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Pressuposto:

• não é possível traçar políticas eficientes e 
tampouco propor mecanismos efetivos de 
planejamento urbano, sem que se tenha a 
visão de totalidade, isto porque, embora os 
Planos Diretores incidam sobre territórios 
municipais, a realidade aglomerada e de 
relações intensas entre municípios limítrofes 
exige que se amplie a escala de intervenção, 
sob pena de excessiva fragmentação das 
intervenções e pouco resultado efetivo. 



• A realidade urbana, em muitos casos, 
extrapola a dimensão municipal:
– Novos recortes: área de concentração da 

população; arranjos populacionais
– Nova perspectivas de intervenção: Estatuto 

da Metrópole



• “um mesmo citadino habita em um lugar 
na cidade, trabalha em outro as vezes 
muito distante, se diverte em um terceiro, 
atravessa numerosos outros... Mas ele 
não vota senão onde ele dorme. Um 
poder democrático em escala 
metropolitana poderia ser uma resposta, 
ao menos parcial” a essa nova realidade.

– ASCHER, François. L’age des métapoles. Paris: 
L’Aube, 2009, p. 164



Sobre os limites da cidade 
‘moderna’

• Ao tratar de Londres, Geddes (1994, p.44) conclui: “para nós, 
que a percebemos à distância, ou para seus habitantes, hoje, 
o que nos importam esses velhos limites dos condados, 
penosamente traçados no passado e até hoje rigorosamente 
mantidos, têm alguma utilidade prática, servem a algum 
propósito? Que importância têm hoje as divisões entre 
inúmeras vilas oficiais e vilarejos, cujos nomes históricos 
desapareceram, aparentemente para sempre, como plantas 
microscópicas, pequeninas plantas e animais, 
implacavelmente devorados por uma imensa e envolvente 
ameba?”



Sugestão prática de Geddes:

• “a curto prazo, promover conferências cordiais 
entre todos os representantes, rudes e 
educados, das diversas cidades e das regiões 
dos condados; e, na realidade, já estão 
aparecendo iniciativas semelhantes devido à 
forte pressão de seus interesses comuns. Esses 
encontros, aos poucos, vão se tornando mais 
frequentes, mais úteis, mais cooperativos,  e 
logo depois vão adquirir forma permanente.”

• GEDDES, 1994, p. 53



• O desafio parece ser o mesmo em todos 
os lugares, como fazer com que os 
perímetros administrativos não mascarem 
a realidade das unidades territoriais? 
Como transformar as aglomerações 
metropolitanas, densamente ocupadas, 
em uma verdadeira escala de análise, 
para além do(s) perímetro(s) que 
representam?



Arranjo populacional 

• “agrupamento de dois ou mais municípios 
onde há uma forte integração populacional 
devido aos movimentos pendulares para 
trabalho ou estudo, ou devido à 
contiguidade entre as manchas 
urbanizadas principais.”

• www.ibge.gov.br/apps/arranjos_populacionais/2015



Distribuição dos Arranjos Populacionais no Brasil, 2010



• Brasil (2010): 294 arranjos populacionais (AP)

– 938 municípios
– 106.782.428 pessoas
– 55,9% da população

• AP:
– 90,1% tem até 5 municípios
– AP de São Paulo: 36 municípios
– AP de Belo Horizonte: 23 municípios

– AP do Rio de Janeiro: 21 municípios

– AP de Curitiba: 18 municípios
– AP de Recife: 15 municípios



Fonte: IBGE, Censo Demográficos 2010.
Nota: 1. Arranjos populacionais identificados segundo metodologia desenvolvida pela
Coordenação de Geografia do IBGE. 2. Todos os arranjos populacionais, onde há
a participação de somente um município brasileiro, são do tipo fronteiriço, ou seja,
as demais unidades político-administrativas localizam-se em países vizinhos.

ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/arranjos_populacionais/arranjos_populacionais.pdf



Grandes Concentrações Urbanas

• arranjos populacionais acima de 750 000 
habitantes ou municípios isolados de 
mesma faixa populacional.

• Nem todas as concentrações urbanas são 
metrópoles!

• Nem todas as regiões metropolitanas são 
metrópoles!



Distribuição das grandes concentrações urbanas – Brasil – 2010  



Rio de Janeiro e de São Paulo



Distribuição dos deslocamentos para trabalho e estudo acima de 1 000 pessoas, entre arranjos populacionais, na 2ª Integração do Arranjo 
Populacional de "São Paulo/SP" - 2010



Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas no Paraná





Curitiba: cidade real



Curitiba: os limites



Os quarto fatores principais da 
metropolização são:

• “a mobilidade das pessoas e dos bens e 
serviços materiais e imateriais

• A diversidade espacial das cidades-
territórios ligadas a metropolização e a 
grande dimensão das áreas abrangidas; 

• o alargamento das bacias de emprego; 
• o grande tamanho das bacias midiáticas, 

culturais, de consumo e de serviços” 
– (FERRIER, 2001, p. 43)



Reconhecimento do que é metrópole...

• Metrópole líquida, com limites sempre 
provisórios, em permanente estado de 
transformação “como linhas sólidas em 
volta de um fenômeno líquido, os limites 
podem ser identificados como uma 
aproximação, incertamente fixada de 
objetos em movimento” (SHORT, 2007, p. 16-17) 



Metropolização:

• o termo metropolização faz referência a 
processos. Ele caracteriza tanto as formas 
quanto as funções e as dinâmicas dos maiores 
agrupamentos humanos de nosso tempo (DI MÉO, 
2008, p.3)

• metropolização designa o estado atual da 
territorialização das regiões em intenso 
desenvolvimento, qualquer que seja sua 
posição no âmbito do desenvolvimento ou 
subdesenvolvimento. (FERRIER, 2001, p. 42)



Fazenda Rio Grande



Jardim Palmeiras

Residencial Jardim Europa

Nações Unidas





Vida Bella Praças residenciais

Colombo - 45 torres







Antiga fábrica da 
Matte Leão - Curitiba



Futuro templo da Igreja 
Universal



Nova unidade da Matte 
Leão (Coca-Cola) em 
Fazenda Rio Grande



• Quais mecanismos podem contribuir para 
“pensar” e “intervir” nessas novas 
realidades e escalas urbanas?

• como propor políticas públicas capazes de 
responder a essas novas demandas 
socioespaciais?
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