,64 20,42 0,65 5.727 2,48 21,09 1,33 6.037 2,32 22,23 

São Braz 500,60 4.076 4,14 8,14 14,85 16.274 9,09 32,51 2,05 20.335 9,67 40,62 1,53 21.944 9,52 43,84 1,31 23.119 8,87 46,18 

São João  302,90 434 0,44 1,43 13,87 1.591 0,89 5,25 4,17 2.493 1,19 8,23 1,03 2.624 1,14 8,66 2,97 2.950 1,13 9,74 

São Lourenço 225,50 5.035 5,12 22,33 1,75 5.988 3,34 26,55 -0,38 5.744 2,73 25,47 -0,06 5.726 2,48 25,39 -0,75 5.556 2,13 24,64 

Seminário 212,80 7.605 7,73 35,74 2,32 9.562 5,34 44,93 -1,22 8.355 3,97 39,26 -1,75 7.650 3,32 35,95 -0,84 7.395 2,84 34,75 

Uberaba 1.408,60 18.211 18,51 12,93 5,16 30.105 16,82 21,37 1,61 35.897 17,08 25,48 4,94 45.676 19,81 32,43 7,21 60.338 23,1
4 

42,84 

Vista Alegre 369,10 7.901 8,03 21,41 2,65 10.259 5,73 27,79 -0,12 10.127 4,82 27,44 -0,75 9.751 4,23 26,42 0,46 9.930 3,81 26,90 

Total 9.964,10 98.364 100,00 9,87 6,17 179.021 100,00 17,97 1,47 210.207 100,00 21,10 1,86 230.552 100,00 23,14 3,12 260.699 100,
00 

26,16 

Fonte: Adaptado pela autora de IPPUC/Banco de Dados.                               
                                          
Notas: (1)Taxa Média Geométrica de Incremento Anual, representa a evolução anual no período.                       
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QUADRO Nº 5.17. RENDA NOMINAL MEDIANA DOS RESPONSÁVEIS PELOS 

DOMICÍLIOS DOS BAIRROS SELECIONADOS DE CURITIBA, 1970, 1980, 1991, 

1996, 2000. 

BAIRRO 
Renda Mediana 

1991 

Renda Mediana 

2000 

Abranches 2,51 3,31 

Bacacheri 6,00 9,93 

Butiatuvinha 2,41 3,64 

Campo Comprido 2,90 4,64 

Cascatinha 2,63 5,96 

Guabirotuba 4,38 6,36 

Mossunguê 2,56 7,42 

Orleans 2,55 4,62 

Pilarzinho 2,73 3,97 

Santa Cândida 2,71 3,97 

Santa Felicidade 2,85 4,64 

Santo Inácio 3,25 5,30 

São Braz 2,71 3,97 

São João  2,49 3,31 

São Lourenço 4,99 7,95 

Seminário 7,62 7,95 

Uberaba 2,76 3,44 

Vista Alegre 3,30 5,63 

FONTE: IPPUC/2005 

5.4.2. Pesquisa em periódico 

A pesquisa foi feita no jornal Gazeta do Povo, nos meses de dezembro dos anos de 

2002, 2003, 2004 e 2005, na seção de anúncios imobiliários, referente ao número de ofertas 

de unidades de condomínios, as características dos empreendimentos que estavam à venda e 

seu custo médio. Foi realizada também pesquisa na Internet, no site 

http://imoveiscuritiba.com.br para o mês de dezembro de 2005, visando complementar as 

informações já coletadas.   
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Os Quadros nº 5.18 e nº 5.19 abaixo, mostram o perfil dos empreendimentos, o preço 

do metro quadrado construído da época, corrigido em valores atuais e a localização por 

bairros. Cabe assinalar que essas pesquisas tiveram o objetivo de avaliar a partir da percepção 

a situação, uma vez que uma pesquisa que pretendesse quantificar precisamente essas 

informações teria que recorrer a métodos estatísticos de amostragem, o que não foi feito, 

assim como recorrer à pesquisas de campo para melhor avaliação das condições de cada um 

dos empreendimentos. Como não era o objeto principal da tese, optou-se por uma visão geral, 

onde as informações permitem uma referência ao assunto. 
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QUADRO Nº 5.18. NÚMERO DE ANÚNCIOS POR BAIRRO, POR ANO E POR TIPO DE 
EMPREENDIMENTO, 2002,2003, 2004, 2005.  

BAIRRO 2002 2003 2004 
2005/ 
casas 

2005/ 
sobrados 

2005/ 
terrenos 

ABRANCHES    2 1 1 
AGUA VERDE     1  
ALPHAVILLE    1  13 
ALTO BOQUEIRÃO    2  1 
ATUBA   1    
BACACHERI   1  2  
BAIRRO ALTO 3  7 5 10  
BARREIRINHA 2  1 2 2 1 

BOA VISTA 1 3 2  7  
BOM RETIRO 2    3  
BOQUEIRÃO 13 4 4  6  
BUTIATUVINHA      1 

CABRAL    2   
CAJURÚ  5 3 1 4  
CAMPINA DO 
SIQUEIRA     2  

CAMPO COMPRIDO    5 1 6 
CAPÃO DA IMBUIA 1 3   3  
CAPÃO RASO     5  

ECOVILLE 1  2 1 1 2 
FANNY 2  1    
FAZENDINHA 1  1 1 3  
GUABIROTUBA 1 2 1  2  

GUAIRA  2 1  1  
HAUER  3 1  4  
J. DAS AMÉRICAS 1 3 2 6 8  
JARDIM SOCIAL 1 2  1 1  

LAMENHA PEQUENA      1 
MERCES 2   2 4  
MOSSUNGUÊ     1  
NOVO MUNDO   1  1  

PAROLIM 1      
PILARZINHO 2  1  3 1 
PINHEIRINHO 1      
PORTÃO 3    1  

REBOUÇAS    1   
SANTO INACIO 1   5 3 3 
SÃO BRAZ 1   4 3  
SÃO LOURENÇO     3  

SEMINÁRIO    1  2 
STA. CANDIDA 6   2 3 3 
STA. FELICIDADE 2   18 10 10 
SÍTIO CERCADO      1 
TABOÃO      2 
TARUMÃ 1  2 1 6  
TINGUI    1 1  
UBERABA 3  1 1 14 3 
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UMBARÁ      2 
VISTA ALEGRE      2 
XAXIM 4  2   3 
TOTAL 56 27 35 60 118 43 

FONTE: Pesquisa realizada pela autora 

QUADRO Nº 5.19. PREÇOS MÉDIOS DO METRO QUADRADO (CONDOMÍNIOS 

FECHADOS) PESQUISA DE CAMPO 2002,2003,2004 E 2005. 

Valores em R$ 1,00 

Área em m² 2002 2003 2004 2005/Casas 
2005/ 

Terrenos 
2005/ 

Sobrados 
variação 

2002/2005 
ATÉ 100M² 770,30 885,69 702,88 980,16  702,41 27,24 
100  À 150 M² 793,37 848,40 709,20 981,61 192,86 938,30 23,73 
150 À 250 M² 788,67 852,47 696,55 1126,19 155,60 1014,80 42,80 
250 À 350 M² 796,19   1355,10 SI 427,22 70,20 
>350 M²       1631,83 161,98     

FONTE: Pesquisa realizada pela autora – 2005. 

Essa pesquisa revelou um aspecto que não havia ficado perceptível na coleta de 

informações junto às prefeituras. A demanda por condomínios fechados nos cinco anos 

cresceu o suficiente para que o jornal criasse uma coluna específica para condomínios 

fechados no caderno de anúncios imobiliários. Esses empreendimentos são vantajosos para os 

promotores imobiliários, uma vez que não se caracterizam como loteamentos, não sendo, 

dessa forma, exigida doação de áreas para o município.  

Do ponto de vista da população, a propaganda vende a idéia de morar numa casa 

com mais segurança, num “condomínio fechado”. Não foi feita pesquisa junto aos moradores 

de condomínio para saber qual a motivação principal para essa opção de compra, uma vez que 

o preço do metro quadrado construído é igual ou superior ao das demais opções.  

Uma hipótese possível é a carência de “pertencimento” recorrente nos grandes 

centros urbanos, que as pessoas tentam recuperar, ao optar por habitar num lugar, que a 

princípio reunirá seus pares. A discussão sobre os condomínios fechados está muito vinculada 

à questão da segurança e dos espaços públicos e privados e, em decorrência disso, os antigos 

espaços públicos, as praças e as ruas, vêm perdendo a característica de “lugares de encontro”, 



 

 

262

uma vez que a sociabilização atualmente é de um outro caráter, os grupos de convivência não 

se formam mais em função da vizinhança, mas com base em outros aspectos comuns 

(trabalho, escola, entre outros), criando uma dúvida sobre o esgotamento da idéia propugnada 

por JACOBS (2000) na década de 60, da rua como um espaço de convivência e de 

sociabilização. 

 

FIGURA Nº 5.7. ANÚNCIO DE VENDAS DE CONDOMÍNIO FECHADO EM CURITIBA – 

2005. 

FONTE: ENCARTE DE JORNAL/2005. 

 



 

 

263

 

FIGURA Nº 5.8. ANÚNCIO DE VENDAS DE CONDOMÍNIO FECHADO EM CURITIBA – 

2005. 

FONTE: ENCARTE DE JORNAL/2005. 

 

A continuidade da implantação dos condomínios, como revela a tendência, exige do 

poder público não só o seu reconhecimento como uma das formas de parcelamento do solo 

urbano, como está .previsto no anteprojeto de “Lei de Responsabilidade Social”, mas também 

a criação de mecanismos que impeçam a fragmentação espacial urbana e a segregação social 

que se assiste atualmente. 

Muitos municípios estão criando legislação específica para os condomínios fechados, 

estabelecendo parâmetros quanto ao seu dimensionamento, definição de espaços públicos e 

privados, altura de muros, etc., que podem amenizar seu impacto no espaço urbano, mas 

quanto ao aspecto da segregação social, eles representam a forma como a sociedade vem 

respondendo às novas facetas do modo de produção capitalista.  
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Portanto, a reflexão a fazer é como, nessas condições, criar condições do ponto de 

vista espacial que interfiram nesse processo e auxiliando a promover novos arranjos sociais e, 

restabelecendo o sentido de comunidade na sociedade atual. 
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Cartograma 5.12 condomínio residenciais fechados  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A elaboração dessa tese partiu da indagação sobre quais são as tendências do 

pensamento urbanístico que se apresentam perante o desenvolvimento das novas facetas do 

modo de produção capitalista e buscou confirmar as hipóteses apresentadas a partir da 

exploração teórica e empírica do tema.  

Entre os possíveis métodos de pesquisa para responder a essa pergunta poderiam ter 

sido adotadas duas estratégias: voltar ao início do século passado, trazendo as idéias dos 

urbanistas da época ou, partir do presente tentando entender a lógica das relações de poder 

estabelecidas na atualidade, selecionando alguns exemplos do passado como forma de 

contextualizar a problemática no tempo. À primeira vista, a segunda alternativa poderia 

parecer mais objetiva em relação ao tema. 

Porém, optou-se pela primeira com o propósito de recorrer a autores que marcaram 

sua época influenciando mudanças e visualizar na linha do tempo as alterações que ocorreram 

no espaço urbano a partir de suas idéias. Dessa trajetória não resultaram conclusões ou 

revelações inéditas, mas sedimentaram-se algumas reflexões que haviam sido cultivadas ao 

longo do trabalho e que indicam o prosseguimento da pesquisa em direções que se mostraram 

fecundas para tanto. 

Da mesma maneira, ao se adotar a perspectiva analítica da complexidade no trabalho 

se assumiu o risco de uma abordagem genérica do fenômeno metropolitano cujas análises 

pelo seu caráter generalista poderiam se tornar muito abstratas frente à realidade. Como forma 

de contornar a questão, buscou-se o equilíbrio entre a parte e o todo, entre as características 
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específicas da aglomeração metropolitana de Curitiba e as questões urbanas recorrentes na 

atualidade.  

1. Quanto à hipótese que tratou do paradigma econômico, traduzido na utopia 

neoliberal da cidade competitiva, ou cidade-mercadoria, a pesquisa foi orientada sobre as 

mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX e suas repercussões nas políticas 

urbanas.  

A análise mostrou que nos países do Norte, a competitividade entre cidades vem 

fortalecendo o planejamento estratégico nos moldes da cidade de Barcelona, na Espanha e a 

criação de espaços qualificados para a inovação tecnológica, como é o caso das tecnópoles, 

uma alternativa positiva que vem se apresentando para o desenvolvimento de regiões e 

cidades. Porém, essas políticas são acompanhadas de estratégias regionais e grandes 

investimentos urbanos, o que difere da realidade brasileira, que têm o planejamento muito 

mais como uma prática discursiva do que operacional. 

A ausência de políticas e planos regionais de caráter metropolitano que marcou a 

política urbana brasileira1, tem auxiliado a ampliação do desnível da qualidade de vida entre 

as cidades pólos regionais e as cidades periféricas, enfraquecendo os esforços isolados dos 

municípios em minimizar o problema. O exemplo de Curitiba e sua aglomeração 

metropolitana, apresentado no Capítulo V é emblemático, uma vez que, enquanto o município 

apresenta indicadores sociais e econômicos que o colocam numa posição de destaque entre as 

metrópoles nacionais, as condições de vida da população metropolitana se deterioram 

progressivamente. Nesse sentido, a ênfase que vem sendo dada às políticas do “local” mascara 

os grandes problemas metropolitanos que extrapolam o espaço urbano municipal e que 

necessitam de estratégias de caráter regional. 

                                                 
1 Considerando que em muitos momentos essa discussão foi mais retórica que operacional e que atualmente há 
um movimento no Ministério das Cidades com a intenção de recolocar a questão na pauta nacional. 
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A análise da aglomeração metropolitana de Curitiba confirmou que as atividades 

econômicas vêm se localizando no espaço de forma a atender os requisitos da globalização, 

estabelecendo as “verticalidades” de que fala SANTOS (2000), a partir de pólos que se 

integram aos fluxos econômicos, como foi a sua escolha para a instalação das empresas 

montadoras de automóveis. Enquanto a aglomeração metropolitana vai se integrando cada vez 

mais ao circuito dinâmico da economia, esses pontos no espaço geográfico promovem a 

reorganização do seu entorno, onde se encontram as “horizontalidades” citadas por SANTOS 

(2000) mesmo sem interagir diretamente com ele. 

Segundo o referido autor, as “horizontalidades” ao contrário das verticalidades, 

“admitem a presença de outras racionalidades que são criadas a partir do próprio território e 

que se mantém nesse território a despeito da vontade de unificação e homogeneização, 

características da racionalidade hegemônica típica das verticalidades” SANTOS (2000, pg 

105). Nesse sentido, nas horizontalidades vêm se fundando e reforçando relações de 

solidariedade na forma de associações de moradores, conselhos de bairros, entre outros. Os 

assentamentos informais de população de baixa renda têm sido um fator de agregação e 

formação de comunidades em torno de um interesse comum, a terra, criando laços de 

solidariedade.  

O desenvolvimento do setor de comércio e serviços na aglomeração metropolitana 

também reflete o processo de mundialização da economia, que se concretiza com a instalação 

de grandes redes de hipermercados, hotéis e serviços.  

Esses equipamentos reestruturam o espaço em sua volta, valorizando o preço da 

terra, mudando usos, promovendo a gentrificação de áreas e se caracterizando por sua 

condição de espaços genéricos, encontrados em qualquer grande cidade do planeta. Os 

pequenos comerciantes são sugados por essa força centrípeta e, muitas vezes incorporados 
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pelas propostas de caráter cênico, como é o caso dos antigos armazéns de “secos e molhados” 

de bairros, reciclados em espaços de lazer. 

Mesmo que possam ser considerados incipientes, em Curitiba e sua aglomeração 

metropolitana, essas dinâmicas são traduzidas no preço do solo, que mantém ainda a relação 

proporcional com a distância ao centro e que apresenta alterações em função desses 

empreendimentos em pontos dispersos no espaço. 

No cenário internacional, a passagem para o modelo pós-fordista informacional de 

produção gerou um desemprego de massa nos países europeus, ampliou o crescimento dos 

empregos informais, fazendo esvaecer nos países do Sul, o sonho de atingir o desejado 

desenvolvimento. A partir da década de 80, assistiu-se ao progressivo desmonte do “Welfare 

State” e ao desemprego estrutural que atingiu as classes médias e as camadas profissionais 

qualificadas da população nos países do Norte. A crise do neoliberalismo na Europa, 

caracterizada pelo aumento da pobreza, vem mostrando suas conseqüências em eventos como 

os recentemente ocorridos em novembro de 2005, na periferia de Paris.  

Com milhares de carros queimados, equipamentos coletivos (escolas, creches,) 

destruídos e, aproximadamente 400 pessoas presas, ficou visível a problemática urbana que 

segundo dados do jornal Le Monde Diplomatique2 está atingindo particularmente os jovens. 

Os dados do INSEE3 mostram que nas regiões onde ocorreram os atos de violência, a taxa de 

desemprego varia de 17% a 41,1% entre os jovens de 15 a 24 anos. A ausência de uma 

perspectiva de ascensão social somada aos efeitos de uma política urbana que promove a 

concentração de famílias de baixa renda nas áreas periféricas vem produzindo o 

aprofundamento da segregação social. 

                                                 
2 Disponível em http://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/BONELLI/12993  Acesso janeiro/2006. 
3 Institut National de la Statistique et des Études Économiques 
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A morfologia dos espaços urbanos nesses países está ampliando a segregação por 

classes sociais, por etnias, estabelecendo cada vez mais espaços restritos à imigrantes, classe 

média e de alta renda. Em contrapartida, as políticas públicas urbanas4 têm desenvolvido uma 

retórica baseada na “mixité”
5 que se apóia sobre o modelo de uma sociedade “equilibrada”, 

baseada na convivência entre classes sociais e, que tem suas raízes no final do século XIX, 

junto aos socialistas utópicos. 

Ao mesmo tempo, o poder público flexibiliza o zoneamento funcional por meio de 

negociações com empreendedores imobiliários e fortalece o zoneamento voltado para a 

sustentabiliadde, na defesa das cidades compactas e do controle dos riscos oferecidos por 

atividades industriais. 

No caso brasileiro, progridem os assentamentos informais e se cristaliza a prática do 

“urbanismo de segurança”, transformando áreas da cidade em espaços inacessíveis à 

população em geral, murados e vigiados. Os condomínios fechados, que se constituíram na 

forma que as faixas mais altas de renda da população encontraram para se proteger da 

violência urbana, atualmente têm sido reproduzidos de forma similar, à preços mais 

acessíveis, pelos agentes imobiliários, que querem ampliar seu mercado potencial 

consumidor. 

As novas formas espaciais dos empreendimentos residenciais refletem outra 

mudança importante na produção do espaço metropolitano, que implica na decisão de habitar 

em pequenas comunidades fechadas. E indicam a necessidade de um estudo interdisciplinar, 

que contemple a psicologia social assim como outras disciplinas que abordem as motivações 

sociais que estão fazendo cada vez mais a população buscar esses espaços. A ausência do 

                                                 
4 Mais especificamente, no caso francês, que foi estudado. 
5 A tradução literal de “mixité” para o português, mistura, não transmite o sentido que é dado no francês, de 
convivência entre classes sociais distintas, por isso optou-se por não traduzir o termo utilizado nos textos 
pesquisados. Nos EUA, é utizada a expressão “social balance”, enquanto na Inglaterra e na Austrália “social 

mix”. 
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sentido de pertencimento que marca a sociedade atual e a redução da solidariedade no espaço 

de vizinhança dos bairros são alguns dos fatores a serem pesquisados, entre outros. Com isso, 

constata-se que reduzir a questão apenas aos interesses dos empreendedores imobiliários (que 

também são importantes) é perder a possibilidade de compreender como a sociedade vem 

reproduzindo suas formas de sociabilização e como elas vem se reproduzindo no espaço. 

Reconhecendo que os condomínios passaram a ser o objeto de desejo de todas as 

faixas de renda, o governo está encontrando formas de alterar a legislação para facilitar sua 

aprovação. Prova disso é o projeto de lei que se encontra em discussão no Congresso, a Lei de 

Responsabilidade Territorial, que altera a Lei nº 6766/79, e institui o condomínio horizontal 

como uma forma de parcelamento do solo, juntamente com o loteamento e o 

desmembramento.  

No caso da aglomeração metropolitana de Curitiba, o crescimento do número dos 

condomínios horizontais fechados se manifesta de duas formas: o processo de auto-

segregação das classes médias e altas da população e a assimilação pelos empreendimentos 

populares desse mercado potencial. 

As características desse processo de ocupação do solo, que ocorre no cenário 

internacional e local, confirmam a tendência de sua ampliação e a necessidade de criação de 

alternativas que atendam ao mesmo tempo, as aspirações individuais da população e o 

interesse coletivo, de forma a evitar a fragmentação da cidade e a transformação de 

compartimentos urbanos em áreas inseguras para os pedestres e inacessíveis à população em 

geral. 

2. Do ponto de vista do meio ambiente, as políticas públicas voltadas para a 

consolidação de cidades sustentáveis têm sido dirigidas para as ações de combate à pobreza, 

como uma das formas de salvaguardar o meio ambiente. Nesse aspecto, FERNANDES (2005, 
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pg 2) indaga se haveria mesmo um conflito entre preservação ambiental e moradia. Segundo 

esse autor  

(   )trata-se de uma falsa questão: os dois são valores e direitos sociais constitucionalmente 

protegidos, tendo a mesma raiz conceitual, qual seja, o principio da função sócio-ambiental 

da propriedade. O desafio, então, é compatibilizar esses dois valores e direitos, o que 

somente pode ser feito através da construção não de cenários ideais, certamente não de 

cenários inadmissíveis, mas de cenários possíveis. 

A malha urbana de Curitiba extrapolou seus limites administrativos e como acontece 

nas metrópoles brasileiras, se formaram franjas periféricas ocupadas por camadas de baixa 

renda da população. Com o crescimento direcionado pelos vetores viários regionais e 

nacionais sobrepondo-se aos pontos de captação de água da companhia de saneamento, criou-

se o conflito entre a proteção das áreas das bacias hidrográficas e a ocupação humana. Não 

existem soluções certas ou erradas para o assunto, mas soluções que contemplam de forma 

adequada tanto os aspectos sociais como os aspectos ambientais da questão. Para isso, cabem 

procedimentos que permitam a participação dos interessados nas decisões, garantindo que as 

possíveis soluções possam ser discutidas de forma coletiva e não apenas corporativa, como 

tem sido feito. Dessa maneira, se recupera a idéia sobre a relação entre o homem e a natureza, 

entendendo o homem e o meio construído como partes do meio natural. 

3. Quanto à busca da utopia da cidade socialmente justa, que a nova legislação 

urbana brasileira vem tentando recuperar, é importante resgatar a defesa que LEFEBVRE 

(2001, pg 135) faz o direito à cidade, entendendo que:  

(...) a cidade ideal (...) seria a cidade efêmera, perpétua obra dos habitantes, eles mesmos 

móveis e mobilizados para /por essa obra e que (...) o direito à cidade se manifesta como 

forma superior dos direitos: direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat 
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e ao habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação6 (bem 

distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade. 

Vivencia-se um momento em que a busca pela utopia que se manifesta no discurso 

de diferentes autores, alguns já citados aqui: HARVEY (2003), SANTOS (2000), 

ROCHEFORT (2000), LEVEBVRE (2001) e remarca-se a proposta de SOUZA SANTOS 

(2001, pg 322) de uma reinterpretação do conceito, entendendo a utopia como “a exploração 

de novas possibilidades e vontades humanas, por via da oposição da imaginação à 

necessidade do que existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente melhor que a 

humanidade tem direito de desejar e por que merece a pena lutar”, que traduz simbolicamente, 

no caso brasileiro, as expectativas geradas pela nova legislação urbana.  

HARVEY (2002)7 em publicação recente também retoma a discussão sobre as 

utopias, que segundo ele, funcionaram como visões para guiar mudanças sociais, sendo que 

sua recomendação da formulação de uma “utopia dialética” coincide em parte com o que 

propõe Souza Santos. 

A autora compartilha essa visão positiva, de que é possível mudar e redirecionar as 

condições de vida nas cidades, não de maneira simplória nem demagógica, mas percebendo a 

sinalização dos movimentos emergentes que se estruturam para a construção de outras 

alternativas possíveis. Não é o caso de negar a existência das desigualdades sociais, da 

dualidade imposta entre a cidade “legal” e a cidade “ilegal”, mas reconhecer, como disse 

Maria Adélia de Souza em palestra recente que a “contabilidade da pobreza” e que “provar 

que cinco é maior que quatro” não alteram as condições atuais da sociedade urbana e que o 

trabalho intelectual e criativo posto a disposição da comunidade pode auxiliar na busca de um 

outro urbano melhor. 

                                                 
6 Grifo do autor. 
7 Em palestra proferida no Seminário Internacional Diálogos Metropolitanos, organizado pela COMEC,realizado 
em maio de 2002, em Curitiba. 
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Não se trata de uma tarefa simples, como foi mostrado ao longo da pesquisa e 

pressupõe, entre outros, uma revisão do papel do urbanismo na sociedade, uma vez que se 

trata de uma área do conhecimento que é na sua essência interdisciplinar.  

Por último, cabe uma reflexão sobre a função do urbanismo e do planejamento 

urbano. As cidades crescem e necessitam de uma previsão e organização que se refere às suas 

redes de infra-estrutura, equipamentos urbanos, condições de deslocamento. A organização 

dessas estruturas exige um conhecimento técnico específico que é desenvolvido pelo 

planejador e mais especificamente pelo urbanista. Porém, os aspectos políticos que definem as 

decisões de alocação de recursos e de prioridades, exigem a existência de uma mediação entre 

os diferentes interesses envolvidos. Durante muito tempo, julgou-se que esse papel poderia 

ser exercido pelos grupos de planejamento, porém a própria dificuldade do sujeito em excluir 

sua visão subjetiva das escolhas, fez com que essa possibilidade se reduzisse à soluções 

tecnocráticas, como demonstraram as experiências das décadas de 70 e 80 no Brasil. Nessas 

condições surgem, como alternativa, os processos de participação da sociedade como as novas 

formas de gestão urbana. Considerando que a melhor forma de verificar a eficiência de um 

novo conceito, como é o caso, é analisar se ele permite novas abordagens sobre o fenômeno 

do qual ele trata e cujos modos de representação anteriores não satisfazem mais, o 

monitoramento das atividades de planejamento sob essa nova forma de encarar as questões 

urbanas pode conduzir a correções de rumo que certamente existirão e indicar uma nova 

forma de cidadania que precisa ser cultivada, mesmo que em uma temporalidade mais lenta 

do que a desejada. E, é importante ter em mente, como expressa MARICATO (2001), que a 

construção do conhecimento sobre o urbano se dá sobre a prática e sobre o reconhecimento 

das limitações da ação urbanística sobre o espaço, o que não diminui sua importância. 

Nesse quadro, os planejadores urbanos e urbanistas desempenham um papel 

importante na sociedade ao disponibilizar o seu conhecimento disciplinar a uma proposta de 
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gestão partilhada entre os diversos atores, garantindo a preservação da própria essência da 

cidade que é a diversidade e a heterogeneidade, assim como respeitando a riqueza da sua 

dinâmica ao adotar práticas de planejamento processuais que vão se fazendo ao fazer.  
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ANEXO 1 – LISTA DAS 0CUPAÇÕES IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE 
CURITIBA,  
2003. 
 

Ano de 
Nome da Área Bairro 

Ocupação 
Categoria da Área Domicílios 

ACRÓPOLE Cajurú 1987 Assentamento Sem Regularização 1.109 

ALTO BARIGUI (Bolsão Rose) Cidade Industrial 1985 IPPUC Assentamento Em Regularização 97 

ALVORADA  II Uberaba 1992 IPPUC Assentamento Sem Regularização 233 

AMANDA Santa Cândida 2000 - IPPUC Lot. Clandestino Sem Regularização 68 

AMERICANA Sítio Cercado 1980 Assentamento Sem Regularização 277 

ANA BAJERSKI Cachoeira - Lot. Clandestino Sem Regularização 65 

ANDRESSA Abranches - Lot. Clandestino Sem Regularização 15 

ANGRA Cidade Industrial 1992 Assentamento Em Regularização 332 

ARAÇA Capão Raso 1979 IPPUC Assentamento Sem Regularização 21 

ARLINDA MARIA ll Santa Cândida 1987 IPPUC Assentamento Em Regularização 61 

ASA BRANCA Atuba 1968 Assentamento Sem Regularização 98 

ATALHO Lindóia 1968 Assentamento Sem Regularização 60 

ATENAS I Cidade Industrial 1970 Lot. Clandestino Sem Regularização 68 

ATUBA Atuba 1970 Assentamento Sem Regularização 32 

AUDI Uberaba 1998 Assentamento Sem Regularização 327 

AUGUSTA B Cidade Industrial 1994 Assentamento Sem Regularização 157 

AUTÓDROMO Cajurú 1967 Assentamento Sem Regularização 1.113 

BAIRRO ALTO PARAÍSO Bairro Alto 1971 Assentamento Sem Regularização 69 

BARIGUI DA ESTAÇÃO (Bolsão Sagrada Família) Cidade Industrial 1988 Assentamento Em Regularização 426 

BARIGUI II  (V. Santa Rita) Mossunguê 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 59 

BARIGUI III Cidade Industrial 1974 IPPUC Assentamento Em Regularização 297 

BELA VISTA I ( Morro do Juramento ) São Miguel 1991 Assentamento Sem Regularização 591 

BELA VISTA II ( Bacia do Passaúna ) São Miguel 1993 Assentamento Sem Regularização 324 

BELÉM II Guabirotuba 1974 IPPUC Assentamento Em Regularização 4 

BELO AR Cidade Industrial 1985 Lot. Clandestino Sem Regularização 63 

BEM-TE-VI I Cidade Industrial 1997 Assentamento Em Regularização 19 

BEM-TE-VI II Cidade Industrial 1997 Assentamento Sem Regularização 12 

BETEL Cajurú 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 123 

BOA VISTA Boa Vista 1994 IPPUC Assentamento Sem Regularização 5 

BOM MENINO Mossunguê 1965 Assentamento Sem Regularização 155 

BONS AMIGOS Umbará 1987IPPUC Assentamento Sem Regularização 120 

BRACATINGA Pilarzinho 1994 IPPUC Assentamento Sem Regularização 55 

BUTIATUVINHA I Butiatuvinha 1970 Lot. Clandestino Sem Regularização 54 

BUTIATUVINHA II Butiatuvinha 1970 Lot. Clandestino Sem Regularização 84 
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CACHOEIRA (Bairro Novo) Sítio Cercado 1975 Assentamento Sem Regularização 26 

CAJURÚ  I Cajurú 1950 Assentamento Em Regularização 952 

CAJURÚ – II Cajurú 1950 Assentamento Sem Regularização 435 

CAJURÚ VIII – B Cajurú - Assentamento Sem Regularização 104 

CALIFÓRNIA Mossunguê 1960 Assentamento Sem Regularização 53 

CALIFÓRNIA II (V. Jamaica) C. de Santana - Lot. Clandestino Sem Regularização 127 

CALIXTO Umbará 1950 Lot. Clandestino Sem Regularização 226 

CAMARGO (NOVA JERUSALÉM) Cajurú 1980 Assentamento Sem Regularização 154 

CAMILA I Abranches - Lot. Clandestino Sem Regularização 55 

CAMILA II Abranches - Lot. Clandestino Sem Regularização 56 

CAMPO ALEGRE Cidade Industrial 1982 Assentamento Sem Regularização 115 

CAMPO ALTO II Atuba 1984 IPPUC Assentamento Sem Regularização 127 

CAMPO CERRADO I Sítio Cercado 1990 Assentamento Em Regularização 795 

CARVALHO São Bráz 1955 Assentamento Sem Regularização 42 

CASTELO Alto Boqueirão 1985 Assentamento Em Regularização 63 

CENTENÁRIO ll Cajurú 1983 Assentamento Sem Regularização 872 

CHÁCARA AUGUSTA Cidade Industrial 1991 Lot. Clandestino Sem Regularização 225 

CIDADANIA Boqueirão 1990 Assentamento Sem Regularização 260 

CLARICE Novo Mundo 1987 Assentamento Em Regularização 42 

CLAUDIA São Bráz 1974 Assentamento Sem Regularização 36 

COLÔNIA AUGUSTA Cidade Industrial 1996 Lot. Clandestino Sem Regularização 22 

CONCÓRDIA Pinheirinho 1981 Assentamento Em Regularização 55 

CONCÓRDIA II Cidade Industrial 1991 Assentamento Sem Regularização 440 

CONDOMÏNIO ALVORADA/ IVAÍ Butiatuvinha 1996 Lot. Clandestino Sem Regularização 132 

CRISTO REI Sítio Cercado 1990 Assentamento Em Regularização 458 

CRUZ Caximba - Lot. Clandestino Sem Regularização 95 

CRUZEIRO DO SUL ( BOLSÃO SABARÁ) Cidade Industrial - Assentamento Em Regularização 422 

D'LATRE Tingui 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 25 

DA ORDEM Tatuquara 1995 Assentamento Sem Regularização 165 

DANTAS Caximba - Lot. Clandestino Sem Regularização 45 

DAS INDÚSTRIAS Cidade Industrial - Assentamento Sem Regularização 18 

DEMAWE Xaxim 1985 Assentamento Sem Regularização 60 

DIADEMA/ELDORADO  (Bolsão Sabará) Cidade Industrial - Assentamento Sem Regularização 399 

DIAMANTINA ( Paineiras ) Barreirinha 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 40 

DIAMANTINA II Barreirinha 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 4 

DOLORES DALLILA SOUZA I Santa Cândida 1985 IPPUC Assentamento Sem Regularização 36 

DOM BOSCO II 

Campo de 

Santana 1975 Assentamento Sem Regularização 71 

DOM PEDRO II Pilarzinho 1962 Assentamento Sem Regularização 46 

DR. ULISSES GUIMARÃES - INDEPENDÊNCIA II  ( Piratini) Pinheirinho 1992 Assentamento Em Regularização 300 

ESMERALDA I Xaxim 1975 Assentamento Em Regularização 181 
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ESMERALDA I (Nossa Senhora de Lourdes) Xaxim 1975 Assentamento Em Regularização 97 

ESMERALDA II Xaxim 1975 Assentamento Em Regularização 96 

ESMERALDA III Xaxim 1975 Assentamento Sem Regularização 111 

ESPERANÇA Butiatuvinha 1997 Lot. Clandestino Sem Regularização 157 

ESPERANÇA (Bolsão Sabará) São Miguel 1992 IPPUC Assentamento Em Regularização 343 

ESTRELA/ESTRELADA Fazendinha 1980 Assentamento Sem Regularização 354 

FÁTIMA Cajurú - Assentamento Em Regularização 31 

FAZENDINHA Cidade Industrial 1985 Assentamento Sem Regularização 23 

FERROVILA - 7 DE SETEMBRO E SANTA CLARA Portão 1989 Assentamento Em Regularização 249 

FERROVILA - CAPITAL ECOLÓGICA I E II Cidade Industrial 1989 Assentamento Em Regularização 185 

FERROVILA - CAPITAL ECOLÓGICA III Cidade Industrial 1989 Assentamento Em Regularização 30 

FERROVILA - LOTEAMENTO 24 HORAS Cidade Industrial 1989 Assentamento Em Regularização 130 

FERROVILA - MORADIAS CADÊ NOSSO LOTE Portão 1989 Assentamento Em Regularização 195 

FERROVILA - MORADIAS COMPROMISSO DE CAMPANHA Cidade Industrial 1994 Assentamento Em Regularização 104 

FERROVILA - MORADIAS UNIDOS VENCEREMOS Cidade Industrial 1990 Assentamento Em Regularização 127 

FERROVILA - PROMESSA DE CAMPANHA Fazendinha 1992 Assentamento Em Regularização 158 

FERROVILA II Portão 1989 Assentamento Sem Regularização 59 

FLORIANÓPOLIS Cajurú 1996 IPPUC Assentamento Sem Regularização 481 

FORMOSA Novo Mundo 1974 Assentamento Sem Regularização 502 

FUTURAMA Umbará 1970 Assentamento Sem Regularização 71 

GRALHA AZUL (JARDIM ESPLANADA) Tatuquara 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 368 

GRAMADOS (V. Acordes) Pinheirinho 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 79 

GREGÓRIO ESCORA Santa Cândida - Lot. Clandestino Sem Regularização 29 

GUAIRA LINDOIA Guaíra 1955 Assentamento Sem Regularização 336 

HAKIM Santa Felicidade 1973 Assentamento Sem Regularização 123 

HARMONIA  (Bolsão Rose) Cidade Industrial 1982 Assentamento Em Regularização 134 

INDEPENDÊNCIA Pinheirinho 1990 Assentamento Sem Regularização 9 

INDEPENDÊNCIA II Pinheirinho 1992 IPPUC Assentamento Sem Regularização 121 

INDEPENDÊNCIA III Pinheirinho 1992 Assentamento Em Regularização 81 

IPIRANGA Capão Raso 1968 Assentamento Sem Regularização 123 

ITÁLIA São João 1974 Assentamento Sem Regularização 38 

ITAPEMA São João 1975 Assentamento Sem Regularização 62 

JACIMIRA Santa Felicidade 1975 Assentamento Sem Regularização 29 

JARDIM ÂNCORA Pilarzinho 1994 IPPUC Assentamento Em Regularização 37 

JARDIM CAMPO FELIZ Cachoeira - Assentamento Sem Regularização 83 

JARDIM COLIBRI Cidade Industrial 1996 Lot. Clandestino Sem Regularização 325 

JARDIM COQUEIROS Sítio Cercado 1981 Assentamento Sem Regularização 167 

JARDIM EUROPA Xaxim 1980 Assentamento Sem Regularização 72 

JARDIM ICARAY Uberaba 1998 Assentamento Sem Regularização 402 

JARDIM JALISKO Santa Cândida - Assentamento Sem Regularização 52 
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JARDIM NSA. SENHORA DA GLÓRIA Cachoeira 1995 Assentamento Sem Regularização 229 

JARDIM PARANAENSE Alto Boqueirão 1976 Assentamento Sem Regularização 30 

JARDIM PINHEIROS Vista Alegre 1992 Assentamento Em Regularização 49 

JARDIM RECANTO FELIZ Cachoeira - Lot. Clandestino Sem Regularização 314 

JARDIM ROSANE Pilarzinho - Assentamento Sem Regularização 14 

JARDIM SÃO BENEDITO I Santa Cândida - Lot. Clandestino Sem Regularização 18 

JARDIM SÃO BENEDITO II Cachoeira - Lot. Clandestino Sem Regularização 7 

JARDIM SÃO BENEDITO III Cachoeira - Lot. Clandestino Sem Regularização 24 

JARDIM VENEZA Cidade Industrial 1995 Assentamento Sem Regularização 97 

JARDIM YPÊ (Depósito Ypê ) Santa Felicidade 1986 Assentamento Sem Regularização 30 

JOANITA Bairro Alto 1970 Assentamento Sem Regularização 171 

JOÃO BELNIAK Santa Cândida - Lot. Clandestino Sem Regularização 21 

JOCKEY CLUBE Bairro Alto - Lot. Clandestino Sem Regularização 31 

JUCÉLIA (Vila Pompéia) Cachoeira 1985 IPPUC Assentamento Sem Regularização 51 

JULIANA Caximba - Lot. Clandestino Sem Regularização 149 

JUSTIÇA Pilarzinho - Lot. Clandestino Sem Regularização 191 

KAWASINSKI Fanny 1992 IPPUC Assentamento Em Regularização 7 

LAGES Pinheirinho 1990 Assentamento Sem Regularização 29 

LEÃO PIMPÃO I Novo Mundo 1965 Assentamento Em Regularização 644 

LEÃO PIMPÃO II Novo Mundo 1965 Assentamento Sem Regularização 120 

LEONICE Cachoeira 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 44 

LORENA Uberaba 1977 Assentamento Sem Regularização 134 

LUANA Cidade Industrial 1992 Assentamento Em Regularização 332 

LUDOVICA Tatuquara 1995 Lot. Clandestino Em Regularização 106 

LUPINSKI Santa Cândida 1977 Assentamento Sem Regularização 50 

LUPINSKI II Santa Cândida 1977 Assentamento Sem Regularização 15 

LUPINSKI III Boa Vista 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 22 

MACHADO Pinheirinho 1992 IPPUC Assentamento Em Regularização 16 

MANDARIM São Bráz 1979 Assentamento Sem Regularização 20 

MARGARIDA OTTO Santa Cândida - Lot. Clandestino Sem Regularização 38 

MARIA São Bráz 1979 Assentamento Sem Regularização 20 

MARIA ANGÉLICA Pinheirinho 1980 Assentamento Sem Regularização 37 

MARIA II Novo Mundo 1990 Assentamento Sem Regularização 147 

MARIA LUIZA Xaxim 1989 IPPUC Lot. Clandestino Sem Regularização 43 

MARIANA I Xaxim 1973 Assentamento Sem Regularização 282 

MARQUES Uberaba 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 27 

MARUMBI II Uberaba 1992 IPPUC Assentamento Em Regularização 742 

MENINO JESUS (Vila Camargo) Cajurú 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 813 

MODELO (Bolsão Sagrada Família) Cidade Industrial 1992 Assentamento Em Regularização 307 

MORADIAS 23 DE AGOSTO I Ganchinho 1991 Assentamento Em Regularização 869 
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MORADIAS 23 DE AGÕSTO II Ganchinho 1991 Assentamento Sem Regularização 468 

MORADIAS ARAGUAIA (Salem) Capão da Imbuia 1989 Assentamento Sem Regularização 458 

MORADIAS ARAGUARI Atuba - Assentamento Em Regularização 25 

MORRO DA ESPERANÇA Cidade Industrial 1990 Assentamento Sem Regularização 196 

NÁPOLIS II (Malvinas) 

Campo 

Comprido 1992 Assentamento Em Regularização 124 

NATAL Cajurú 1990 Assentamento Sem Regularização 230 

NATÁLIA Cajurú 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 83 

NINA ( Evangélica ) Fazendinha 1990 Assentamento Sem Regularização 76 

NIVALDO DIAS Abranches - Lot. Clandestino Sem Regularização 43 

NORI (Jardim Cosmos) Pilarzinho 1975 Assentamento Sem Regularização 334 

NOSSA SENHORA APARECIDA Pinheirinho 1982 Assentamento Em Regularização 12 

NOSSA SENHORA APARECIDA II Capão da Imbuia 1982 Assentamento Sem Regularização 211 

NOSSA SENHORA DA PAZ Santa Quitéria 1970 Assentamento Sem Regularização 422 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Pinheirinho 1970 Assentamento Sem Regularização 294 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Abranches 1994 IPPUC Assentamento Sem Regularização 279 

NOSSA SENHORA DE LOURDES (Linhão) Sítio Cercado 1985 Assentamento Sem Regularização 29 

NOSSA SENHORA DO CARMO Santo Inácio 1970 Assentamento Sem Regularização 73 

NOVA Alto Boqueirão 1975 Assentamento Sem Regularização 198 

NOVA AURORA Sítio Cercado 1981 Assentamento Em Regularização 394 

NOVA AURORA II Sítio Cercado 1981 Assentamento Sem Regularização 104 

NOVA BARIGUI Cidade Industrial 1980 Assentamento Em Regularização 1.242 

NOVA CONQUISTA  (Bolsão Sabará) Cidade Industrial - Assentamento Em Regularização 661 

NOVA HORTÊNCIA Alto Boqueirão 1985 (IPPUC) Assentamento Em Regularização 172 

NOVA ORLEANS Cidade Industrial 1994 IPPUC Assentamento Sem Regularização 71 

NOVA REPÚBLICA I 

Campo 

Comprido 1985 Assentamento Em Regularização 98 

NOVA REPÚBLICA II 

Campo 

Comprido 1985 Assentamento Sem Regularização 76 

NOVO MUNDO Novo Mundo 1975 Assentamento Sem Regularização 34 

OESTE Cajurú 1990 IPPUC Assentamento Sem Regularização 146 

OLINDA Cidade Industrial 1994 IPPUC Assentamento Em Regularização 184 

OLINDA II 

Campo de 

Santana - Lot. Clandestino Sem Regularização 339 

OSTERNACK Sítio Cercado 1965 Assentamento Sem Regularização 110 

PAINEIRAS Vista Alegre 1970 Assentamento Sem Regularização 13 

PAINEIRAS II Boa Vista 1992 IPPUC Assentamento Sem Regularização 24 

PALMEIRAS Tatuquara 1987 IPPUC Assentamento Em Regularização 47 

PALMEIRAS  II,  III Tatuquara 1987 IPPUC Assentamento Em Regularização 134 

PANTANAL Alto Boqueirão 1985 Assentamento Sem Regularização 690 

PARANÁ I Capão Raso 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 98 

PARANÁ II Capão Raso 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 13 



 297

PARIGOT DE SOUZA Sítio Cercado - Lot. Clandestino Sem Regularização 10 

PARQUE INDUSTRIAL  (Vila  III) Capão Raso 1975 Assentamento Em Regularização 39 

PARQUE INDUSTRIAL ( Antiga Vila  Pinheiros ) Pinheirinho 1980 Assentamento Sem Regularização 136 

PARQUE INDUSTRIAL (Vilas I, II) Capão Raso 1975 IPPUC Assentamento Em Regularização 47 

PARQUE NÁUTICO Boqueirão 1973 Assentamento Sem Regularização 193 

PETRÓPOLIS Uberaba 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 4 

PINHEIRÃO Capão da Imbuia 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 20 

PINHEIRINHO Pinheirinho 1994 IPPUC Assentamento Em Regularização 49 

PINTO Prado Velho 1960 Assentamento Sem Regularização 200 

PIRATINI Pinheirinho 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 18 

PIRINEUS Pinheirinho - Assentamento Sem Regularização 84 

PLUMA I Pinheirinho 1989 IPPUC Assentamento Em Regularização 171 

PLUMA II Pinheirinho 1989 IPPUC Assentamento Em Regularização 8 

PLUMA III Pinheirinho 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 34 

POMPÉIA Tatuquara 1966 Assentamento Sem Regularização 121 

PRAÇA DAS MAMONAS Bairro Alto - Assentamento Sem Regularização 28 

PRIMEIRO DE SETEMBRO Caximba 1990 Assentamento Sem Regularização 203 

PROFETA ELIAS Lindóia 1977 Assentamento Em Regularização 189 

PROGRESSO 

Campo 

Comprido 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 187 

RAUL ZANON Tatuquara 1990 Lot. Clandestino Em Regularização 280 

REAL II A Órleans 1970 Assentamento Sem Regularização 140 

REAL II B Órleans 1989 Assentamento Em Regularização 50 

RECANTO DA PAZ ( Nova União ) Boqueirão 1992 IPPUC Assentamento Sem Regularização 188 

RECANTO DAS ANDORINHAS 

Campo 

Comprido 1985 Assentamento Em Regularização 181 

RESISTÊNCIA (Bolsão Sagrada Família) Cidade Industrial 1990 Assentamento Em Regularização 522 

REX (Vila São Pedro) Xaxim 1963 Assentamento Sem Regularização 61 

RIBEIRÃO DO PINHAL Xaxim - Assentamento Em Regularização 35 

RICA Umbará 1990 Lot. Clandestino Sem Regularização 35 

RIGONE Fazendinha 1976 Assentamento Sem Regularização 190 

RIO NEGRO Sítio Cercado 1975 Assentamento Sem Regularização 86 

RIO NEGRO  (Bairro Alto) Bairro Alto 1975 Assentamento Sem Regularização 54 

RIVADAVIA Alto Boqueirão 1971 Assentamento Em Regularização 25 

ROSE I Cidade Industrial 1989 IPPUC Assentamento Em Regularização 648 

ROSE II Cidade Industrial 1993 Assentamento Em Regularização 36 

RURBANA 

Campo de 

Santana - Lot. Clandestino Sem Regularização 161 

SAIBREIRA Abranches 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 78 

SAN MARCO (Jardim Piratini) Pinheirinho 1992 Assentamento Em Regularização 134 

SANDRA I Cidade Industrial 1969 Assentamento Sem Regularização 111 
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SANDRA II - SÃO JOÃO BATISTA  ( Liberdade, Vila Nova ) Cidade Industrial 1992 Assentamento Em Regularização 1.137 

SANTA  ANA (Bolsão Sagrada Família) Cidade Industrial 1991 Assentamento Em Regularização 262 

SANTA CÃNDIDA Santa Cândida 1992 Assentamento Sem Regularização 37 

SANTA HELENA (Antiga V. S. Leopoldo) Cidade Industrial 1990 Assentamento Sem Regularização 25 

SANTA HELENA II (Antiga V.S. Miguel) Cidade Industrial 1983 Assentamento Sem Regularização 70 

SANTA HELENA l Cidade Industrial 1980 Assentamento Sem Regularização 94 

SANTA LUZIA Tatuquara 1965 Assentamento Sem Regularização 136 

SANTA RITA DE CÁSSIA Boqueirão 1992 Assentamento Sem Regularização 125 

SANTA TEREZINHA Abranches - Assentamento Sem Regularização 26 

SANTÍSSIMA TRINDADE – B Cajurú 1987 IPPUC Assentamento Em Regularização 41 

SANTÍSSIMA TRINDADE C Cajurú 1987 IPPUC Assentamento Em Regularização 71 

SANTÍSSIMA TRINDADE D Cajurú 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 30 

SANTO ANTÔNIO Cachoeira 1973 Assentamento Sem Regularização 46 

SANTO ANTONIO II Cachoeira 1973 Lot. Clandestino Sem Regularização 13 

SANTOS ANDRADE 

Campo 

Comprido 1970 Assentamento Sem Regularização 258 

SÃO BRAZ São Bráz 1970 Assentamento Sem Regularização 47 

SÃO CARLOS Pinheirinho 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 98 

SÃO DOMINGOS Cajurú 1981 Assentamento Sem Regularização 1.440 

SÃO DOMINGOS AGRÍCOLA Cajurú 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 638 

SÃO FRANCISCO II Pinheirinho - Assentamento Sem Regularização 14 

SÃO JOÃO DEL REY (V. Autódromo) Cajurú 1975 Assentamento Sem Regularização 583 

SÃO JOSÉ Novo Mundo 1980 Assentamento Sem Regularização 295 

SÃO JOSÉ CIC Cidade Industrial 1978 Assentamento Sem Regularização 14 

SÃO JOSÉ DO PASSAÚNA Augusta 1982 Assentamento Em Regularização 205 

SÃO MARCOS Santa Cândida - Lot. Clandestino Sem Regularização 22 

SÃO RAFAEL Cidade Industrial 1981 Assentamento Em Regularização 4 

SÃO VICENTE Cidade Industrial 1983 Assentamento Sem Regularização 174 

SAQUAREMA Pinheirinho 1990 Assentamento Sem Regularização 31 

SAVANA Guabirotuba 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 89 

SAVÓIA São Bráz 1976 Assentamento Sem Regularização 63 

SETE DE SETEMBRO (Bolsão Sagrada Família) Cidade Industrial 1990 Assentamento Em Regularização 310 

SHALLON Santa Cândida 1992 Assentamento Sem Regularização 107 

SIBISA Cidade Industrial 1982 Assentamento Em Regularização 120 

SILVIA Xaxim 1985 Assentamento Sem Regularização 34 

SIRIEMA Sítio Cercado 1990 Assentamento Sem Regularização 55 

SOFIA MICKOCZ Cachoeira 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 27 

SOLITUDE II Uberaba 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 355 

TANCREDO NEVES ( J. Paranaense ) Alto Boqueirão 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 98 

TAPAJÓS II Xaxim 1982 Assentamento Sem Regularização 92 

TARUMÃ (Bairro Alto/ Higienópolis) Bairro Alto 1976 Assentamento Sem Regularização 502 
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TARUMÃ II Capão da Imbuia - Assentamento Sem Regularização 98 

TATUQUARA Tatuquara 1971 IPPUC Assentamento Sem Regularização 157 

TERRA SANTA Tatuquara 1998 Assentamento Sem Regularização 656 

TIRADENTES Alto Boqueirão 1989 IPPUC Assentamento Em Regularização 19 

TONI GARCIA ( Sonho Dourado) Guaíra 1992 IPPUC Assentamento Em Regularização 244 

TORRES (CIC) Cidade Industrial 1989 IPPUC Assentamento Sem Regularização 148 

TRÊS PINHEIROS Butiatuvinha 1990 Assentamento Sem Regularização 330 

TUPI Atuba 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 24 

UBERABA DE CIMA Uberaba 1972 Assentamento Sem Regularização 65 

UBERLÂNDIA Novo Mundo 1965 Assentamento Sem Regularização 326 

UMBARÁ Umbará 1994 Lot. Clandestino Sem Regularização 44 

UNIÃO Alto Boqueirão 1991 Assentamento Sem Regularização 165 

UNIÃO (RENO) Uberaba 1998 Assentamento Sem Regularização 593 

UNIÃO FERROVIÁRIA Uberaba 1998 Assentamento Sem Regularização 209 

UNIDOS DO UMBARÁ Umbará 1990 Assentamento Sem Regularização 322 

VALETÃO Parolin 1955 Assentamento Sem Regularização 1.719 

VENIZIA (Bolsão Sagrada Família) Cidade Industrial 1992 IPPUC Assentamento Em Regularização 386 

VERA LÚCIA Bacacheri 1980 Assentamento Sem Regularização 25 

VIADUTO MARECHAL Alto Boqueirão 1982 Assentamento Sem Regularização 24 

VILA VERDE I, II Cidade Industrial 1987 IPPUC Assentamento Em Regularização 142 

VISTA ALEGRE Vista Alegre 1957 Assentamento Sem Regularização 65 

VÍTOR BENATO Pilarzinho 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 21 

VITÓRIA Pilarzinho - Assentamento Sem Regularização 108 

VITÓRIA ( Jd. Ipê) Santa Felicidade 1972 Assentamento Sem Regularização 98 

VITÓRIA (Equitel) Santa Felicidade 1992 Assentamento Sem Regularização 266 

VITÓRIA (Riviera) Cidade Industrial 1992 Assentamento Em Regularização 235 

XAPINHAL (Nossa Luta I) Sítio Cercado 1987 Assentamento Em Regularização 1.329 

XAPINHAL II (5 de Agôsto) Sítio Cercado 1990 Assentamento Sem Regularização 1.395 

XAXIM (Área 1) Xaxim 1992 IPPUC Assentamento Sem Regularização 13 

XAXIM III Xaxim 1987 IPPUC Assentamento Sem Regularização 37 

YASMIN Uberaba 1995 Assentamento Sem Regularização 486 

301       57.333 

Fonte: IPPUC/ 2005. 
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ANEXO 2 – LISTAGEM DOS CONDOMÍNIOS FECHADOS EM CURITIBA, 2005.  
 
 
Condominios Horizontais Fechados por Denominação em Ordem Alfabética, 
Bairro,em Curitiba, 2003 

Nº Denominação Bairro 

Ano do 
lanç.1ª 
constr 

Ano do 
alvará de 
construção Código(Bairro) 

1 ALFREDO ANDERSEN SÃO JOÃO 2001 1996 48 
2 AQUARIUS HILL CAMPO COMPRIDO  1997 44 
3 ARAUCARIA VILLE SANTA FELICIDADE  2001 63 
4 ARAUCÁRIAS DE SÃO LOURENÇO ABRANCHES 2000 1996 50 
5 ARAUCÁRIAS DO BARIGUI SANTA FELICIDADE 2003 2002 63 
6 ARTHUR NÍSIO SÃO JOÃO  1996 48 
7 ARUANÃ SANTA FELICIDADE 1998 1993 63 
8 ARVOREDO COND. RESIDENCIAL SANTA FELICIDADE 2000 1997 63 
9 BAVARIA PLATZ I UBERABA 1997 1994 37 

10 BAVARIA PLATZ II UBERABA 1995  37 
11 BEAU RIVAGE CAMPINA DO SIQUEIRA 1996 1992 30 
12 BELLA VISTA MOSSUNGUÊ 1998 1994 45 
13 BELLE VILLE SEMINÁRIO 2000 1997 29 
14 BEVERLY HILLS SEMINÁRIO 1994 1991 29 
15 CA´D´ORO CONDOMINIUM SÃO BRAZ 2001 1999 60 
16 CAMPO DEI FIORI SANTA FELICIDADE 2002 2001 63 
17 CANADÁ CAMPINA DO SIQUEIRA 1998 1994 30 
18 CASTEL BOLOGNESE SANTA FELICIDADE 1992 1989 63 
19 CASTEL DI CARRARA SANTA FELICIDADE 1997 1992 63 
20 CASTEL NOVARA SANTA FELICIDADE 1994 1998 63 
21 CASTEL PIZZATO BUTIATUVINHA 2003 1999 61 
22 CASTEL SIENA SÃO BRAZ 1999 1997 60 
23 CASTEL SORRENTO SÃO BRAZ 1998 1995 60 
24 CASTEL VALENZA ORLEANS 1998 1996 59 
25 CASTEL VERGÍNIA SÃO BRAZ 1987 1985 60 
26 CASTEL VERONA SÃO LOURENÇO 1983 1980 33 
27 CASTEL VICENZA BUTIATUVINHA  2002 61 
28 CASTEL VICENZA SÃO BRAZ 1999 1997 60 
29 CASTEL VIZCAYA CONDOMINIUM SANTA FELICIDADE 2002 2001 63 
30 CENTRAL VILLE RESIDENCES MERCÊS 2000 1997 12 
31 CITA VERDI BUTIATUVINHA  1999 61 
32 COLINA DAS ARAUCÁRIAS UBERABA 2001  37 
33 COND. BOSCHI DI ROVERETTO BUTIATUVINHA  1999 61 
34 COND. CHÁCARA SHANGAI I CAMPO COMPRIDO 2002 1997 44 
35 COND. ESPAÇO VERDE UBERABA  2001 37 
36 COND. GREEN VALLEY UBERABA 2003 1999 37 

37 
COND. HORIZONTAL JARDIM 
MODENA SANTA FELICIDADE 2002 2002 63 

38 COND. ILHA DO ARVOREDO A ABRANCHES  1999 50 
39 COND. NONA MARIA BUTIATUVINHA  1998 61 
40 COND. RES. ABRANCHES ABRANCHES  2001 50 
41 COND. RES. ADAMA XAXIM 2003 1999 57 
42 COND. RES. CORTINA D'AMPEZZO SÃO LOURENÇO  1999 33 
43 COND. RES. LA ROCHELLE VISTA ALEGRE 2001 1994 31 
44 COND. RES. VILLA PASCHOA SANTA FELICIDADE 1999 1997 63 
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45 COND. RES. VILLAGIO DI FRASCATI SEMINÁRIO 2002 1990 29 
46 COND. RESID. DI LUCCA DUE SANTA FELICIDADE 2003 2002 63 
47 COND. RESID. TERRA NOSTRA ORLEANS  1999 59 
48 COND. ROYAL PARK CRISTO REI 1995 1982 6 
49 COND. TOM JOBIN CAMPO COMPRIDO  2001 44 
50 COND. VILLA LOBOS CAMPO COMPRIDO 1999 1998 44 
51 COND. VILLAGIO CARRARA SANTA FELICIDADE 2002 1996 63 

52 
COND. VILLÁGIO CASTEL DEL 
MONTE II UMBARÁ 2002 2001 73 

53 COND. ALBERETO SÃO BRAZ  2000 60 

54 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DO 
PARQUE SÃO LOURENÇO 2002 1999 33 

55 COND. VILLA DE LUCA SÃO BRAZ 2001 1997 60 
56 CONDOMINIUM VERSAILLES VISTA ALEGRE 2003 2001 31 
57 CONJ. GOLDEN HILL RESIDENCE CAMPO COMPRIDO  1994 44 

58 
CONJ. RESIDENCIAL VILLAGIO SAN 
VITTO SANTA FELICIDADE 1999 1997 63 

59 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
GRENOBLE SANTA FELICIDADE 2000 1996 63 

60 CORTINA D' AMPEZZO SANTA FELICIDADE 1995 1992 63 
61 CRYSTAL LIVING CAMPO COMPRIDO 1998 1996 44 
62 DAKOTA PARK VILLAGE PILARZINHO  2001 32 
63 DALILA CAMPO COMPRIDO 1992 1986 44 
64 DANIELE GUABIROTUBA 1976 1975 23 
65 DON GIOVANNI SANTA FELICIDADE 2000 1993 63 
66 FORTE VIANELLO SANTA FELICIDADE 1999 1996 63 
67 FORTEZZA DI CAPRI SÃO BRAZ 1997 1995 60 
68 FORTEZZA DI FIRENZA SÃO BRAZ 1990 1987 60 
69 FORTEZZA DI GENOVA SÃO BRAZ 1990 1988 60 
70 GASTÃO MULLER BACACHERI 1985  35 
71 GIARDINO D. ITÁLIA SANTA FELICIDADE 2000 1992 63 
72 GIARDINO DI FIRENZE BUTIATUVINHA 1998 1993 61 
73 GIARDINO SAN PIETRO BUTIATUVINHA  2002 61 
74 GRACIOSA VILLAGE CABRAL 2000 1994 16 
75 GRAND VILLE SÃO BRAZ 1986 1985 60 
76 GREEN PARK CAMPO COMPRIDO 1997  44 
77 GREEN PLACE UBERABA 2002 1997 37 
78 GREEN RESIDENCE UBERABA 2001 1997 37 
79 GREEN VILLE MOSSUNGUÊ 1998 1992 45 
80 GREENLIFE UBERABA 2001 1998 37 
81 GREENWOOD RESIDENCE VISTA ALEGRE 2001 1995 31 
82 GRUNEWALD BIGORRILHO 1977 1975 11 
83 ILHA DO ARVOREDO B ABRANCHES   50 
84 ITAMIRIM CAMPO COMPRIDO  1991 44 
85 JARDIM CALIFÓRNIA SANTA CÂNDIDA  1998 53 
86 JARDIM COROADOS SANTA FELICIDADE 1995 1993 63 
87 JARDIM VERGÍNIA IV SÃO BRAZ 1984 1982 60 
88 JARDIM VERGÍNIA IX SÃO BRAZ 2002 2001 60 
89 JARDIM VERGÍNIA V SÃO BRAZ 1999 1997 60 
90 JARDIM VERGÍNIA VI SÃO BRAZ 2001 1999 60 
91 JARDIM VERGÍNIA VII SÃO BRAZ 2002 2000 60 
92 JARDIM VICENZA SANTA FELICIDADE 1999 1997 63 
93 JARDINS DO BATEL CAMPO COMPRIDO 2003 1996 44 
94 JOÃO CARLOS DE SOUZA CASTRO GUABIROTUBA 1988 1981 23 
95 JOÃO TURIM SÃO JOÃO 2002 1996 48 
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96 JUSVILLE SANTA CÂNDIDA  2003 53 
97 LE GRAND VILLAGE JARDIM SOCIAL 2003 1993 18 
98 LUIZ DE CAMÕES I SÃO LOURENÇO 1982 1965 33 
99 MARCO ANTONIO GUABIROTUBA 1991 1973 23 

100 MINA D'OURO SANTO INÁCIO 2000 1997 46 
101 MONTE VERDE SANTA FELICIDADE 2002 1998 63 
102 MORADA DA SERRA BACACHERI 1988 1986 35 
103 MORADA DO BOSQUE CAMPO COMPRIDO 2002 1994 44 
104 MORADAS DO BOSQUE VISTA ALEGRE 2002 2000 31 
105 MORADAS DO LAGO MERCÊS 1998 1989 12 
106 MORADAS DO PARQUE PILARZINHO  2000 32 
107 MOSEL VILLE UBERABA 1990 1987 37 
108 PALLADIO CONDOMINIUM SANTA FELICIDADE 2001 1994 63 
109 PARCO DEI PRINCIPE SANTA FELICIDADE  1999 63 
110 PARK VILLAGE II ALTO BOQUEIRÃO 2002 1995 64 
111 PARQUE DAS PRIMAVERAS PORTÃO 2000 1994 27 
112 PARQUE DAS TORRES III UBERABA 1986 1984 37 

113 
PARQUE RESIDENCIAL ALCANTARA 
FERRAN SÃO LOURENÇO 2000 1993 33 

114 PASSAREDO SANTO INÁCIO 1983 1981 46 
115 PATRICK PLACE SANTA FELICIDADE 1998 1994 63 
116 PIAZZA SAN MARCO SANTA FELICIDADE 1993 1990 63 
117 PINEVILLE CAMPO COMPRIDO 2002 1998 44 
118 PORTAL BOA VISTA BOA VISTA 2000 1991 34 
119 PORTAL DAS ARAUCÁRIAS CAMPO COMPRIDO 1999 1988 44 
120 PORTAL DO BARIGUI MOSSUNGUÊ   45 
121 PORTAL ROMANO CAMPO COMPRIDO  2001 44 
122 RAVENNA CASCATINHA 1999 1997 47 
123 RECANTO DAS ARAUCÁRIAS SANTA CÂNDIDA 1994 1993 53 
124 REGENCY CONDOMINIUM CASCATINHA 2002 1997 47 

125 
RESIDENCIAL CABANA DOS LOBOS 
I SANTO INÁCIO 2003 2001 46 

126 RESIDENCIAL DO PARQUE SANTO INÁCIO 1992 1987 46 
127 RESIDENCIAL FILADÉLFIA VISTA ALEGRE 2002 1996 31 
128 RESIDENCIAL ITÁLIA CAMPO COMPRIDO 2002 1998 44 
129 RESIDENCIAL MARBELLA SANTA CÂNDIDA 2001 2000 53 
130 RESIDENCIAL MILANI CASCATINHA 1995 1987 47 
131 RESIDENCIAL MONTE PASCOAL VISTA ALEGRE  2000 31 
132 RESIDENCIAL TRIESTE SANTA FELICIDADE  2002 63 
133 RESIDENCIAL VICENZA VISTA ALEGRE  2002 31 
134 SAINT VILLAGE BAIRRO ALTO  1999 36 
135 SÃO LOURENÇO SÃO LOURENÇO 1999 1993 33 
136 SCHOENSTAT CAMPO COMPRIDO 2000 1989 44 
137 SCHOENSTAT PARK CAMPO COMPRIDO 1999 1994 44 
138 SEM NOME SANTA FELICIDADE  1998 63 
139 SHERWOOD VISTA ALEGRE 1999 1994 31 
140 SOLAR DAS FLORES SANTA CÂNDIDA 1980 1977 53 
141 TABLE MOUNTAIN SANTO INÁCIO 2003 1993 46 
142 TABLE MOUNTAIN WEST SANTO INÁCIO  2001 46 
143 THE GARDEN UBERABA 2000 1998 37 
144 THEODORO DE BONA SÃO JOÃO 2001 1996 48 
145 TIROL DAS ARAUCÁRIAS I UBERABA 1995 1992 37 
146 TIROL DAS ARAUCÁRIAS II UBERABA 1999 1993 37 
147 TIROL DAS TORRES UBERABA 2000 1995 37 
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148 TIROL SANTA BÁRBARA UBERABA 1997 1993 37 

149 
UNIÃO SUL BRASILEIRA DE 
ADVENTISTAS DO 7º DIA GUABIROTUBA  1997 23 

150 VICTORIAN VILLAGE ORLEANS  2000 59 
151 VIA FIRENZE VISTA ALEGRE 2004 2001 31 
152 VILA GIARDINO CAMPO COMPRIDO 1999 1995 44 
153 VILA POIANA MAGGIORE ORLEANS 2001 1999 59 
154 VILA ROMANA BUTIATUVINHA 1995  61 
155 VILAS DO BARIGUI CAMPO COMPRIDO 1996 1993 44 
156 VILLA BEMVENUTTI CAMPO COMPRIDO 1999 1996 44 
157 VILLA BOURGUESE SÃO BRAZ 1996 1994 60 
158 VILLA DEL MOLINO VISTA ALEGRE 2003 2000 31 
159 VILLA MARIA SANTA FELICIDADE 2001 1998 63 
160 VILLA VERDE SANTA FELICIDADE 1998 1990 63 
161 VILLA VERDE SÃO BRAZ   60 
162 VILLAGE ARVOREDO PILARZINHO 2001 1995 32 
163 VILLAGE DEAUVILLE GUABIROTUBA 1992 1989 23 
164 VILLAGE MOUDON SANTA FELICIDADE 2002 1997 63 
165 VILLAGE SAINT GERMAIN ORLEANS 1983 1980 59 
166 VILLAGE SAINT MORITZ SÃO JOÃO 1981 1980 48 
167 VILLAGE SAN SAUSALITO II UBERABA 1987 1985 37 
168 VILLAGE SAN SAUSALITO III UBERABA 1989 1985 37 
169 VILLAGGIO CASTEL DEL MONTE SANTA FELICIDADE 2002 2001 63 
170 VILLAGGIO VENETO BUTIATUVINHA 1990 1987 61 
171 VILLAGIO DEI FIORI ORLEANS 1999 1996 59 
172 VILLAGIO DEL RIMINI GUABIROTUBA 1997 1994 23 
173 VILLAGIO DI GARDA SÃO BRAZ 2002 1995 60 
174 VILLAGIO DI LUCA SANTA FELICIDADE 1992 1989 63 
175 VILLAGIO DI PONZANO CAMPO COMPRIDO 2002 1998 44 
176 VILLAGIO DI SAN REMO SANTA FELICIDADE 1997 1995 63 
177 VILLAGIO DUE SANTA FELICIDADE 2002 1997 63 
178 VILLAGIO MONTE VERDE SÃO LOURENÇO 2001 1996 33 
179 VILLAGIO SAN FILIPPO SÃO BRAZ  1996 60 
180 VILLAGIO VERDE SÃO LOURENÇO 1999 1994 33 
181 VILLE AMBOISE ABRANCHES 1999 1998 50 
182 VILLE SANCTUAIRE CAMPO COMPRIDO 2001 1998 44 
183 VISTA DA SERRA CAMPO COMPRIDO   44 
184 VISTA VERDE CAMPO COMPRIDO 1997 1991 44 
185 WEST SIDE  CAMPO COMPRIDO 1998 1996 44 
186 WEST SIDE II CAMPO COMPRIDO 2002 1997 44 

187 WIENER WALD XAXIM 2000 1995 57 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças / IPTU     
Elaboração:IPPUC/Geoprocessamento e Banco de Dados.    
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ANEXO 3 – ENTREVISTAS REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO DE 

DOUTORADO SANDUÍCHE NA FRANÇA. 

 

Foram realizadas entrevistas com estudiosos da questão urbana e regional na França, 

visando colher informações sobre a experiência francesa contemporânea e também de 

apreender a percepção sobre a realidade atual tanto do ponto de vista da academia quanto do 

ponto de vista dos órgãos públicos que tratam da questão. Abaixo é apresentado o relato 

sucinto de algumas das entrevistas, selecionadas em função da influência que exerceram sobre 

a continuidade das pesquisas em direção a alguns temas específicos: 

 

Entrevista 1 

Instituição:  

Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement. - Sécretariat 

Général des Grandes Operations d’Urbanisme. Groupe Central des Villes 

Nouvelles. 

Entrevistado:  

Me. Veronique Le Bouiteiller – arquiteta, «urbaniste-en-chef de l’État» e  

Me. Izabelle Billard, socióloga, «chargé de mission». 

Objetivo da entrevista: 

Conhecimento da experiência francesa atual de gestão das «villes nouvelles», 

levando em conta o poder de decisão do Ministère de l’Equipement na definição das 

políticas territoriais francesas. 

Tema principal: 

Conhecimento sobre a experiência francesa de planejamento urbano e regional, mais 

especificamente sobre as «villes nouvelles», que tiveram sua criação em decorrência 

do plano diretor de Paris de 1965. A entrevista revelou uma avaliação da implantação 

das villes nouvelles sob a ótica do poder público francês e o desdobramento dessa 

política nos dias atuais.  
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Entrevista 2 

Instituição:  

Marie de Montreuil. 

Entrevistado:  

Mme. Izabelle Torquetti - geógrafa da Marie de Montreuil, do Departamento de 

Urbanismo daquela prefeitura, encarregada da implementação de projetos de 

revitalização de conjuntos de HLM. 

Objetivo da entrevista: 

Conhecimento da experiência de política habitacional que vem se desenvolvendo na 

França com a reabilitação dos «grands ensembles» (grandes conjuntos de habitação 

social para alugar - HLM) através de projetos urbanísticos desenvolvidos pelas 

municipalidades e que é pautada na visão estratégica de cidades.  

Resultados: 

Foi apresentado o resultado dos trabalhos que a prefeitura vem desenvolvendo nos 

últimos anos no sentido de integrar os conjuntos habitacionais tanto do ponto de vista 

espacial (na malha urbana), quanto do ponto de vista social, miscegenando categorias 

diferenciadas de renda. A entrevista e o material coletado permitem uma leitura das 

práticas de planejamento urbano nas cidades francesas.  
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Entrevista 3 

Instituição:  

Institut de Geographie de Paris. 

Entrevistado:  

M. Jacques Malezieux, professor emérito da Université Paris I, geógrafo, com 

pesquisas sobre a expressão e a significação geográficas da mutação do sistema 

produtivo. Suas últimas publicações tratam do empreendimentos imobiliários 

voltados às atividades econômicas, uma categoria diferente do empreendedor 

imobiliário tradicional.  

Objetivo da entrevista: 

Uma visão do planejamento regional que vem se desenvolvendo hoje na Europa. 

Resultados: 

Os trabalhos de pesquisa do professor estão direcionados para as questões referentes 

a industrialização e o planejamento regional. Nesse sentido, ele fez uma explanação 

sobre a configuração física atual de Paris frente as mudanças na economia 

internacional. Segundo êle, as «villes nouvelles» foram planejadas com um objetivo 

que foi se alterando ao longo do tempo e que não coincide com o atual planejamento 

estratégico que prioriza o desenvolvimento econômico, que vem gerando uma 

fragmentação social, diminuição das classes médias, concentração da riqueza e 

aumento proporcional das famílias de baixa renda.  
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Entrevista 4 

Instituição:  

Institut de Geographie de Paris. 1 

Entrevistado:  

M. Michel Rochefort, professor emérito da Université Paris I, geógrafo e autor de 

diversos estudos sobre os problemas urbanos do terceiro mundo. Realizou diversas 

missões junto às universidades e serviços de urbanismo na América Latina, no 

Maghreb, na África Subsahariana e na Índia. Profundo onhecedor dos problemas 

brasileiros.  

Objetivo da entrevista: 

O depoimento de um especialista francês em planejamento urbano e regional, que 

publicou recentemente um livro que discute o tema proposto no presente trabalho, 

que é o desafio dos países do Sul em superar seus problemas urbanos.  

Resultados: 

A entrevista baseou-se principalmente no seu livro mais recente, que trata das cidades 

dos países do hemisfério sul e da sua problemática urbana. 

 

                                                 
1 M. Rochefort é professor aposentado do Instituto de Geografia. 
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Entrevista 5 

Instituição:  

Institut Parisien de Recherche en Architecture, Urbanisme et Societé – 

IPRAUS2 

Entrevistado:  

M. Clement Nöel- Douady que participou como urbanista e como arquiteto na 

criação da «ville nouvelle» de Cergy-Pontoise e com trabalhos importantes na área de 

revitalização urbana. 

Objetivo da entrevista: 

Depoimento sobre suas experiências: da criação de uma «ville nouvelle» quanto dos 

projetos atuais de recuperação de áreas urbanas degradadas – os HLMs. 

Resultados: Foram discutidas as estratégias de recuperação dos grandes conjuntos 

habitacionais construídos no pós-guerra e as formas de participação popular 

utilizadas para a recuperação das áreas e integração ao bairro no qual estão 

localizadas. 

 

 

                                                 
2 M. Rochefort é professor aposentado do Instituto de Geografia. 
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Entrevista 6 

Instituição:  

Groupe Huit – Bureau d’Etudes Pluridisciplinaires 

Entrevistado:  

M. Félix Damette – Géografo, professor aposentado do Institut de Geographie de 

Paris, e consultor internacional na área de planejamento do território em países em 

desenvolvimento. Trabalhou em Curitiba, como consultor do Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Curitiba em 2002. 

Objetivo da entrevista: 

Depoimento sobre sua experiência em Curitiba e sua opinião sobre a evolução do 

desenvolvimento regional daquela metrópole.  

Resultados: 

M. Damette, com o conhecimento da realidade recente da região metropolitana de 

Curitiba discutiu a problemática da aglomeração emtropolitana de Curitiba apontando 

para a necessidade de programas habitacionais mais contextualizados à realidade 

local, inclusive do ponto de visat financeiro.  

 












































