


1

O Uso Multifuncional no Âmbito da Operação 
Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Trabalho Final de Graduação

Giovana Alves Maia Silva

Orientador de Monografia: Mauro Claro
Orientador de Projeto: Tito Livio

São Paulo
2018

TFG GIOVANA R14 - FINAL AJUSTADO SEM CAPA.indd   1 30/11/2018   13:49:29



2

  

SILVA, Giovana Alves Maia - O uso multifuncional no âm-
bito da Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí / 
Giovana Alves Maia Silva - São Paulo. 2018. 106 páginas.

 Notas

 1. Uso Multifuncional. 2. Requalificação. 3. Espaço Público. 

TFG GIOVANA R14 - FINAL AJUSTADO SEM CAPA.indd   2 30/11/2018   13:49:29



3

“Se se entende a arquitetura como uma arte, vale a 
pena dedicar a ela a vida inteira.”

Santiago Calatrava
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Resumo

Este trabalho aborda a questão do uso multifuncional como 
requalificador de um espaço degradado na Moóca, tratando-se de  
um local de transição entre um uso predominantemente residencial 
e outro predominantemente industrial. Ele está inserido na Operação 
Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí ao qual possui propos-
tas semelhantes às do projeto aqui desenvolvido. O projeto consiste 
em um conjunto híbrido composto por um edifício cultural e outro 
residencial e de escritórios, e tem como premissa a revitalização do 
espaço urbano ao qual está inserido, garantindo  mais espaços de 
encontro e permanência, relacionando o espaço público ao privado 
e articulando-se ao parque vizinho à ele, proposto pela Operação 
Urbana.
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1 Introdução
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Introdução
O objeto de estudo trata-se dos meios de requalificação e 

adensamento de uma área degradada na Moóca, contígua à gleba 
principal da Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamandua-
teí (OUCBT), cuja vocação é ampliar as proposições de uso misto, 
já previstas na própria OUCBT. Busca-se entender e aprofundar os 
modos aos quais é possível, através da arquitetura, transformar essa 
área dando a ela uma nova vida, tornando-a uma nova centralidade 
e garantindo o adensamento populacional. O edifício de uso misto 
representa essa arquitetura e faz parte do estudo, por   tratar-se de 
uma solução para a questão da requalificação urbana.

Para tanto, foi escolhido um terreno localizado na esquina da 
rua Barão de Monte Santo com a rua Francisco Cipullo, divisa dos 
bairros da Moóca e Parque da Moóca. Trata-se de um local de tran-
sição, por estar localizado entre uma área predominantemente resi-
dencial e outra predominantemente industrial. Suas relações com a 
cidade são problemáticas, por organizarem-se, de um lado por con-
domínios fechados, e de outro por galpões industriais cercados de 
muros e grades, onde toda a atividade se localiza no interior dos 
mesmos, sem interação com a rua e a cidade em uma visão mais 
ampla.

Além disso, o terreno está inserido em uma área onde há um 
projeto de lei (nº 723/2015), a Operação Urbana Consorciada Bairros 
do Tamanduateí, que prevê para os bairros circundantes do rio que 
dá nome a ela, propostas para a melhoria urbanística desses locais. 
Uma delas, trata-se da implantação de um parque linear em um enor-
me terreno (ver imagem 4) sem uso, localizado ao lado do terreno es-
colhido para o projeto, e que antigamente pertencia à Shell – empre-

1

Mapa à direita:
Localização do projeto (destacado 

em vermelho) e seu entorno. 
Fonte: Google Earth.

Mapa abaixo:
Localização do projeto (em 
evidência) aproximado. 
Fonte: Google Earth.
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sa multinacional processadora de petróleo, ficando contaminado por 
muitos anos, mas que hoje finalmente encontra-se descontaminado. 
Ele representa um enorme potencial para todo o bairro, que necessi-
ta de um respiro em meio a um espaço tão densamente construído 
e sem áreas verdes.

O terreno escolhido para a implantação do projeto, assim 
como o da Shell - onde há um projeto de lei para tornar-se parque, 
atualmente são circundados por ruas desertas, onde não há vitalida-
de e nem relações urbanas, por estarem ambos murados e circun-
dados, à oeste destas áreas, por galpões industriais (ver imagem 5), 
fechados para a cidade, transmitindo a sensação de insegurança e 
medo para o pedestre que passa por ali, sendo uma área em que de-
seja-se “evitar” passar, por não possuir nenhuma atratividade e não 
transmitir segurança. Além disso, as atividades dos galpões mencio-
nados acontecem durante o dia nos dias úteis da semana, então, fora 
esses horários, essas áreas industriais são completamente desertas.

O intuito do projeto é levar vida a esse local, seguindo o es-
pírito do uso proposto pela OUCBT para a antiga gleba da Shell, 
mencionada acima, com um programa aberto à cidade, sem muros e 
grades, onde o térreo seja permeável, o programa seja uma atração 
para o bairro e onde haja movimento o dia todo, através de ativida-
des diversificadas de um programa misto que une cultura, habita-
ção e escritórios. Além disso, todo esse conjunto híbrido não se trata 
de um edifício fechado em seu terreno, mas de um espaço aberto, 
com espaços públicos que não se fecham em determinado horário 
e térreo com atividades atrativas que “convidam” as pessoas para 
seu interior, interagindo com a cidade. Além disso, pretende-se fazer 
uma ligação com o parque proposto pela Operação Urbana, através 
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Imagem à direita:
Foto aérea da área de projeto, com 
o terreno destacado.
Fonte: Google Earth.

Imagem à direita:
Foto aérea da área de projeto, com 
o terreno destacado.
Fonte: Google Earth.

Imagem à direita:
Foto aérea do grande terreno que 
pertencia à Shell.
Fonte: Google Earth.
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do fechamento, somente para pedestres, da rua existente entre eles 
(ver imagens 6, 7 e 8), cujo uso não tem importância para o fluxo 
de veículos e, atualmente, devido à sua inutilidade, não possui nem 
postes de iluminação pública. Com esse fechamento, mais um espaço 
público urbano será criado, tendo seu uso voltado para eventos e fei-
ras da comunidade local e bairros próximos e sendo um espaço para 
foodtrucks, fazendo com que o projeto seja atrativo não apenas por 
ser “vizinho” desse parque, mas por interagir com o mesmo.

É importante citar que, embora a implantação do parque vi-
zinho ao projeto seja bastante citado e tenha grande importância 
neste trabalho, sua aprovação ainda depende de leis e acordos que 
envolvem diversos atores sociais, cuja perspectiva é de demora. En-
tretanto, isso não impede que o projeto siga adiante independente 
dessa aprovação. 

Nesse contexto de incerteza, o conjunto híbrido representa um 
gatilho para futuros empreendimentos na região, dando uma nova 
direção de forma urbana e de convívio social. Se o parque existir, 
continuará tendo o mesmo papel, já que a Operação Urbana prevê 
no enorme terreno vizinho ao projeto, além do parque linear, uma 
faixa destinada a edifícios de uso misto.

Portanto, o conjunto híbrido trata-se de uma nova centrali-
dade em um local isento de vitalidade e relações urbanas que, inte-
ragindo com as condicionantes legais - Plano Diretor Estratégico e 
Operação Urbana, e com as propostas de ligações urbanas, tem gran-
de importância para o seu entorno e, em uma menor escala, para a 
construção da urbanidade na cidade, cuja estruturação está cada vez 
mais separando espaços públicos de privados, resultando em uma 
sociedade segmentada.

Mapa acima:
Localização da rua (em destaque) 
que será fechada para o uso de 

pedestres. 
Fonte: Google Earth.
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Imagem à direita:
Foto da esquina da rua Barão de 
Monte Santo com a rua Francisco 
Cipullo. À esquerda está o terreno 
do projeto atualmente, e à direita, 
o grande terreno onde pretende-
se adotar um parque. No projeto, 
pretende-se fechar essa rua 
somente para pedestres. 
Fonte: Google Earth.

Imagem à direita:
Foto da rua Francisco Cipullo, 
cercada por muros atualmente. 
Fonte: Acervo pessoal.

Imagem à direita:
Foto da rua Barão de Monte Santo, 
de cunho residencial.
Fonte: Acervo pessoal.
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2 Interpretação crítica do território

TFG GIOVANA R14 - FINAL AJUSTADO SEM CAPA.indd   17 30/11/2018   13:49:37



18

Histórico

“A história de um lugar não serve como modelo a ser copiado, 
mas como um código cultural do qual se deva extrair referências para 
construir os espaços do futuro.” (MIRANDA, 2002, p. 61)

Embora a configuração atual da cidade de São Paulo seja con-
sequência do quadro econômico-social criado em função do café, 
sua origem não advém da cultura do mesmo. A cidade surgiu através 
da busca por outro sítio para a capital da província, pelos primeiros 
colonizadores assentados no litoral. “Durante seu primeiro século de 
existência, São Paulo disputou com São Vicente a fixação da sede da 
capitania.” (MIRANDA, 2002, p. 43)

Entretanto, esses colonos paulistas “foram pragmáticos e não 
adotaram a ideia dos jesuítas de sacralizar a sede e nem a tese oficial 
de criar uma fortaleza, para eles a sede tinha outro significado: “São 
Paulo era apenas uma sede simbólica” (MIRANDA, 2002, p.43). Um 
dos fatores principais para a escolha do sítio foi o seu fator geográfi-
co, pois São Paulo situa-se no melhor ponto de descolamento da Ser-
ra do Mar a partir do litoral (MIRANDA, 2002, p. 43), além de todos os 
caminhos terrestres e fluviais que cortam o território paulista darem 
nele (MIRANDA, 2002, p. 46).

Após essa definição, “foi necessário pensar-se na escolha do 
sítio para fixar o núcleo principal e a opção foi o alto de uma colina, 
escolhida pelos jesuítas para instalar o seu colégio, com uma posi-
ção estratégica de defesa para evitar o ataque indígena” (MIRANDA, 
2002, p. 44), local que atualmente é o centro histórico da cidade, 
cujo triângulo formado pela Praça da Sé, Pátio do Colégio, Largo São 

2.1

Imagem à direita:
Mapa de 1810: Planta da cidade de 
São Paulo de Rufino José Felizardo 

e Costa.
Fonte: MIRANDA, 2002, p. 62

  

“Essa planta apresenta alguns 
elementos da topografia da cidade, 
como as escarpas da colina do 
núcleo colonial, o arruamento inicial 
com a rua São Bento e a rua Direita. 
Aparecem ainda o rio Anhangabaú 
em direção ao Tamanduateí e os 
córregos do Saracura e Bexiga, 
seus afluentes. O rio Tamanduateí 
aparece sem retificações, com duas 
pontes, a do aterrado do Brás, e, 
no canto superior direito do mapa, 
encontra-se a ponte que ligaria a 
rua Tabatinguera com o futuro “ 
Caminho da Mooca“ (MIRANDA, 

2002, p. 62).
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Bento e Largo de São Francisco, compõe o chamado “centro velho” 
de São Paulo.

Além da característica relevante de ser núcleo principal, o Pátio 
do Colégio também representou um local de conexão, pois a partir 
dele “saía o Caminho Velho do Mar e os caminhos para o sertão, que 
articulavam os locais das igrejas e dos conventos, como as ruas Direi-
ta, em direção a Pinheiros, rua São Bento, rua XV de Novembro e rua 
do Carmo.” (MIRANDA, 2002, p. 49).
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A vila para os colonos era um local para tratar de negócios, 
residência temporária para passar os fins de semana e local para par-
ticipar de procissões. A característica da povoação foi baseada na 
povoação indígena e no colégio dos padres da Companhia de Je-
sus. Além disso, “o povoamento nos primeiros tempos da capitania 
procurou as margens dos rios” (MIRANDA, 2002, p. 46). Eles tiveram 
grande importância na formação da cidade, pois era através deles 
que a população que morava próxima a eles era abastecida, apesar 
de serem obstáculos para a circulação na cidade. 

Ademais, os rios Tietê e Tamanduateí eram navegáveis por pe-
quenas embarcações, sendo vias naturais de comunicação e situados 
no centro do sistema hidrográfico da região, fato que criou uma situ-
ação privilegiada de acessibilidade para São Paulo. Até o fim do sé-
culo XVI, a comunicação fluvial por esses rios era utilizada por todos 
os moradores, de todas as classes. 

No século XVIII, São Paulo entrou em um período de monoto-
nia devido à descoberta do ouro em Minas Gerais, seguido por Goiás 
e Mato Grosso. Assim como uma parcela da população de outras 
partes do país se deslocou para essas novas áreas de atração, São 
Paulo sofreu um despovoamento e sua agricultura obteve um signi-
ficativo enfraquecimento. Porém, apesar dessa estagnação, a cidade 
foi aos poucos potencializando a conduta de supremacia, “concen-
trando todas as funções de uma Capital, como centro político, admi-
nistrativo, social e cultural (...) do qual dependia em boa parte a vida 
econômica do país” (MIRANDA, 2002, p. 49).

Nesse contexto de expansão, o papel da ferrovia São Paulo 
Railway, iniciada em 1867, tem grande relevância no progresso da ci-
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dade - especialmente os bairros da Moóca e seus vizinhos - que teve 
seu espaço totalmente reconfigurado, definindo novos trajetos ao 
atravessar a cidade em locais até então pouco ocupados, redirecio-
nando os eixos de ocupação e a expansão urbana nas grandes áreas 
livres de urbanização, percorrendo as várzeas dos principais rios Tie-
tê, Pinheiros e Tamanduateí - fenômeno atualmente visto como pre-
judicial à formação de uma cidade mais compacta e também como 
incentivo a investimentos públicos em benefício de particulares. 

Imagem à direita:
Mapa de 1868 - Planta da Cidade de 
São Paulo atribuída a Carlos Rath. 

Fonte: MIRANDA, 2002, p. 68 

“Nessa planta já aparece 
parcialmente o traçado da 
ferrovia, alguns meandros do 
rio Tamanduateí, o “Caminho da 
Mooca” e alguns lotes de chácaras.” 
(MIRANDA, 2002, p. 68)
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Antes da sua implantação, todas as cidades do planalto junto 
à serra tinham as mesmas funções, assim como todos os portos do 
litoral. Após a sua inserção, as relações de poder na Província foram 
totalmente alteradas, criando uma nova geografia, fazendo com que 
o eixo Santos - São Paulo - Campinas foi significativamente favore-
cido (MIRANDA, 2002, p. 53). Nesse período aparecem também as 
primeiras fábricas.

Entretanto, o funcionamento da ferrovia, segundo Miranda:

 “marcou o início da decadência das tropas, dos 

caminhos e até das povoações e dos bairros que fun-

cionavam em função do tráfego de passagem. (...) o 

Caminho do Mar e o caminho para oeste ficaram quase 

abandonados. Observa-se, a partir daí, a decadência 

temporária de locais como o Ipiranga, São Bernardo e 

a Freguesia do Ó, antigos pontos de passagem para 

quem subia da Serra do Mar. Por outro lado, cresce a 

procura pelos pontos onde passava a estrada de ferro.” 

(MIRANDA,  2002, p. 90)

Ademais, no período a partir de 1870, além das ferrovias, ou-
tros avanços urbanos foram realizados, como o início das obras de 
saneamento da várzea e de abastecimento de água e esgotos, das 
primeiras linhas de bondes e a instalação do gasômetro, resultan-
do no crescimento da população e no desenvolvimento urbano e 
industrial da região, devido à grande oferta de mão-de-obra e pelo 
surgimento de um mercado consumidor interno.

Essa ocupação industrial, em uma primeira etapa, foi carac-
terizada por fábricas localizadas predominantemente ao longo das 

TFG GIOVANA R14 - FINAL AJUSTADO SEM CAPA.indd   22 30/11/2018   13:49:38



23

vias férreas, locais propícios a essas atividades devido à facilidade de 
transporte (ferroviário), topografia regular e preços atrativos. A ocu-
pação dos terrenos ao longo da ferrovia Santos-Jundiaí e das mar-
gens do Tamanduateí, originaram o grande eixo industrial que vai 
desde o Brás, até a região do Grande ABC, ocupados gradativamente 
desde o início do século até a década de 1950.

Hoje, a região é considerada estratégica devido, justamente, à 
essa posição no eixo de conexão entre o centro de São Paulo com os 
municípios do ABC e a Baixada Santista, fator que definiu seu caráter 
de centralidade macrometropolitana. Além da geografia e a posição 
estratégica, outra importância deste eixo que se destaca é o uso e 
os modos de ocupação do território. A região possui uma mescla de 
uso residencial e de atividades produtivas e de armazenagem, favo-
recidas pelo fácil acesso e por articulações inter-regionais garantidas 
pela ferrovia, pelo mini-anel viário e pelas ligações com a zona leste.

Imagem à direita:
Mapa que mostra o perímetro de 
adesão da OUCBT e suas conexões.

Fonte: PDE Ilustrado.
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Imagem à esquerda:
Mapa de 1962 - Ocupação da área 
edificada da cidade de São Paulo e 
arredores da Região Metropolitana 

de Jurgen Langenbuch.  

A mancha da ocupação urbana 
contínua dos limites de São 
Paulo encontra-se praticamente 
consolidada com o crescimento 
de vários núcleos da região 
metropolitana. O bairro da Mooca 
já é parte integrante do chamado 
anel central da cidade, totalmente 
ocupado e consolidado. Fonte: 

MIRANDA, 2002, p. 58. 

Imagem à direita:
Imagem que ilustra  as quatro 
etapas da expansão da cidade de 

São Paulo.

Fonte: MIRANDA, 2002, p. 56.

Assim, acompanhados pelo surgimento das fábricas, surgem 
os bairros operários, como a Moóca, o Brás, Pari e Belenzinho que 
“estão em processo adiantado de degradação urbana, mas guardam 
um acervo significativo de sua arquitetura e traços do urbanismo ori-
ginal que refletem momentos importantes da história da cidade (...)” 
(MIRANDA, 2002, p. 61)  O bairro da Moóca - assim como os outros 
citados, passou por uma transformação que é o retrato do que ocor-
reu na cidade de São Paulo. “Pode-se ver neste bairro toda a cronolo-
gia da evolução da São Paulo rural para a São Paulo urbana” (LEFÈVRE 
apud MARTINELLI, 1998).

A configuração atual do sistema viário do bairro vai se con-
solidar com a lei n.º 4787 de 1955, que cria a avenida Radial Leste, 
e com a lei n.º 4881 de 1956, que define o novo traçado do canal 
do Tamanduateí. Essas avenidas foram construídas após o Plano de 
Avenidas de Prestes Maia que iria transformar o perfil urbanístico da 
cidade. (MIRANDA, 2002, p. 86)
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2.2

Imagem abaixo:
Foto da rua de cima do terreno. 

Fonte: Google Earth.
  

Mapa à direita mostra 
onde foram tiradas as fotos.  

Imagem abaixo:
Foto da rua de cima do terreno. 

Fonte: Google Earth.
  

Imagem abaixo:
Foto da fachada do Clube Atlético 

Juventus.
Fonte: Google Earth.

  

Percepção do entorno do terreno

Aumentando a escala para uma percepção maior do terreno 
do projeto e seu entorno, nota-se que o local está inserido justamen-
te na transição entre o uso residencial e o outro industrial. Ao visitar 
o terreno, nota-se que a rua de cima transmite maior segurança, mas 
ao mesmo tempo, não é acolhedora pois possui condomínios mura-
dos. O posto vizinho ao projeto transmite segurança.

Subindo para o Clube Atlético Juventus, a predominância é re-
sidencial. As ruas também são vazias, mas não é despertado o sen-
timento de medo, pois há um maior movimento de automóveis, há 
uso nos prédios e a guarita dos mesmos transmite uma mínima segu-
rança. Quanto mais se sobe, mais movimentado fica. De frente para 
o Juventus há uma certa centralidade com pequenos comércios, e a 
rua é movimentada.

Na rua de baixo do terreno (a que será fechada somente para 
pedestres), no sentido contrário, a sensação é de abandono. Um local 
sem vida, uma rua cercada de muros feios e calçadas mal cuidadas. A 
sensação é de medo, por não ter nada nem ninguém.
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Imagem abaixo:
Foto da esquina do terreno.

O futuro parque fica à direita.
Fonte: Google Earth.

  

Imagem abaixo:
Foto da rua de cima do terreno, de 

frente ao posto de gasolina.
Fonte: Google Earth.

  

Imagem abaixo:
Foto de uma das esquinas da 

quadra onde fica o terreno.
Fonte: Google Earth.  

Imagem abaixo:
Foto de uma praça próxima ao 
terreno, uma das únicas áreas 

verdes. Fonte: Google Earth.
  

Imagem abaixo:
Foto da rua debaixo do terreno.

Fonte: Google Earth.
  

Descendo do terreno para os galpões, a sensação é de inse-
gurança, pois os mesmos, apesar de terem uso, não estabelecem 
relação com as ruas. Estas não têm movimento, principalmente a 
de frente para o grande terreno murado (futuro parque linear).

Indo para o shopping, o caminho vai se transformando, pos-
sui muitos galpões, ninguém na rua, sensação de insegurança. Ao 
seguir em frente e chegar na favela, percebe-se um grande contras-
te. Após sair de uma área residencial de classe média alta, chega-se 
a um local sem infraestrutura, o linhão fica mais evidente e deixa a 
paisagem pior do que já é. A dinâmica muda completamente.

Concluindo, o terreno está em uma área de transição onde 
há um imenso contraste em todos os lados. A sensação de medo 
em volta do terreno e do futuro parque, é transmitida pela ausên-
cia de vida e não por algum fator existente. Isso demonstra que 
o local já possui grande potencial para a implantação do proje-
to. Além disso, percebe-se que a região, por possuir usos opostos, 
mas semelhantes no sentido de fecharem-se para a cidade, neces-
sita de um “respiro”, fator que justifica todo o projeto proposto 
neste trabalho.
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Parâmetros Urbanos

A área de estudo, localizada na divisa do bairro da Moóca com 
o Parque da Moóca, tem como parâmetros:

• Prefeitura Regional: Mooca
• Distrito: Mooca
• Área: 7,70m²
• População (2010): 75.724
• Densidade Demográfica: 9.834 hab/km²

População / Indicadores Sociais:

• Baixíssima vulnerabilidade social (IPVS)

Equipamentos

• Feira livre: 48
• Mercado municipal: 1
• Sacolões: 0
Cultura

• Bibliotecas: 8 (nenhuma próximo)
• Espaços Culturais: 5 (nenhum próximo)
• Museus: 4 (nenhum próximo)
• Teatro/cinemas/shows: 27
• Monumentos: 10
Educação

• CEU: 1
• Ensino Fundamental e Médio: 43
• Ensino Infantil: 46
• Rede Privada: + de 100
• Ensino Técnico Público: 4

2.3
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• Senai / Sesi / Senac: 9
Esporte

• Centro Esportivo: 2
• Estádios: 3
• Clubes: 6
• Clubes da Comunidade: 8
Saúde

• Ambulatórios especializados: 5
• UBS / Posto / Centro de Saúde: 8
• Urgência / Emergência: 2
• Hospital: 23
Segurança

• Bombeiros: 3
• Polícia Civil: 9
• Polícia Militar: 15
• Guarda Civil Metropolitana: 1
Serviços

• Ecoponto: 5
• Prefeitura Regional: 1 (Mooca/MO)
• Shopping Centers: 5 (um deles localiza-se bem próximo ao ter-

reno de estudo)

Cadastro Fiscal

• Uso Predominante do Solo: Segundo o Geosampa, a quadra do 
terreno de estudo está classificada como equipamentos públicos. 
Porém, nela existem um motel, um galpão industrial e o terreno 
do projeto, que já foi uma escola de tênis e atualmente encon-
tra-se vazio.

• Qualificação Ambiental: PA 1
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PDE

• Macrozona: Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
• Macroárea: Macroárea de Estruturação Metropolitana
• Setor da Macroárea de Estruturação Metropolitana: Arco Ta-

manduateí
• Áreas Verdes/Recursos Naturais: Poucos existentes. Além de 

pequenas praças, existem 8 bosques heterogêneos (segundo o 
Geosampa), dois deles próximos ao terreno. No distrito da Mo-
óca há menos de 5 parques propostos em planejamento, tendo 
como destaque o grande parque proposto ao lado do terreno de 
estudo, cujo terreno antigamente pertencia à Shell. 

Zoneamento Revogado - Lei 13.885/04

• Perímetro Zona de Uso: ZPI/0001
• Outorga Onerosa: Presente em grande parte do distrito, porém 

não no terreno de estudo.
• Bens tombados: grande número no distrito, porém não no en-

torno do terreno de estudo.

Ocupação do terreno

• Área do terreno: 6.356m²
• Coeficiente de Aproveitamento (C.A.): 2
• Taxa de Ocupação (T.O.): 0,7
• Taxa de Permeabilidade: 0,25
• Recuo mínimo de frente: 5m
• Recuo mínimo de fundo: 3m
• Gabarito de altura máxima: 28m

Quadros à esquerda:
Notas: 
(1) Fonte: Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS) / 2010 - Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). Conceito 
de MPE: Aquela formalmente constituída 
e que possua CNPJ. Com até 99 
empregados na Indústria e até 49 em 
Comércio ou Serviços. 

(2) Exclusive Serviços de Correio e 
Telecomunicações; Intermediação 
Financeira; Cartórios; Condomínios 
Prediais; Administração Pública; 
Serviços Sociais; Atividades 
Associativas; Serviços Domésticos e 
Organismos Internacionais e Outras 
Instituções Extraterritoriais. 

(3) Exclusive Indústria de Eletricidade, 
Gás e Água Quente e Captação, 
Tratamento e Distribuição de Água. 

(4) Quociente de Localização = 
(participação dos estabelecimentos 
do setor no distrito / participação dos 
estabelecimentos do setor no ESP) 

Obs.: As tabelas acima contemplam 
os dez maiores segmentos de cada 
setor de atividade. Não foram listados 
os segmentos com menos de dez 
estabelecimentos. 

Processamento: Sebrae-SP/ Unidade Inteligência de 
Mercado/ Pesquisas Econômicas 
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3 A Dinâmica Urbana
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Condicionantes legais
Plano Diretor Estratégico 

Tratando-se das condicionantes legais, este trabalho, estando 
inserido na cidade de São Paulo, envolve o Plano Diretor Estratégico 
(PDE) do município, que tem como definição:

“O Plano Diretor Estratégico do Município de 

São Paulo (PDE), aprovado e sancionado em 31 de ju-

lho de 2014, traz um amplo conjunto de diretrizes, es-

tratégias e medidas para ordenar a transformação da 

cidade. Representa um pacto da sociedade em direção 

à justiça social, ao uso mais racional dos recursos am-

bientais, à melhoria da qualidade de vida e à intensa 

participação social nas decisões sobre o futuro de São 

Paulo.” (PREFEITURA DE SÃO PAULO, Plano Diretor Ilus-

trado, 2014, p. 09)

 O mesmo divide a cidade em macrozonas e macroáreas a fim 
de organizar a cidade, como mostra o quadro seguinte:

3.1

3.1.1

Imagem à esquerda:
Quadro das Macrozonas e 

Macroáreas.
Fonte: PDE Ilustrado.  
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A partir disso, a área de estudo localizada no bairro da Moóca, 
está inserida na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, 
área localizada na Zona Urbana da cidade de São Paulo, sendo a mais 
propícia para a implementação de usos e atividades urbanos, uma 
vez que possui significativa variedade de padrões de uso e ocupação 
do solo, assim como uma perceptível desigualdade socioespacial e 
diversidade nos padrões de urbanização.

A fim de atingir os objetivos específicos para o desenvolvimen-
to urbano, a Macrozona subdivide-se em 4 macroáreas: 

• I - Macroárea de Estruturação Metropolitana; 

• II - Macroárea de Urbanização Consolidada; 

• III - Macroárea de Qualificação da Urbanização; 

• IV - Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana.

A área de estudo está localizada na primeira, a Macroárea de 
Estruturação Metropolitana, que também subdivide-se em setores e 
subsetores, conforme o mapa e quadro abaixo:

Imagem à direita:
Quadro da Macroárea de 
Estruturação Metropolitana.
Fonte: PDE Ilustrado.
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A Macroárea está inserida em um contexto territorial urbano 
que vem passando por relevantes transformações de cunho econô-
mico-social, cujo principal objetivo é estabelecer uma base de equilí-
brio entre a oferta de empregos e a possibilidade dos trabalhadores 
de estabelecerem moradia na mesma região. Dessa forma, existe no 
local uma constante diversificação dos padrões de uso e ocupação, 
fruto das atividades fabris e de meios de produção lá estabelecidos, 
responsáveis pela geração de postos de trabalho, do legado histórico 
deixado pela atividade industrial no passado, dos campos de ativi-
dade econômica terciária e da infraestrutura existente, seja quanto à 
locomoção nas vias estruturais da região, seja quanto ao sistema de 
transporte público. 

A partir dessas divisões, a área estudada encontra-se no Setor 
Orla Ferroviária e Fluvial da Macroárea de Estruturação Metropolita-
na, cujos objetivos, segundo o Plano Diretor, são: 

• Transformações estruturais orientadas para o maior aproveita-
mento da terra urbana; 

• A recuperação da qualidade dos sistemas ambientais existentes; 

Imagem à esquerda:
Quadro das características de 

aproveitamento construtivo por 
área.

Fonte: PDE Ilustrado.  
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• A manutenção da população moradora; a produção de HIS e 
HMP; 

• O incremento e qualificação da oferta de diferentes sistemas de 
transporte coletivo; 

• A regulação da produção imobiliária para a sua valorização; 
• A redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo para 

qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana;
• A minimização dos problemas das áreas com riscos geológico-

-geotécnicos e de inundações e solos contaminados; 
• A compatibilização de usos e tipologias de parcelamento do solo 

urbano com as condicionantes geológico-geotécnicas e hidro-
lógicas; 

• A recuperação, preservação e proteção de imóveis relacionados 
ao patrimônio industrial e ferroviário; 

• E, por fim, a  manutenção e estímulo ao emprego industrial e 
atividades econômicas de abrangência metropolitana. 
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O Zoneamento e a Ocupação do Solo

A partir das diretrizes e objetivos expressos neste PDE para 
macrozonas, macroáreas e rede de estruturação da transfor-
mação urbana, a legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo - LPUOS foi revista. Consolidou-se da seguinte forma 
de acordo com o uso do solo e zoneamento:

ZER: Zona Exclusivamente Residencial;

ZPR: Zona Predominantemente residencial;

ZM: Zona Mista;

ZC: Zona de Centralidade;

ZDE: Zona de Desenvolvimento Econômico;

ZPI: Zona Predominantemente Industrial;

ZOE: Zona de Ocupação Especial;

ZPDS: Zona de Preservação e Desenvolvimento Sustentável;

ZEIS: Zona Especial de Interesse Social;

ZEPEC: Zona Especial de Preservação Cultural;

ZEPAM: Zona Especial de Proteção Ambiental;

ZEP: Zona Especial de Preservação;

ZT: Zona de Transição.

3.1.2
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De acordo com os mesmos, a área de estudo está localizada 
na Zona Mista (ZM), e atualmente o terreno está vazio, portanto, sem 
uso. O projeto prevê os usos residencial, comercial, de serviços e ins-
titucional.

“Art. 35. As Zonas Mistas - ZM são porções do 

território destinadas à implantação de usos residenciais 

e não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edifi-

cação, segundo critérios gerais de compatibilidade de 

incomodidade e qualidade ambiental, que têm como 
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referência o uso residencial podendo ser subdivididas 

em zonas mistas de baixa, média e alta densidades.” 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, Plano Diretor Ilustrado, 

2014, p. 58)

Transformações orientadas por projetos 
Dentro do Setor Orla Ferroviária e Fluvial da Macroárea de Es-
truturação Metropolitana, a área de estudo está classificada no 
subsetor Arco do Tamanduateí, definida como uma das regiões 
da cidade onde a intervenção pública deve ser norteada por 
projetos:

“Na Macroárea de Estruturação Metropolitana, 

melhorias urbanísticas poderão ser realizadas por meio 

de Operações Urbanas Consorciadas (OUC), Áreas de 

Intervenção Urbana (AIU), Concessões Urbanísticas 

e Áreas de Estruturação Local (AEL) de modo partici-

pativo, com objetivo de qualificar determinadas áreas 

da cidade. Para isso, deverá ser elaborada um Projeto 

de Intervenção Urbana (PIU) (...)” (PREFEITURA DE SÃO 

PAULO, Plano Diretor Ilustrado, 2014, p. 46)
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Posto isso, o PIU citado propõe a utilização da “Operação Ur-
bana Consorciada” como o instrumento urbanístico de viabilização 
das transformações dessa região. E a mesma define-se como:

“Operação Urbana Consorciada é um instru-

mento de intervenção pública, previsto pelo Plano Di-

retor Estratégico (PDE) e aprovado mediante uma lei 

municipal, que estabelece regulamentação urbanís-

tica específica, contrapartidas financeiras, incentivos 

ao adensamento populacional e construtivo para um 

perímetro previamente definido. Tem por objetivos al-

cançar metas de qualificação para os bairros, por meio 

de um conjunto de diretrizes urbanísticas, como esta-

belece o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 

2001).” (PREFEITURA DE SÃO PAULO, Operação Urbana 

Bairros do Tamanduateí - Projeto de Lei Nº 723/2015, 

p. 03)

Imagem abaixo:
Ilustração do PDE que mostra um 
de seus objetivos: a fachada ativa.
Fonte: PDE Ilustrado.  
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A Operação Urbana Consorciada Bairros do Taman-
duateí (OUCBT)

Levando o nome de um dos principais rios da cidade de São 
Paulo, a Operação Urbana Consorciada  Bairros do Tamanduateí com-
preende os tradicionais bairros que surgiram e se desenvolveram às 
suas margens, tais como o Cambuci, a Mooca, o Ipiranga, a Vila Ca-
rioca e a Vila Prudente, envolvendo grande parte do Setor Arco Ta-
manduateí, na Macroárea de Estruturação Metropolitana.

3.1.3
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Contexto Temporal e Geográfico

“A área da OUCBT tem seu processo de formação associado à 
passagem da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí em fins do século XIX 
e à abertura da Via Anchieta, ao sul do perímetro, em meados do 
século XX. É considerada estratégica devido a sua posição no eixo 
de conexão do centro de São Paulo com os municípios do ABC e a 
Baixada Santista.

Este fator definiu o seu caráter de centralida-

de macrometropolitana que se mantém até hoje. Além 

de sua geografia e sua posição estratégica dentro da 

RMSP, reforçam a importância deste eixo o uso e as 

formas de ocupação de seu território. A região abriga 

uma mescla de bairros residenciais e de atividades pro-

dutivas e de armazenagem, beneficiadas pela acessi-

bilidade e por articulações inter-regionais criadas pela 

ferrovia, pelo mini-anel viário e ligações com a zona 

leste. Tais atributos garantem a oferta de empregos 

ainda significativa, neste território em transformação, 

que justifica a proposta da OUCBT de ampliar a oferta 

de habitações para as várias faixas de renda. (PREFEI-

TURA DE SÃO PAULO, Operação Urbana Bairros do Ta-

manduateí - Projeto de Lei Nº 723/2015, p. 22)

Imagem à esquerda:
Mapas esquemáticos que mostram 
a formação do território da área da 

OUCBT.
Fonte: PDE Ilustrado.  
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A Operação Urbana vincula-se ao meu projeto tendo por ob-
jetivo alcançar metas de qualificação para o bairro através de um 
conjunto de diretrizes urbanísticas. São estratégias da OUCBT: 

• Socializar os ganhos de produção na região;
• Assegurar o direito à moradia digna para quem precisa; 
• Melhorar a mobilidade urbana; 
• Qualificar a vida urbana dos bairros; 
• Orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transpor-

te público; 
• Reorganizar as dinâmicas metropolitanas promovendo o desen-

volvimento econômico da cidade;
• Incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento da cidade; 
• Fortalecer a participação popular nas decisões dos rumos da ci-

dade e 
• Preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais.

Assim como a mesma – porém em maior escala, minha propos-
ta projetual pretende equilibrar a oferta de empregos e de moradias 
na região, através do uso misto, unindo serviços, cultura, habitação e 
escritórios, promovendo o adensamento populacional e construtivo, 
além de uma maior diversidade dos serviços e comércio local. Esta 
ação promove oportunidades para a população e uma maior inte-
gração social.

Além disso, na Operação Urbana, pretende-se melhorar a 
qualidade do ambiente urbano, através de parâmetros urbanísticos 
como a ampliação da arborização da região, implantando uma rede 
de parques e espaços livres públicos. Fato que se relaciona ao meu 
projeto por ele estar situado em um terreno de frente a um destes 
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futuros parques, tendo como propostas a ligação entre eles, com o 
fechamento da rua Francisco Cipullo para veículos, cujo fluxo atual-
mente não tem importância, e por articular espaços públicos arbori-
zados no terreno, mesclados aos privados.

O projeto abordado neste TFG também está de acordo com 
o segundo tópico do Art. 6º do Projeto de Lei da OUCBT: “garantir a 
qualidade urbana no desenvolvimento de novos empreendimentos 
por meio da integração com o tecido urbano e a volumetria compa-
tível com edificações já existentes no Setor Parque da Mooca (...)”, na 
medida em que pretende criar um novo empreendimento no local 
com as mesmas características citadas.

Outro ponto importante é a ampla ocupação do solo na área 
de estudo, causada pela ocupação industrial, além da impermeabili-
zação do mesmo que, junto à baixa vazão na várzea e à retificação do 
rio Tamanduateí, tiveram como consequência temperaturas elevadas 
na região que configuram “ilhas de calor”, e incidentes de inundações 
e enchentes nas áreas do baixo Tamanduateí.

Felizmente, na área do terreno de estudo não há alagamentos. 
Porém, ela encontra-se na ilha de calor mais alarmante do perímetro 
de adesão da OUCBT. Esta, para tanto, tem a intenção de contribuir 
para a requalificação ambiental da área, no que diz respeito a esses 
dois pontos:

“As soluções do projeto tratam de medidas não estruturais 
(parques inundáveis, canais de retenção, etc) de mitigação de ala-
gamentos, em complementação ao reservatório Guamiranga. Com 
capacidade de 850.000m³, obra do Plano Diretor de Macrodrenagem 
da Bacia do Alto Tietê (PDMAT) do Governo do Estado, em constru-
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ção na confluência do Córrego da Mooca com o Tamanduateí. (...)

Tais estruturas de drenagem são concebidas em associação 
com parques, áreas verdes e corredores ambientais, que adentram 
os bairros e aproximam os rios dos moradores. A conformação de 
um sistema integrado de espaços públicos também vem atuar sobre 
o clima, arrefecendo a ilha de calor que contém a área da Operação 
Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí. (PREFEITURA DE SÃO 
PAULO, Operação Urbana Bairros do Tamanduateí - Projeto de Lei Nº 
723/2015, p. 24)

A ferrovia e o Arco Tamanduateí

A ferrovia e as vias estruturais presentes na área de estudo que 
são essenciais para as atividades produtivas do local, são as mesmas 
que causam uma enorme desintegração do território local, afetando 
a circulação entre os bairros compreendidos no projeto. Além delas, 
os loteamentos originais com quadras extensas e viários cortados, 
serão melhorados, através das premissas da OUCBT:

“(...) por pequenas ligações, pela requalificação e reconstru-
ção de viadutos e por uma obra de grande significado urbanístico: 
o destamponamento do Rio Tamanduateí, que irá recuperar ligações 
históricas entre Mooca e Cambuci, substituindo as pistas expressas 
que correm sobre o canal por um sistema binário conformado por 
vias abertas nesses bairros a cada lado do rio.” (PREFEITURA DE SÃO 
PAULO, Operação Urbana Bairros do Tamanduateí - Projeto de Lei Nº 
723/2015, p. 26)
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O setor Parque da Mooca
O setor da OUCBT ao qual o terreno de estudo pertence, é o 
Setor Parque da Mooca.

“O Parque da Mooca tem sua origem no mesmo projeto de 
loteamento da Chácara da Mooca que estruturou o Setor Industrial 
Henry Ford.

A proposta desse bairro planejado, de traçado respeitoso com 
relação à topografia local, contemplou nas suas premissas áreas dis-
tintas de ocupação. Acima da área industrial, assentada nas regiões 
planas, na medida em que o arruamento se distancia da ferrovia e 
sobe em direção ao topo do espigão, o padrão residencial vai se al-
terando, os lotes ganhando dimensões, até chegar à Avenida Paes 
de Barros, ponto de destaque nesse cenário. Nas últimas décadas, as 
casas que ocupavam esses lotes maiores cederam lugar à verticaliza-
ção para uso residencial, transformando a paisagem do bairro.” (PRE-
FEITURA DE SÃO PAULO, Operação Urbana Bairros do Tamanduateí 
- Projeto de Lei Nº 723/2015, p. 84)

O mesmo, segundo o Projeto de Lei, “já dispõe de um ambien-
te urbano qualificado“, portanto sua intervenção de maior destaque 
é a implantação do parque na avenida Dianópolis, já citado ante-
riormente - vizinho ao terreno de estudo e que irá dialogar com o 
projeto proposto, que possui importância na contenção das águas da 
chuva que descem da encosta, além claro, de ser um enorme ponto 
de lazer para o bairro. 
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Seu programa de intervenção, segundo o Projeto de Lei, ba-
seia-se na:

•  Execução do Plano de Melhoramentos Viário;
• Abertura de ruas;
• Implantação da rede de Parques, Áreas verdes e Livres, execução 

de obras de drenagem para contenção ou mitigação de alaga-
mentos;

• Execução de obras de drenagem para contenção ou mitigação de 
alagamentos na área da Operação Urbana;

• Subsídio à ampliação e melhoria do sistema de transporte coleti-
vo de média capacidade;

• Provisão habitacional de interesse social;
• Implantação e melhorias da rede de equipamentos públicos;
• Ações de preservação do patrimônio histórico, ambiental e cultu-

ral: Realização de inventário de bens de interesse de Subsídios à 
restauração e readequação de edificações de interesse histórico 
públicas ou privadas e;

• Implementação dos programas, ações e demais exigências im-
postas na Licença Ambiental Prévia - LAP Nº 01/SVMA.G/2015.

Imagem à direita:
Ilustração da proposta para o 
parque linear e edifícios de uso 
misto no antigo terreno da Shell - 
vizinho ao terreno de estudo, dentro 
do perímetro da OUCBT.
Fonte: Site Gestão Urbana.
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O Zoneamento e o Coeficiente de Aproveitamento 
na OUCBT

O terreno de estudo situa-se em uma Zona Mista (ZM), as-
semelhando-se ao programa do projeto de estudo. Entretanto, está 
localizado em uma área de transição entre uma grande área de ZM 
a leste do terreno, e uma grande área da Zona Predominantemente 
Industrial (ZPI), a oeste do terreno - e a leste da ferrovia. Sobre a ZPI, 
estão previstas no Projeto de Lei a sua manutenção e a reabilitação 
de forma gradual, com a exclusão do uso da área para fins de mora-
dia, diminuindo consequentemente o impacto do incômodo causado 
por tais atividades nas áreas vizinhas.

Além disso, segundo o Projeto de Lei, a manutenção das ZPI 
têm grande importância para o bairro, não somente no quesito do 
patrimônio histórico:

“Constatar o vigor das zonas industriais da área de projeto 
determinou a preservação desses territórios produtivos e dos em-
pregos que geram, além de incrementar a vocação logística deste 
estratégico território. O entendimento da atividade econômica na 
área de projeto permitiu também a identificação dos corredores co-
merciais, que concentram os serviços dos bairros, e a prospecção de 
edificações do patrimônio fabril capazes de abrigar atividades ligadas 
à economia criativa, segmento inédito na área (...) (PREFEITURA DE 
SÃO PAULO, Operação Urbana Bairros do Tamanduateí - Projeto de 
Lei Nº 723/2015, p. 24)

Já o Coeficiente de Aproveitamento (CA) proposto na OUCBT, 
assemelha-se ao proposto no PDE (CA máximo 2), porém neste há o 
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gabarito controlado (máximo de 28 metros, sendo térreo mais 8 an-
dares), diferente da Operação Urbana que não possui essa restrição.

Estas são, por fim, as estratégias que compõem o Projeto de 
Intervenção Urbana do Arco Tamanduateí, a serem aprovadas Ope-
ração Urbana Consorciada. É importante destacar que a proposta de 
desenvolvimento econômico e urbano da OUCBT é uma articulação 
entre o Plano Diretor Estratégico, o Zoneamento e a Lei específica da 
Operação Urbana consorciada. Ela não altera disposições das catego-
rias de usos propostas no Zoneamento, e determina parâmetros par-
ticulares, “apenas em relação ao potencial construtivo dos terrenos, 
às condições de parcelamento do solo, à volumetria e à implantação 
das edificações no lote.” (PREFEITURA DE SÃO PAULO, Operação Ur-
bana Bairros do Tamanduateí - Projeto de Lei Nº 723/2015, p. 26)
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Interpretação

Como introduzido anteriormente, o bairro da Móoca foi no 
século passado, um dos locais mais industrializados de São Paulo, e 
possui um patrimônio urbano muito importante para a história e a 
memória da cidade, por tratar-se de “vestígios” que retratam e ga-
rantem a compreensão de uma época e suas relações sociais, e das 
origens da formação e ocupação da mesma.

Além disso, o bairro já foi o mais populoso da cidade no pas-
sado, e possui forte identidade por parte da ocupação antiga por 
uma mistura de imigrantes portugueses, espanhóis e italianos, pela 
manutenção de costumes em festas tradicionais conhecidas por toda 
a cidade, além de ser famoso por seu time de futebol, o clube Atlé-
tico Juventus e seu estádio localizado no bairro. É conhecido por ter 
características de bairro tradicional, familiar, afetivo e provinciano.

Hoje, o processo de desconcentração industrial que ocorre na 
capital, atinge a Móoca, gerando vazios de inúmeros galpões indus-
triais de grandes proporções que não possuem mais uso. Frente a 
isso, surgem diversas opções de revitalização para esses patrimônios, 
com propostas de novos usos, fazendo com que as construções per-
maneçam ao longo do tempo, porém com suas utilizações modifi-
cadas, num sentido de inserção e continuidade. O edifício volta do 
passado para a atualidade, sem perder a memória.

Entretanto, esse patrimônio industrial de um lado, em grande 
parte ainda preservado, e a memória de bairro tradicional de outro, 
vêm sofrendo contínuas ameaças de investidores imobiliários, que 
captam nos enormes espaços das fábricas sem uso e nas antigas ca-

3.2

Imagem abaixo:
Paisagem vertical da Mooca: 

edifícios novos, galpões antigos 
e uma pseudo salvaguarda da 

memória, que é a chaminé. 
Fonte: Vitruvius

Imagem abaixo:
 Fábrica União sendo demolida. 

Foto mostra o contraste 
entre fábricas e edifícios. 

Fonte: Vitruvius  

Imagem abaixo:
Antigo cotonifício Crespi, onde 
a modernidade conjuga com a 

memória.  Fonte: Vitruvius
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sas do bairro, oportunidades para a implantação de seus empreendi-
mentos lucrativos, como grandes condomínios de classe média alta, 
com suas altas torres residenciais.

A especulação imobiliária apresenta descaso à importante me-
mória e identidade do bairro e, muitas vezes, mascara essa preocu-
pação com uma falsa propaganda de preservação, como foi o caso 
da antiga fábrica União, que foi substituída por um empreendimento 
residencial e preservou apenas sua chaminé. Ou um antigo galpão, 
destruído pelo mesmo motivo, que teve apenas a parede frontal pre-
servada.

Assim, a Moóca, que une industrialização com moradia, tra-
dição com modernização, cultura, lazer, gastronomia, comércio e 
entretenimento, se expande verticalmente cada vez mais, transfor-
mando sua paisagem e, consequentemente, sua cultura e identidade 
locais. E, além dos danos relacionados ao patrimônio cultural, a verti-
calização excessiva apresenta danos que comprometem a qualidade 
urbana, como o excesso de pessoas e veículos em um ambiente com 
ruas estreitas que não comportam essa quantidade, sendo um local 
que já teve seus rios canalizados pela implementação de avenidas, 
além das chamadas “ilhas de calor” geradas pelo excesso de edifícios 
e ausência de áreas verdes.

Imagem abaixo:
Verticalização em curso na Mooca. 
Fonte: Vitruvius

Imagem abaixo:
Edifícios de alto padrão na Moóca.
Fonte: PDE Ilustrado.  

Imagem abaixo:
Constraste entre edifícios antigos e 
a verticalização ao fundo.
Fonte: Vitruvius.  
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4 Problemática e Fundamentos Teóricos
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O que eu quero para a cidade?

O processo de industrialização na cidade de São Paulo, mais 
precisamente no bairro da Moóca, assim como em outros da capital, 
como Lapa e Água Branca, levou a vazios populacionais espalhados 
pelo seus perímetros e à degradação de seus espaços públicos atu-
almente, tornando-os locais sem segurança, sem vitalidade e com 
baixa densidade - devido aos grandes espaços ocupados pelas fábri-
cas - e pelos muros que dão as costas e não dialogam com a cidade. 

O conceito de “cidade genérica” abordado por Rem Koolha-
as, representa muito do que vimos atualmente no espaço estudado, 
assim como grande parte das cidades contemporâneas. Tem como 
características principais, de acordo com Colosso (2017), “o esvazia-
mento, a apatia e a implosão”, além da prioridade e ideologias do-
minantes de planejamento serem baseadas nos tráfegos de carros, 
e não no pedestre e no espaço urbano como ponto de encontro e 
fórum social para os cidadãos. Para Koolhaas, as ruas tornaram-se um 
“domínio público sobre rodas” e, conclui assim, que “a rua morreu”. 

Jane Jacobs também trata do assunto e afirma que “atualmen-
te, todos que prezam as cidades estão incomodados com os auto-
móveis” (JACOBS, 1961, p. 377) e destaca, além dos automóveis, ou-
tro importante ponto responsável por esse fenômeno de decadência 
das cidades: o modernismo, “que separa os usos da cidade e destaca 
edifícios individuais autônomos (...) resultando em cidades sem vida, 
esvaziadas de pessoas” (GEHL, 2013). Essas ideologias de planeja-
mento excluíram a vida na cidade e o espaço urbano, julgando-os 
desnecessários. 

4.1
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Além desses pontos, as “cidades genéricas”, fruto da moder-
nização apontada pelos autores, possui, segundo Koolhaas, uma 
relação não tão convincente com o passado histórico, tratando-o, 
segundo ele, como uma “recordação genérica”. Essa questão, impor-
tante em todas as cidades, tem um peso ainda maior na área ao qual 
aborda este trabalho. Por fazer parte do início da história da cidade 
de São Paulo, os bairros abordados pela OUCBT - mais precisamente 
a Mooca - têm grande importância ao carregar essa memória. 

Entretanto, Koolhaas acredita que “a referência ao contexto e 
à história não são nunca suficientemente plausíveis ou autênticas” 
(KOOLHAAS apud COLOSSO, 2017) e lança diretrizes onde o pensa-
mento urbano, segundo Colosso, “não faz tábula rasa, como queriam 
os modernos, nem tenta resgatar a história, mas utiliza a condição de 
cidade-colagem, nesta intervindo com projetos que sejam “grandes 
distribuidores de espaço”, isto é, sejam antes definidores espaciais do 
que objetos” (KOOLHAAS apud COLOSSO, 2017, p. 90). 

Isto posto, uma das propostas do arquiteto, ao qual é ideal 
para o local de estudo deste trabalho é, ainda segundo Colosso, “criar 
grandes condensadores capazes de conter o espraiamento e a frag-
mentação indefinida das cidades”. A saída então, “é propor uma ‘hi-
perarquitetura’ capaz de assumir feições do urbano, à medida que 
tenta - com estratégias diversas - atrair, adensar, concentrar os fluxos 
da cidade.” A mesma, em relação ao passado e contexto, não procura 
se vincular organicamente, mas “estabelecer uma relação de ‘coexis-
tência’.” (COLOSSO, 2017, p. 95)

Milton Santos, ao discorrer sobre o caso de imigrantes que 
chegam a lugares novos, também levanta a questão da memória. Se-
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gundo ele, “a memória coletiva é apontada como um cimento indis-
pensável à sobrevivência das sociedades, o elemento de coesão ga-
rantidor da permanência e da elaboração do futuro” (SANTOS, 2012, 
p. 329). Ao constatar que o homem de fora (como o turista ou o imi-
grante), é “portador de uma memória”, mas que ao chegar no novo 
lugar, é obrigado a obter um novo aprendizado e concepção, conclui 
que o mesmo possui não uma inferioridade, mas sim uma vantagem 
que vem do seu papel na produção da nova história (SANTOS, 1996, 
p. 330). 

Seguindo a lógica da memória dos imigrantes, Santos afirma 
ainda que “a memória olha para o passado. A nova consciência olha 
para o futuro. O espaço é um dado fundamental nessa descoberta. 
Ele é o teatro dessa novação por ser um presente ao mesmo tempo 
concluído e inconcluso, num processo sempre renovado” e conclui 
que “quanto mais instável e surpreendedor for o espaço, tanto mais 
surpreendido será o indivíduo, e tanto mais eficaz a operação da des-
coberta” (SANTOS, 1996,p. 330). 

É possível então, a partir desse raciocínio de Santos, relacioná-
-lo com a questão da memória das cidades, comparando às afirma-
ções de Koolhaas acerca da “cidade-colagem”. A memória do pas-
sado do imigrante (Santos) relaciona-se com a memória do passado 
do lugar (Koolhaas), que, ao encarar uma nova realidade, não deve 
ficar preso ao que já viveu, mas sim olhar para frente a fim de criar 
uma nova história. Ao mesmo tempo, tanto o imigrante como o lu-
gar - figurativamente, não devem excluir suas memórias do passado, 
pois estariam alienados a uma ideologia que não faz parte de sua 
realidade. Portanto o passado e o presente devem, segundo Santos 
e Koolhaas, coexistir.
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 A hiperarquitetura segundo Koolhaas, é uma possibilidade 
para a “reorganização do mundo social”, pois acredita, assim como 
Jan Gehl, que o espaço arquitetônico (espaço urbano, para Gehl) re-
flete diretamente no espaço social, podendo assim recompor a for-
ma social marcada pela fragmentação. E é através dessa coexistência, 
que de certa forma nega o contexto - e sua memória - mas sem 
“recair numa utopia descolada da realidade social” (COLOSSO, 2017, 
p. 95), que reativa a vida das cidades, ao não tratar-se de mais um 
fragmento da cidade. A hiperarquitetura “representa a cidade; ela 
antecipa-se a cidade, ou melhor, ela é a cidade” (KOOLHAAS apud 
COLOSSO, 2017, p. 95). 

A hiperarquitetura, segundo Koolhaas, trata-se não somente 
de um objeto isolado na cidade, mas de um edifício - ou qualquer 
outra forma de fazer arquitetura, que seja articuladora do espaço da 
cidade. Um bom exemplo é a relação entre edifício e espaço público 
entre o Centro e a Praça Beaubourg, que regenerou toda a área em 
seu entorno, criando um local vibrante, com efetiva vida pública (RO-
GERS, 2012, p. 16). E assim pretendo em meu projeto neste trabalho, 
através de uma hiperarquitetura, criar não somente um espaço de 
uso multifuncional abordando cultura, habitação e escritórios, mas 
articular todo o local em que se encontra, fechando uma rua e trans-
formando-a em calçadão que liga o projeto ao parque vizinho, abrin-
do uma rua interna no terreno que liga esse espaço à rua de cima, 
e criando espaços públicos abertos para a cidade, que podem ser 
pontos de encontros para os cidadãos, além da criação de eventos e 
acontecimentos, levando ao local antes sem movimento, uma nova 
centralidade.

A cidade vem sendo um cenário para o consumo. Além disso, 
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como a ênfase da mesma não tem sido valorizar o espaço público e 
sim o privado, dando as costas a ele por meio de muros altos, siste-
mas de segurança, locais fechados de comércio - como os shoppings 
centers - condomínios fechados residenciais e de escritórios, fazem 
com que a cidade perca sua conectividade, exclua as minorias e se 
torne insegura devido aos seus espaços cada vez mais desertos. Ri-
chard Rogers trata do assunto comentando que a “ênfase encontra-
-se no egoísmo e na separação, em vez de basear-se em inter-rela-
ções e comunidade.” E as consequências são espaços públicos vazios, 
ruas sem vida, “nada mais que uma terra de ninguém, tomadas por 
carros particulares encerrados ou pedestres apressados.” (ROGERS, 
2012, p. 10) 

Em paralelo, as mesmas pessoas que alimentam esse “sistema 
egoísta”, anseiam por uma vida pública genuína, e as multidões que 
lotam os centros urbanos nos finais de semana são testemunhas des-
se fato (ROGERS, 2012, p. 10). Sendo assim, por mais que a cultura 
atual das cidades seja esta, o que no fundo todos queremos para a 
cidade, é nos sentir bem e seguros para viver socialmente. O que eu 
quero para a cidade, como futura arquiteta e urbanista, é que ela seja 
orientada para seus usuários, assim como o conceito de Jan Gehl que 
dá também nome ao seu livro: “cidades para pessoas”. 

Essa cidade é, como apontado por Gehl, viva, segura, sustentá-
vel e saudável (GEHL, 2013). Viva por ter espaços públicos que criam 
eventos e são pontos de encontro, que convidam as pessoas para 
passear e permanecer nos espaços da cidade, promovendo uma so-
ciedade aberta e democrática (GEHL, 2013). Sustentável, na medida 
em que as pessoas, de forma natural em suas atividades diárias, ca-
minham e pedalam mais, fazem mais o uso do transporte público por 
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este ser de qualidade, e pelo carro não ser prioridade no espaço pú-
blico, o que leva a uma redução da poluição sonora e do ar e a uma 
sociedade mais saudável que se exercita mais. E segura, por ter mais 
pessoas no espaço público, mais usos variados que garantem mais 
coisas acontecendo em um mesmo local, transmitindo ao cidadão a 
sensação de nunca estar sozinho, pois a cidade é mais viva. “Pode-se 
pensar em proximidade, confiança e consideração mútua como es-
tando em direta oposição a muros, portões e maior presença policial 
nas ruas” (GEHL, 2013, p. 28).

Para chegar a esse objetivo de cidade, é preciso que seus ha-
bitantes e o poder público dêem prioridade à criação e manutenção 
de um ambiente urbano e humano (ROGERS, 2012). A cidade precisa 
ser uma questão eleitoral e de debate público (ROGERS, 2012), além 
de ser assunto na educação e na mídia. “É nosso dever buscar recur-
sos para interessar e informar o público, ensinar uma boa cidadania 
aos velhos e aos jovens, e ouvir os cidadãos” (ROGERS, 2012, p. 18). 
É preciso, ainda segundo Rogers, que utilizemos a tecnologia e o 
pensamento criativo para garantir o futuro da humanidade (ROGERS, 
2012, p. 23). 

A estrutura urbana e o planejamento da cidade ditam a sua 
cultura, as relações sociais e o padrão de funcionamento das cidades 
(GEHL, 2013). Quanto mais espaços públicos de qualidade por exem-
plo, mais proximidade entre as pessoas envolvidas, gerando mais 
sociabilidade (SCHULZ apud SANTOS, 2012, p. 317). Essa incessante 
interação, segundo Santos, é o que constrói e refaz os valores da so-
ciedade (SANTOS, 2012, p. 316), e o espaço geográfico é, ao mesmo 
tempo, uma condição para a ação e um limite a ela, um convite à 
ação. (SANTOS, 2012, p.321) Sendo assim, a cidade possui uma fun-
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ção importantíssima em relação aos seus cidadãos, a de estabelecer 
convites. Gehl aborda: “Os muitos e francos convites para caminhar, 
permanecer e sentar no espaço público comum resultaram em um 
novo e notável padrão urbano: muito mais pessoas caminham e per-
manecem na cidade” (GEHL, 2013, p. 13).

Esses convites não partem necessariamente de grandes inter-
venções. Uma simples melhora na qualidade do mobiliário urbano já 
produz uma grande diferença no espaço, convidando as pessoas a 
utilizá-lo (GEHL, 2013). Algumas estratégias para reativar a vida nas 
cidades já foram testadas e obtiveram sucesso em diversos lugares 
do mundo. A redução do tráfego de veículos, com o fechamento 
de vias e exclusão de estacionamentos no espaço público, gerando 
calçadões e ciclovias para pedestres e ciclistas, é um método que 
aborda todas as questões acima discutidas. Algumas das atividades 
do cidadão, geralmente as de lazer, nomeadas como “opcionais” por 
Gehl, só acontecem se houver esses convites, oportunidade e espaço 
para fazê-las. (GEHL, 2013). A qualidade das calçadas, das ciclovias, 
do transporte público e das atividades culturais na cidade, é o verda-
deiro convite ao cidadão e a vida na cidade. 

Pode-se então, por fim, entender como uma cidade viva e sus-
tentável funciona. Na verdade, é tudo muito simples, na medida em 
que o caminho é a preocupação pela dimensão humana, pelo próprio 
humano. Simples medidas levam à grandes impactos.
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Articulação do espaço público com o privado atra-
vés do edifício de uso misto: o que ele representa 
na melhoria do espaço urbano

A partir das questões tratadas acima, é importante abordar 
uma dessas simples medidas que significam tanto para a cidade. 
Trata-se do uso multifuncional na arquitetura. Gehl, referindo-se à 
ideologia de Michael Walzer, afirma que o espaço multifuncional “foi 
pensado para uma variedade de usos, participantes e usuários. (...) a 
praça lotada, a rua animada, o mercado, o parque, o café na calçada, 
todos representam o uso do espaço multifuncional” (GEHL, 2013, p. 
09),  e afirma também que esses espaços “nos trazem algo em co-
mum: reúnem partes diferentes da cidade e desenvolvem um senti-
mento de tolerância, consciência alerta, identidade e respeito mútuo” 
(GEHL, 2013, p. 10).

Esses conceitos, tendo em vista o local de estudo deste tra-
balho em uma zona de transição entre dois usos monofuncionais 
completamente diferentes, são essenciais para a revitalização do es-
paço que encontra-se fragmentado e sem vida. De um lado, o uso 
residencial predomina e do outro, o uso industrial. Os dois não se 
conversam e nem possuem convites para a sociedade vivenciá-los. 
O lado industrial é ainda mais grave, por possuir um horário espe-
cífico de uso, excluindo qualquer atividade que não seja no horário 
comercial - salvo exceções. No período noturno e finais de semana, 
tem-se ruas totalmente desertas. A rua realmente parece ter morrido 
(KOOLHAAS apud GEHL, 2013), assim como a vivacidade e a cidada-
nia nesses locais. 

Essas antigas áreas industriais estão sendo tomadas hoje em 

4.2

TFG GIOVANA R14 - FINAL AJUSTADO SEM CAPA.indd   65 30/11/2018   13:49:59



66

dia, em significativa parcela, por grandes empreendimentos imobili-
ários, sob a forma de “condomínios-clubes enclausurados e voltados 
para uma população de alto poder aquisitivo” (OLIVEIRA, 2015), e 
“edifícios gradeados com térreos sem permeabilidade” (MARCHELLI, 
2016), fato que vai totalmente de encontro ao urbanismo benéfico 
à cidade, sendo um fenômeno semelhante ao das fábricas, por se 
fecharem para a cidade, somados à falta de segurança. Esse impasse 
está de acordo com a definição da “cidade genérica” de Koolhaas, e a 
busca pela sua regeneração, pela recuperação de seu espaço urbano 
e sua cidadania, - questões abordadas no capítulo anterior - faz parte 
do interesse público, sendo inserida nos projetos de intervenção ur-
bana. Oliveira comenta sobre o assunto:

“Entendemos assim que os projetos e Opera-

ções Urbanas devem implicar em uma política urbana 

que priorize ações para a redução das desigualdades, 

não apenas com ênfase na questão da moradia, mas 

também com a preocupação de recuperação do dina-

mismo econômico no sentido de obter novas alternati-

vas de trabalho e renda. Devemos incentivar a partici-

pação de todos os atores envolvidos na construção do 

projeto para assegurar não somente o direito à cidade, 

mas uma cidade mais democrática, justa e principal-

mente de cunho sustentável.” (OLIVEIRA, 2015, p. 105)

A partir disso e das questões discutidas anteriormente, é possí-
vel apreender, como arquiteto e urbanista, como intervir no espaço a 
fim de requalificar essas parcelas degradadas da cidade, tornando-as 
democráticas e atrativas, transmitindo a sensação de segurança para 
o pedestre, sem que haja a necessidade da existência de muros e 
segurança máxima como nos condomínios fechados. Sobre o espaço 
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público, Vargas discorre:

“Espaço público, por excelência, é o lugar onde 

uma pessoa pode estar sozinha sem dar a impressão 

de estar solitária. Segundo Gastelaars, é importante sa-

ber que para ser considerado um “espaço público”, o 

espaço deve, a princípio, ser acessível a todos os mo-

radores e visitantes, ao mesmo tempo em que esses 

cidadãos e visitantes devem ser capazes de interagir, 

livremente, na mesma base, independentemente de 

sua condição social.

A proporção na qual um edifício é considerado 

público é, primeiramente, determinada por qual tipo 

de edifício ele é: estação de trem, galerias, paços muni-

cipais, bibliotecas ou correios. Mas, a sua localização na 

cidade, sua permeabilidade enquanto acesso, a impres-

são que irradia e a atmosfera de seu interior amplificam 

sua condição de espaço público. Sem dúvida, muitos 

desses fatores são determinados por sua arquitetura e 

inserção urbana.

Nem todos os edifícios considerados públicos, 

porém, são de fato interiores públicos. Muitas vezes 

não oferecem a possibilidade do anonimato e do não-

-compromisso. Outros, embora com acesso livre, não 

são para todos, pois, códigos de comportamento são 

esperados, mesmo que não explicitamente solicita-

dos. Um bom exemplo de existência de códigos são os 

shoppings centers, mas mesmo os jardins públicos, no 

passado, como o próprio jardim da Luz, em São Paulo, 

possuíam regras de conduta a ser observadas no inte-

rior do parque.”  (VARGAS, 2001 apud LOBATO, 2009 
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p. 8)

Em paralelo com esta visão de Vargas, observando as cidades é 
possível compreender como elas estão estruturadas dividindo os es-
paços públicos e privados (OLIVEIRA, 2013), e é aí onde encontra-se 
o erro, pois assim a sociedade torna-se segmentada. Tal como afirma 
Marchelli, “os edifícios não podem ser pensados isoladamente, eles 
precisam se articular com o seu entorno, a paisagem urbana. Eles 
não foram concebidos de maneira autônoma, não fecham-se em si 
mesmos, e sim integram-se e relacionam-se com o espaço urbano.” 
(MARCHELLI, 2016, p. 167)

Além da articulação do espaço público com o privado, o arqui-
teto urbanista deve pensar e planejar as cidades privilegiando as ruas 
a favor do pedestre e da comunidade (ROGERS, 2012), contrapondo-
-se ao que vemos na área industrial vizinha ao terreno de estudo. O 
pedestre sente-se sozinho em meio ao espaço por este não dialogar 
com ele, tendo a sensação de insegurança e a vontade de sair logo 
dali. O espaço é inseguro e não atrativo.

Assim como afirma Marchelli, “uma cidade que segrega não 
tem urbanidade (...) e se não ocorrer a integração entre os objetos 
construídos e o espaço urbano, essa relação não é possível, compro-
metendo a qualidade da cidade” (MARCHELLI, 2016, p. 167). Ainda 
segundo Marchelli, “as relações na cidade são mais significativas do 
que o edifício em si, já que a expressão do mesmo no espaço urbano 
sobressai a forma” (MARCHELLI, 2016, p. 167) - constatação seme-
lhante à de Koolhaas, quando afirma que projetos devem ser “antes 
definidores espaciais do que objetos” (KOOLHAAS apud COLOSSO, 
2017, p. 90).
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A partir das considerações, aponta-se a arquitetura de uso 
multifuncional como articuladora de novas centralidades, tratando-
-se de programas amplos que abrangem diversas atividades e ser-
viços, envolvendo públicos de idades variadas e usos em diversos 
horários, garantindo vivacidade ao lugar, tornando-se uma atração. 

Ademais, ela pode atuar como um edifício que, através de 
sua arquitetura, rompe as barreiras entre espaço público e privado, 
tornando-se um articulador na transformação do espaço urbano e 
estabelecendo um diálogo entre cidade, edifício e o pedestre (MAR-
CHELLI, 2016), influenciando diretamente a vida das pessoas e suas 
relações na sociedade.
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5 Referências Projetuais: Análise e 
Interpretação do Uso Multifuncional
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Conjunto Nacional - David Libeskind

Arquitetos: David Libeskind
Localização: Av. Paulista, 2073 - Consolação, São Paulo - SP, 01311-
300, Brasil
Área: Aproximadamente 150.000m²
Ano do projeto: 1955 - Inaugurado em 1958

5.1
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O Conjunto Nacional assim como o projeto proposto, é um 
edifício de uso multifuncional. Ele cria uma transição única e quase 
imperceptível entre o espaço público (cidade) e o espaço privado, 
ao utilizar a mesma paginação de piso da calçada na área interna 
do térreo, criando uma extensão do espaço público. Trata-se, assim 
como o projeto proposto neste trabalho, de uma hiperarquitetura, 
por não ser apenas um objeto na cidade, mas sim um articulador do 
espaço urbano.
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Edifício Copan - Oscar Niemeyer

Arquitetos: Oscar Niemeyer (com a colaboração de Carlos Lemos)
Localização: Av. Ipiranga, 200 - Centro, São Paulo - SP, 01046-010, 
Brasil
Área: 116.152m²
Ano do projeto: 1954 – inaugurado em 1966

5.2
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Através de uma arquitetura livre e pensando na dissolução 
do lote que era limitado, Oscar Niemeyer criou um monumento aos 
novos paradigmas adotados na época: gigantismo, verticalização e 
adensamento populacional (GALVÃO, 2007).

Possuindo 1.160 unidades habitacionais distribuídas em 6 blo-
cos, área comercial no térreo com 72 lojas e cinema (hoje ocupa-
do por igreja evangélica), o Copan trata-se, assim como em minha 
proposta, de um programa que atrai o público para aquele espaço 
através de sua multiplicidade de usos, requalificando o local onde 
está inserido, garantindo a ele vivacidade e, consequentemente, se-
gurança. Além disso, trata também da densidade, ao possuir grande 
quantidade de apartamentos residenciais.
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6 O Projeto: Conjunto Híbrido 
Parque da Moóca
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O Projeto: Conjunto Híbrido Parque 
da Mooca

O Projeto

O projeto apresentado neste trabalho consiste em um conjun-
to híbrido, composto por dois edifícios: um cultural e outro residen-
cial e de escritórios.

No cultural, tem-se um teatro, restaurante, biblioteca e três 
salas de cinema. Além de possuir espaços de permanências (bancos 
em torno de todo o projeto), praça arborizada e anfiteatro que tem a 
possibilidade de aproveitar toda a estrutura do palco do teatro, que 
abre-se tanto para dentro quanto para fora. 

No outro edifício em lâmina, tem-se no térreo livraria e café, 
além dos acessos controlados ao setor residencial e corporativo. Nele 
tem-se 36 unidades residenciais, de 1 e 2 dormitórios e 18 salas cor-
porativas com banheiros. Além de um pavimento comum com acesso 
controlado em ambas as partes, com salão de festas, academia no 
setor residencial, e terraço.

O partido arquitetônico

O partido arquitetônico neste projeto teve como premissa a  
articulação com o parque vizinho, proposto pela OUCBT, e a cria-
ção de espaços públicos convidativos. Para tanto, além do progra-
ma cultural e do espaço aberto de sua implantação, a rua entre eles 
é fechada somente para pedestres, criando ali uma nova atração e 
centralidade para o bairro. Além disso, o uso multifuncional garante 
públicos diversos em horários distintos.

6
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Considerações Finais
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Considerações Finais

Meu objetivo ao começar este trabalho foi estudar, pesqui-
sar e apreender informações para poder abordar o tema do edifício 
de uso multifuncional como requalificador de um espaço degrada-
do. Escolhi o tema pois ele trata da maioria das questões debatidas 
ao longo do curso, sendo um importantíssimo equipamento de ar-
ticulação entre os espaços públicos e privados na cidade. 

Além disso, o local de estudo escolhido também foi essen-
cial no repertório do aprendizado obtido este ano. O terreno loca-
lizado na Moóca, importante bairro no contexto da formação da 
cidade de São Paulo, estando ainda em uma zona de transição de 
usos completamente diferentes, me fez adquirir conhecimentos 
aprofundados em diversas áreas, como a história da formação da 
cidade de São Paulo, o patrimônio histórico, a reurbanização de zo-
nas industriais degradadas, a questão do uso multifuncional como 
articulador de espaços urbanos, entre tantos outros.

Sendo assim, meu projeto, junto a esta monografia, atendeu 
a todas as minhas expectativas, me fazendo ganhar muito em um 
ano, tanto na parte prática do projeto quanto na teórica. Foi de 
grande importância aprofundar as questões legais da área estuda-
da, assim como todo o repertório teórico abordado.

Unir as questões teóricas às práticas, criando uma arquite-
tura não somente como objeto mas como articuladora do espaço 
urbano, foram metas conquistadas durante todo o processo de de-
senvolvimento deste trabalho.
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