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DelimitaçãoDelimitação

??“Pequenos” Municípios ?“Pequenos” Municípios ?
–– Intervalos ?Intervalos ?
??Até 20 mil hab.Até 20 mil hab.

–– Até 5 milAté 5 mil
–– 5 a 10 mil5 a 10 mil
–– 10 a 20 mil10 a 20 mil

??20 a 50 mil20 a 50 mil

??50 a 100 mil ?50 a 100 mil ?

Foco principal, na ótica da 
discussão de Planos Diretores
de pequenos municípios?



portes populacionais 1991 2000
até 5 mil habitantes 740         1.382      
de 5.001 a 10.000 habitantes 1.055      1.308      
de 10.001 a 20.000 habitantes 1.299      1.384      
de 20.001 a 50.000 habitantes 926         963         
de 50.001 a 100.000 habitantes 284         299         
de 100.001 a 500.000 habitantes 162         194         
mais de 500.000 habitantes 25           31           

total 4.491      5.561      

DelimitaçãoDelimitação
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Até 20.000 hab
Entre 20 e 50.000
Mais de 50.000



N° de Municípios por classe de tamanho da 
população

       Até 5 000 
hab.

       De 5 001 a 
20 000 hab.

       De 20 001 a 
100 000 hab.

       De 100 001 
a 500 000 hab.

       Mais de 500 
000 hab.



Distribuição da População segundo o porte 
dos municípios
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Tremembé, SP

• 34 mil hab
• 192 km2

• IDH 0,834

S. Félix do Xingu, PA

• 34 mil hab
• 84 mil km2

• IDH 0,709



DelimitaçãoDelimitação

??Classificações, segundo:Classificações, segundo:
–– UrbanizaçãoUrbanização
??perfil da população, distribuição no território,perfil da população, distribuição no território,

núcleos urbanos, atividades urbanas...núcleos urbanos, atividades urbanas...

–– Marcos AmbientaisMarcos Ambientais
??Inserção nos grandes biomas, Inserção nos grandes biomas, ecorregiõesecorregiões ... ...

–– Rede UrbanaRede Urbana
??Inserção e papel assumido numa rede regionalInserção e papel assumido numa rede regional



MarcosMarcos
AmbientaisAmbientais



Marcos InstitucionaisMarcos Institucionais

Nível de Instrução do Prefeito

Classes de tamanho da população
% superior 
completo

% até 
fundamental

       Até 5 000 hab. 27,1% 32,2%

       De 5 001 a 20 000 hab. 36,6% 24,5%

       De 20 001 a 100 000 hab. 52,4% 13,6%

       De 100 001 a 500 000 hab. 77,8% 4,1%

       Mais de 500 000 hab. 90,6% 3,1%

Sexo do Prefeito
Classes de tamanho da 
população % mulheres

       Até 5 000 hab. 5,4%

       De 5 001 a 20 000 hab. 5,6%

       De 20 001 a 100 000 hab. 7,0%

       De 100 001 a 500 000 hab. 7,2%

       Mais de 500 000 hab. 12,5%



Marcos InstitucionaisMarcos Institucionais
Exis tência de Plano Diretor
Classes de tamanho da 
população % com PD

       Até 5 000 hab. 7,7%

       De 5 001 a 20 000 hab. 11,2%

       De 20 001 a 100 000 hab. 31,0%

       De 100 001 a 500 000 hab. 75,3%

       Ma is de 500 000 hab. 100,0%

Exis tência de Conselho de Política Urbana
Classes de tamanho da 
população tem conselho está inativo
       Até 5 000 hab. 2,3% 18,8%
       De 5 001 a 20 000 hab. 3,5% 22,1%
       De 20 001 a 100 000 hab. 9,5% 19,0%
       De 100 001 a 500 000 hab. 32,5% 14,3%
       Mais de 500 000 hab. 71,9% 21,7%



Exemplo em PernambucoExemplo em Pernambuco

?? Moldes institucionais:Moldes institucionais:
–– Estado Estado apoiandoapoiando os Municípios os Municípios
??PDs elaborados a partir do PDs elaborados a partir do ProdeturProdetur

($ federais e internacionais)($ federais e internacionais)
??PDs indicados a partir de planos regionais e açõesPDs indicados a partir de planos regionais e ações

estruturadorasestruturadoras::
–– Plano do Litoral e Programa Plano do Litoral e Programa PromataPromata
–– Eixo rodoviário BR 232Eixo rodoviário BR 232
–– Rota da ModaRota da Moda
–– Áreas de IDH críticoÁreas de IDH crítico

?? Fragilidades:Fragilidades:
??Prefeituras desestruturadas e dependentes política ePrefeituras desestruturadas e dependentes política e

financeiramentefinanceiramente
??Mobilização social tímidaMobilização social tímida



?? ProposiçõesProposições

?? a – diversificação urbanaa – diversificação urbana
?? b – veraneio baixa densidadeb – veraneio baixa densidade
?? c – amenidades semi-urbanoc – amenidades semi-urbano
?? d – qualificação & remoção /d – qualificação & remoção /

contenção / ocupação longo prazocontenção / ocupação longo prazo
?? e – conservação / turismo / semi-e – conservação / turismo / semi-

urbanourbano
?? f – preservação / parquef – preservação / parque

a

b

c

d

e

f

ExemplosExemplos
identidadesidentidades

Itamaracá, PE

• 16 mil hab
• 65 km2

• IDH 0,743



ExemplosExemplos
identidadesidentidades

?? Macro-regiõesMacro-regiões

?? a - proteção ambientala - proteção ambiental
?? b - núcleos urbanosb - núcleos urbanos
?? c - portuária Suapec - portuária Suape
?? d - eminentemente rurald - eminentemente rural
?? e - rural sob influência urbanae - rural sob influência urbana
?? f - veraneio / urbanização /f - veraneio / urbanização /

turismoturismo

d

e

f

b
a

a c

b

b

Ipojuca, PE

• 59 mil hab
• 514 km2

• IDH 0,658



?? ÁÁrea de loteamento:rea de loteamento:
–– 276 edifica276 edificaçõções, com mes, com méédia de 85mdia de 85m²² (min 7m (min 7m²² m mááx 677mx 677m²²) e total 23.595m) e total 23.595m²²..
–– ssóó 45 lotes demarcados na  45 lotes demarcados na unibaseunibase totalizando 14,5 mil m totalizando 14,5 mil m²², com m, com méédia dedia de

324m324m²² e taxa de ocupa e taxa de ocupaçãção mo méédia de 61%. Neste caso considere-se a eviddia de 61%. Neste caso considere-se a evidêênciancia
de ocupade ocupaçãção de 100% no de 100% nãão contabilizada como lotes dada a sobreposio contabilizada como lotes dada a sobreposiçãção.o.

ExemplosExemplos
Estudos de OcupaçãoEstudos de Ocupação



DesafiosDesafios

?? Marcos metodológicosMarcos metodológicos
–– EspecificidadeEspecificidade
??Reconhecer e respeitar a identidade do município,Reconhecer e respeitar a identidade do município,

construindo um processo próprio de elaboração do PDconstruindo um processo próprio de elaboração do PD
–– Leitura RegionalLeitura Regional
??Explorar a inserção do município na sua microrregiãoExplorar a inserção do município na sua microrregião

–– Integração InstitucionalIntegração Institucional
??Promover ações de cooperação na elaboração ePromover ações de cooperação na elaboração e

implementação do PDimplementação do PD
–– Mobilização SocialMobilização Social
??Mapear sujeitos e reconhecer especificidades, ritmos eMapear sujeitos e reconhecer especificidades, ritmos e

representatividades para a construção de arenasrepresentatividades para a construção de arenas
participativasparticipativas


