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Formação de Paris 

Início da Ocupação – Região do rio Sena. Tribo Parisii 

Invasão Romana (52 a.C.) - Construção (margem sul) Mapa Ortogonal 

Idade Média –  (Ile de la Cité) Muro 

Renascimento – Expansão territorial e populacional 

Antigo Regime – Monarquia muda-se para Versalhes. Arrondissements 

Revolução Francesa – Sem grandes desenvolvimentos da cidade  

Primeiro Império – O urbanismo posto de lado 

Segundo Império – Haussmann 

 







Georges-Eugène 

Haussmann 
(Paris, 27 de Março de 1809 — Paris, 11 de Janeiro de 

1891) foi prefeito do antigo departamento do Sena entre 

1853 e 1870. 

 Remodelamento de Paris 

(modernização/ esquematização da distribuição de água 

 

Criação de uma nova cidade ordenada sobre a geometria de grandes 

avenidas e boulevares 

 

“Haussmanização” 

 

O objetivo político da reforma em Paris 
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Planta de Paris em 1853, antes dos trabalhos de 

Haussmann.  

 

http://arquitetandoblog.files.wordpress.com/2009/04/46855df542a3736869da3ddc40b1ddd9.jpg?w=300


Esquema de trabalhos de Haussmann em Paris – linhas mais 

grossas, novas ruas – tracejado quadriculado, novos bairros – 

tracejado horizontal, os dois grandes parques periféricos: o Bois 

de Boulogne (à esquerda) e o Bois de Vincennes (à direita)  

  

 



Foram abertos parques e jardins públicos: Jardin dês Tulleries, Palais 

Royal, Parc Montsouris.  

 Surge a organização da cidade em quarteirões, determinada pelo 

sistema viário 

Leis de ocupação 

São definidas áreas especiais para as estações ferroviárias.  

 

Palácio parisiense construído na época 

de Haussmann – padronização de 

fachadas.  

  

 



•Ìlle de la Cité se destacou na cidade, passando a ser 

uma área militar e administrativa 

• A Paris de Haussmann é a Paris que vemos hoje. 

Planta de Paris em 1873 



A Grande Paris 

Megalópole – integração com cidades vizinha – 

aumento da área 

 

Transportes – aumento das linhas de metrô 

 

Telhados Verdes – Painéis solares e jardins 



La Courneuve – Roland Castro 

Telhados Verdes – Richard Rogers 



Dúvidas 

Custo – recursos financeiros 

 

Administração – gestão/divisão de 

poderes 



http://www.conteudoeditora.com.br/publicacoes/?ec=292&cs=45  

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/História_de_Paris  

  

http://theurbanearth.wordpress.com/2009/03/30/le-grand-paris/  
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