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Introdução

 O modelo econômico  pós-industrial na qual nos 
encontramos atualmente está quase esgotado, não faz mais 
sentido continuar a exprimir o máximo de lucro diante aos 
grandes custos de desperdício e de operação. A mentalidade 
do pensamento econômico de curto-média prazo, não 
acaba-se por solucionar os seus próprios problemas, quem 
dirá se preparar para o futuro.
 O esgotamento dos recursos no planeta já é eminente. 
O seu avanço precisa ser urgentemente controlado, e se 
possível revertido. Diversos mecanismos e técnicas de 
reaproveitamento dos recursos já encontra-se difundido, 
porém eles necessitam ser aprimorados e aplicados em 
maiores escalas.
 A atual logística do transporte de bens e manufaturas 
de nossas cidades não pode ser mais um modelo a ser 
seguido nos próximos anos. O gasto excessivo realizado 
durante os traslados de bens, são associados a grandes 
desperdícios, emissão de gases poluentes e do crescimento 
do congestionamento dentro das grandes cidades. Estas 
implicações fazem deste modelo, baseado em percursos 
longos e lineares, insustentáveis para as novas práticas e 
estratégias para a cidade do amanhã
 A população urbana nas grandes cidades continua 
a crescer de forma significativa ao longo do tempo, 
simultaneamente, o consumo de energia, bens e materiais, e 
a produção de resíduos aumentam de forma acelerada..
 A recriação da proximidade do consumo e 
da produção, através dos ciclos fechados e o melhor  
aproveitamento dos materiais e seus valores inseridos na 
cadeia produtiva, estão visados para ser a grande revolução 
do modelo econômico das grandes metrópoles.
 Os grande centros urbanos nos países em 
desenvolvimento, no início do século XXI, acompanharam
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 As cidades do amanhã precisam ser compactas, 
densa e sustentável, a ponto de reduzir e encurtar as 
distâncias das cadeias produtivas. Um pequeno impacto 
na cadeia pode gerar grandes consequências. O território 
precisa de uma contaminação positiva que desencadeia o 
bem coletivo.
 O material gerado a partir desta pesquisa, caminha 
por todos os aspectos do desenho e planejamento urbano, 
partindo da compreensão das diversas escalas, do edifício à 
cidade e suas relações.
 As diversas referências colhidas ao longo de todo 
curso aliadas às diversas análises e métodos de investigação, 
motivam a compreensão maior do tema da economia circular 
e sua aproximação com o papel do arquiteto e urbanista. 
 Dá como produto deste estudo, uma hipótese para o 
futuro desenvolvimento dos espaços industriais em disputas 
na cidade, trazendo como alternativas ao desenvolvimento 
sustentável do território, a partir da visão econômica da 
cidade.

XXXX

XXXXX

diversos problemas, tais como os elevados índices de 
pobreza, a má distribuição do espaço público e da alta 
desigualdade social. A partir do avanço dos problemas 
urbanos, as agendas e organizações do mundo todo, se 
dedicaram a superar os desafio das metrópoles deste século, 
e se lançarem para a antecipação de futuras consequências.
 O crescimento desenfreado e espraiado do território 
deve ser controlado e revertido.
 O cenário pós-industrial nas grandes cidades, 
apresenta uma característica comum: das áreas industriais 
se tornando obsoletas e tendo sua migração para áreas 
distantes do consumo, vida e diversidade de usos da cidade.
 Os vazios espaciais gerados pela dispersão do pólo 
industrial para fora dos limites urbanos, são características 
do cenário pós-industrial em muitas cidades. Esses 
territórios buscam por regeneração, sua grande relevância 
no passado, terá espaço para a sua manutenção no futuro. A 
indústria deverá ter a sua imagem ressignificada para que 
possa colaborar com a regeneração do território urbano.
 disputa por estas áreas foram atraídas pelo 
mercado imobiliário. A oferta de terras desvalorizadas, 
porém em localidades de alta procura, com a disposição de 
certas infraestruturas despertam o interesse de grandes 
investidores.
 A participação e colaboração das diversas frentes na 
legislação e ordenação do território, serão essenciais para 
solucionar a disputa de terras tão valiosas para a cidade. 
Os frutos de tal articulação podem ser benéficos para todos 
os lados se bem encaminhados. Os impactos positivos nos 
âmbitos sociais, econômicos e ambientais serão a peça 
chave para o desenvolvimento sustentável das cidades.
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1- GORE, Al. XXXXXXX, 
2009

 A economia mundial coloca-se diante um grande 
dilema. A equação da exploração-produção não consegue 
mais ser resolvida. A medida que os recursos necessários 
para a produção podem não mais estar presentes em 
nossa planeta, cresce a produção e o acúmulo de resíduos 
provindos desta equação.
 A crise dos recursos naturais já é iminente, toda a sua 
incessante e desenfreada exploração, nos diversos períodos 
de desenvolvimento das cidades do mundo, está trazendo 
suas devidas consequências.
 Há um certo tempo que se comenta sobre um novo 
modelo econômico sustentável que causaria um grande 
impacto nas redes de produção e consumo, principalmente 
na economia das cidades. Em comentário da revista (..) 
Al Gore (2009)¹ comenta: “O consumo material em nossa 
sociedade alcançou níveis absurdos”, onde parte majoritária 
deste problema aconteça no contexto urbano, local onde as 
trocas são realizadas, recursos são consumidos e resíduos 
são produzidos.
 A necessidade da transição para um modelo 
econômico sustentável, chegou a sua enfim resposta. 
Um modelo de mercado socialmente responsável e 
ambientalmente sustentável, de novos padrões das relações 
do homem com o meio ambiente, e com estratégias que 
visem o desenvolvimento comum a longo prazo, a economia 
circular.

A economia circular
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 O QUE É A ECONOMIA CIRCULAR?

 O termo da Economia Circular, refere-se a tecnologia 
e modelo de negócios criada para preservar, sempre que 
possível, o valor dos recursos materiais dentro de seu ciclo 
de produção, a fim de evitar desperdícios, minimizar impactos 
ambientais e potencializar os ganhos, tanto econômicos 
quanto sociais através de seus ciclos fechados.
  

 “O sistema da economia circular 
mantém o valor do ganho do produto o maior 
tempo possível eliminando o desperdício.” 
- Towards a circular economy: A zero waste 
programme for Europe (2014).

 O tema foi inicialmente discutido pela Comissão 
Europeia em 2014, na qual retrata o cenário atual da crise 
de recursos e os seus possívels impactos no futuro em toda 
Europa. Tal preocupação que se dá pela falta de disposição 
de matérias primas presentes no continente, a necessidade 
de importação destes recursos, já se demonstra ineficaz e 
se prolongada pelos próximos anos, poderá causar riscos 
irreversíveis para o planeta.
 O centro da atenção acerca do tema da Economia 
Circular, vem da eficiência do “material loop” termo inglês 
que designaremos a partir de então como, ciclo do material, 
em que exista a recuperação do valor de suas propriedades 
biológicas quanto financeiras, após sua reutilização ou 
reciclagem. Isso impacta diretamente na redução dos 
resíduos produzidos, e contribuem para a extensão vida 
útil dos produtos e materiais, em um sistema de economia 
compartilhada e de simbiose industrial, onde o lixo de um 
homem pode ser o tesouro de outro.

1- XXXXX (2014)

2- Cradle to Cradle: 
Remaking the way we 
make things, 2002 

3- Diagrama Cradle to 
Cradle.
Imagem: Ellen MacAr-
thur Foundation (2002)

 O conceito do “Cradle to cradle”, desenvolvido por 
McDonough e Braugart, serviu de grande importância 
para o desenvolvimento da Economia Circular. Na qual faz 
recomendações sobre os desperdícios presentes durante 
a produção nas indústrias. Baseado em um modelo de 
desperdício zero, os ciclos de produção devem ser o mais 
eficiente possível, para minimizar os desperdícios enquanto 
o material restante, volte a ser incorporado no ciclo de 
produção. Um processo de produção que já considere a 
reutilização do seu antigo produto, na confecção de uma nova 
manufatura, tendo assim, a vida útil do material prolongada, 
e o seu valor de volta para a cadeia de produção.

 “Os ciclos fechados, resumem o 
processo do início ao fim do material. Desde a sua 
coleta, produção, até o seu eventual descarte.” 
(McDough e Braugart, 2002)
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 A logística e operação do transporte de bens, 
também deverão ser reformulados. A proporção que as 
cidades se espraiam cada vez mais, maiores distâncias 
deverão ser percorridas, como resultado, temos um maior 
consumo de combustíveis fósseis, que geram um grande 
impacto negativo em toda a equação, que não considerando 
a natureza finita destes recursos, continuam por contaminar 
o meio ambiente em cada processo da sua produção à 
utilização.
 Como alternativa a essa questão, poderíamos 
considerar outras modais de transporte que consumam 
menos combustíveis ou a utilização de fontes renováveis de 
energia.
 A Economia Circular não baseia-se somente no 
sentido da reutilização e da reciclagem do material. Ela 
acaba atingindo todas as camadas da estrutura econômica, 
da produção até sua troca, do descarte à sua reutilização. Sua 
reprodução dentro do território urbano, contempla também 
a economia-compartilhada, em que trocas de informação e 
bens entre servidores e empresas, podem atingir seus lucros 
além de criar benefícios para a população, promovendo uma 
cidade mais igualitária e justa a todos. (Como?)  

4- ASDASDAASDAS                                  

5- DIAGRAMA DAREP-
RESENTATIVA DA 
ECONOMIA LINEAR

 A Economia Circular é portanto um termo para a 
economia coletiva, tecnológica e sustentável, onde suas 
diretrizes, visando a maior eficiência produtiva, torna nossas 
cidades e seus moradores menos recurso dependentes.
 Podemos citar como exemplo, o processo de 
produção e venda de artigos alimentícios, onde encontramos 
a grande parte de sua produção acontecendo fora dos limites 
de nossa cidade. No modelo atual, os bens produzidos são 
transportados diariamente por caminhões de até médio, a 
fim de circularem dentro do território urbano em horários de 
baixo fluxo de trânsito, passando a ser vendidos diariamente 
nas redes de mercados e comércios do tipo. Todo o resíduo 
gerado após o consumo de tais produtos, acaba normalmente 
sendo coletado e transportado, apesar das triagens feitas 
para separar os resíduos de reciclados e orgânicos, grande 
parte destes acabam não tendo seu retorno dentro do ciclo 
de material, perdendo o seu valor após o consumo, em uma 
possibilidade que parte desse resíduo fosse utilizado na 
produção de energia através da biomassa, enquanto o resto 
de embalagens e outros artigos fossem completamente 
reciclados.
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 A Economia Circular no melhor de seu sentido, traz 
a busca da eficiência no fechamento do ciclo do material, 
que: quanto menor o seu ciclo, mais eficiente e lucrativo 
será o seu retorno. Dessa forma, ele mantèm vivo o valor do 
produto mesmo após o seu descarte, na tentativa de eliminar 
completamente o seu desperdício. Não só tratando dessa 
questão a nível do produto, mas de toda uma rede de operação 
e logística envolvendo a participação de diversas frentes 
presentes nesse sistema. A transição para tal modelo requer 
mudanças dentro de toda essa cadeia de produção e criação 
do produto até a do estabelecimento de novos negócios e 
mercados, em busca de uma maior eficiência energético-
econômica.
 Outro ponto comumente colocado quando se tratando 
do tema, é sobre o processo do design à fabricação. Parte do 
sucesso do modelo encontra-se também no estágio do design 
do produto, na qual todo o aspecto da (re)transformação do 
produto impacte no modo de consumo da população, onde 
que se tenha o entendimento que este material possa ter sua 
vida útil estendida e assim descartada de forma consciente. 
Os já chamados “downcycles” por McDonough e Braugart, 
conferem a redução contínua da matéria prima, a medida que 
esta, passará por diversos ciclos, até por fim, ser incinerada.

6- diagrama asdaso-
dhaisudhasdasdas

1 - Bruce Mau, Massive 
Change a manifesto for 
the future global de-
sign culture, 2004

 Outro autor que aponta o tema a partir do design, 
é Bruce Mau, através dos princípios dos manifestos do 
“massive change”, comenta que tudo o que consumimos e 
produzimos, acaba passando pelo design. Durante o processo 
da concepção, compreendemos que as manufaturas podem 
ditar tendências de consumo, e que essas alterações se não 
aplicadas em grande escala não poderão causar impacto 
significativo nas estruturas da sociedade para alterá-lo.  
 Essa mudança deve ser massiva,
a ponto de causar uma mudança no hábito de consumo da 
população.

5- DIAGRAMA DAREP-
RESENTATIVA DA 
ECONOMIA LINEAR
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 “ A transformação de 
resíduos em novas fontes 
de recursos impactam em 
novos comportamentos de 
consumo. “ 

(Bruce Mau, 2004)

 Apesar de nos encontrarmos em uma posição 
diferente dos países europeus, tendo nossa economia 
fortemente destacada pela exportação de recursos, 
poderíamos nos aproximar de tal tema, a partir da recente 
influência produtiva que a cidade de São Paulo desempenhou 
no século passado. Incentivar um modelo de economia 
sustentável para o habitantes do amanhã, promete decrescer 
o consumo e o valor da energia, minimizar os impactos 
ambientais, além de aumentar empregos e oportunidades 
locais.

A caminho de uma cidade produtiva

 O desenvolvimento da Economia Circular é 
absolutamente necessária para garantirmos o acesso de 
recursos e materiais no futuro. Para que isso aconteça, 
precisamos conscientizar e pressionar administradores,  
políticos e a própria sociedade civil, à reverter este modelo 
altamente dependente de recursos materiais , e começarmos 
a discutir sobre alternativas sustentáveis para a cidade nos 
próximos anos, indo além de paradigmas e constâncias 
presentes nas gestões políticas de hoje, pensando no futuro 
para coletar os bens no próprio presente.
 De acordo com o estudo alemão (Schröter, Lerch e 
Jagger, 2011), a implementação do novo modelo que traria 
uma maior eficiência na reutilização dos materiais, poderia 
impactar instantaneamente em um aumento significativo de 
3.9% no PIB da União Européia, além da criação de cerca de 2 
milhões de novos empregos para o bloco econômico. 
 As cidades são os motores da economia, e a transição 
do modelo industrial para o pós-industrial, foi acompanhada 
pelo grande aumento populacional, pelo rápido crescimento 
das cidades, a consolidação do terceiro setor e dispersão 
das indústrias urbanas. As cidades antes produtivas se 
tornaram cidades consumistas.

1 - Bruce Mau, Massive 
Change a manifesto for 
the future global de-
sign culture, 2004

“Overcoming barriers 
to implementing re-
cycling solutions: em-
pirical analyses in the 
German manufactur-
ing sector” (Schröter, 
Lerch e Jagger, 2011)
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 As primeiras indústrias paulistanas se instalaram 
próximas à orla ferroviária. O desenvolvimento do setor 
industrial foi acompanhadas por um grande crescimento 
populacional, atraída pela grande oferta de trabalho, e da 
criação de infraestruturas que supririam a necessidade dos 
moradores e impulsionariam o desenvolvimento econômico 
industrial urbano.
 Hoje esses espaços sofrem na mão da especulação 
imobiliária, onde impostos e custos de manutenção ficam 
cada vez mais altos, tornando seus lotes valiosos demais 
para não serem negociadas.

6- diagrama asdaso-
dhaisudhasdasdas

  Tal situação só reforça o movimento de dispersão 
dos pólos industriais urbanos para territórios fora dos 
limites urbanos, onde taxas e impostos são mais atrativos, 
incentivos por parte dos governo são mais substanciais e a 
mão de obra possa acessar as facilidades de forma fácil e 
rápida, devido aos meios de transportes.
 O problema disso tudo é que a cidade se tornou um 
local de consumo sem produção.

“Overcoming barriers 
to implementing re-
cycling solutions: em-
pirical analyses in the 
German manufactur-
ing sector” (Schröter, 
Lerch e Jagger, 2011)
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 E como reverter tal processo?

 Trazendo novamente as indústrias para dentro de 
nossas cidades, pois:
 A aplicação do modelo econômico ultrapassado, 
baseia-se no investimento de grandes quantias de dinheiro 
para infraestruturas de rodovias e estradas, a fim de 
deslocar os produtos. Estes, concebidos fora da cidade, para 
que no fim, seja consumido dentro dela. Este modelo além 
de promover grandes desperdícios, consome cada vez mais 
energia e causa constantes impactos ao ambiente;

“Overcoming barriers 
to implementing re-
cycling solutions: em-
pirical analyses in the 
German manufactur-
ing sector” (Schröter, 
Lerch e Jagger, 2011)

 Não existe competição local com os produtos 
importados. Em muitos casos, esses produtos são 
produzidos ou finalizados em países subdesenvolvidos, e 
chegam ao território com um alto valor de mercado. A falta de 
competição e a falta de estímulo tecnológico, fizeram nossas 
indústrias a se tornarem cada vez mais ultrapassadas. 
O presente modelo da Economia Circular, é apoiado e 
contemplado no do compartilhamento de soluções, à medida 
que a democratização da informação passou a ser cada vez 
mais comum;

“Overcoming barriers 
to implementing re-
cycling solutions: em-
pirical analyses in the 
German manufactur-
ing sector” (Schröter, 
Lerch e Jagger, 2011)
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 Será impossível garantir a manutenção dos empregos 
de hoje para o amanhã. O imprevisível desenvolvimento 
de tecnologias como a automação, colocam a mão de obra 
de baixa experiência em perigo de extinção. Os empregos 
em áreas como segurança, comércio, limpeza, motorista 
e afins serão os primeiros empregos a desaparecerem. 
A preservação do atual modelo poderá impactar 
profundamente as camadas sociais mais vulneráveis, à 
medida que o acesso à educação e especialização ainda não 
preparam a mão de obra para o emprego do futuro.

“Overcoming barriers 
to implementing re-
cycling solutions: em-
pirical analyses in the 
German manufactur-
ing sector” (Schröter, 
Lerch e Jagger, 2011)

 Devemos cada vez mais encurtar a distância 
entre os “thinkers” e os “makers”, investindo em políticas 
de desenvolvimento tecnológico e de conhecimento que 
incentivem a associação da produção intelectual nos 
mesmos espaços da produção mecânica e industrial. 
O gap existente entre os dois, impossibilita o melhor 
aproveitamento de cada conhecimento a sua interação, 
dificultando o desenvolvimento tecnológico inovativo.

Em entrevista para a 
BBC “Will machines 
eventualy take on ev-
ery job?”

 “De fato, há uma demanda cada vez 
maior por trabalhadores com formação superior 
e uma série de habilidades refinadas, mas uma 
queda vertiginosa na necessidade de pessoal 
com educação média” (David Autor, 2015)

“Overcoming barriers 
to implementing re-
cycling solutions: em-
pirical analyses in the 
German manufactur-
ing sector” (Schröter, 
Lerch e Jagger, 2011)

 ‘A qualidade local está novamente sob demanda, na 
qual a valorização dos produtos artesanais e exclusivos, 
vindos de produtores locais, estão retornando o valor 
agregado do labor. Algo tipicamente presente nos dias de 
hoje no setor alimentício com a chamada “gourmetização”, 
e na confecção de produtos feitos a partir de materiais 
recicláveis que acabam tomando destaque em pequenos 
estabelecimentos comerciais locais. Não só nesse caráter, 
mas a tecnologia da fabricação digital já se tornou acessível a 
todos. Podendo assim, criarmos manufaturas ou até mesmo 
artigos do setor da construção, em pequenos estúdios 
que dispoe das ferramentas corretas. A produção de 
manufaturas sobre demanda, tira da equação a necessidade 
de deslocamento dos artigos, além de eliminar ao máximo 
seus estoques e assim seu espaço ocioso.

“Overcoming barriers 
to implementing re-
cycling solutions: em-
pirical analyses in the 
German manufactur-
ing sector” (Schröter, 
Lerch e Jagger, 2011)
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 O lixo já é um problema discutido em escala global. 
A medida que produzimos cada vez mais resíduos, e os 
espaços para seu tratamento estão se tornando cada vez 
mais escassos.

(Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente - PNUMA, 
2014)

Estima-se que a produção do lixo no 
mundo deverá ter um aumento de 1,3 bilhões de 
toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano 
de 2025

(Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente - PNUMA, 
2014)

 Precisamos investir em tecnologias menos 
poluentes, e aproveitar dos recursos naturais em nossa 
disposição, para melhorar a nossa eficiência econômica. O 
modelo rodoviarista, demonstra seus avanços quanto ao 
consumo de energias renováveis, contudo devemos atentar 
em outros modais de deslocamento de grande escala. A 
manutenção da ferrovia, e a exploração dos rios e canais na 
cidade também devem ser incluídos na equação da logística 
do transporte.
 Precisamos agir urgentemente sobre as questões 
que assombram o rápido crescimento de nossas cidades. 
A Economia Circular vem como uma alternativa de 
desenvolvimento econômico sustentável em que todas as 
partes envolvidas podem extrair seus benefícios.
 Para alcançarmos este modelo, precisamos 
garantir a permanência das atividades industriais dentro do 
contexto urbano. Para isso, é imprescindível a participação 
de arquitetos e urbanistas no planejamento e criação de 
estratégias que reformulam as dinâmicas industriais na 
cidade, e produzam novos espaços flexíveis que possam ser 
compartilhados entre a produção, o trabalho, o ensino e a 
vida na metrópole do amanhã. 

(Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente - PNUMA, 
2014)

“As economias de mercado nunca ficam 
paradas [...] as indústrias vivem ascensões e 
quedas, os produtos e serviços mudam - e isso 
vem acontecendo há muito tempo” (David Autor, 
2015)
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 MIXIMIZAR PARA MAXIMIZAR

 A busca por uma cidade produtiva não caminha 
sozinha com a retomada da produção dentro da cidade. Ela 
necessita que as estruturas de concentração de pessoas, 
empregos, bens e equipamentos se distribuam de forma 
mais eficaz na cidade. 

 E como fazer isso?
 A cidade densa

 denso, que descreve a relação entre 
massa x volume; Um excesso de conteúdo; 
Da característica ou particularidade do que é 
compacto.

 Ao falarmos de uma cidade densa, não podemos 
afirmar que esse conceito refere-se diretamente sobre 
a exploração volumétrica da cidade, isto é, empilhando o 
maior número de edifícios e pessoas dentro de um volume 
delimitado. 

“Densidade não é a questão de reduzir 
vazios. Se você faz isso com edifícios, não será 
pelo bem da densidade, e sim pela especulação 
e o resultado será próximo aos encontrados 
nas favelas, a história comprova.” (A+T research 
group, 2015)

 A questão da cidade densa, muito se diz, a respeito 
da população que reside em tal área. Com isso passamos a 
entender as relações da unidade habitacional com a cidade.
 A cidade densa é compacta e não dispersa, 
concentrando a população ao longo de diversos centros 
supridos de infraestrutura e equipamentos, e promovendo 
um acesso igualitário das pessoas à esses espaços.

RENAUDIE, Jean. la 
logique de la complex-
ité, edited by Patrice 
Goulet and Nina 
Schuch, ed. Institut 
français d’urbanisme / 
Edizioni Carte Segrete, 
Paris, 1992,

“Para que estes sonhos se 
tornem realidade, devemos 
conhecer que não existam 
soluções prontas, nem 
receitas e nem normas 
estabelecidas para a 
produção de habitações.”

(Jean Renaudie, 1992)

A+T Research Group. 
WHY DENSITY? asdas-
dasd
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 A cidade densa surge do resultado das interações de 
diferentes usos e funções.Uma região monofuncional nunca 
atenderá os requisitos mesmo se apresentando altos níveis 
de densidade populacional. O termo é relativo, e depende 
não somente da oferta de moradia, mas também de outras 
oportunidades como os espaços de trabalho, trocas, ensino, 
produção e lazer.
 A dualidade presente entre densidade construtiva e 
densidade populacional também dizem muito ao conceito, 
em que muitas vezes pode trazer uma análise equivocada. 
O centro da cidade de São Paulo, é considerado densamente 
construído, consolidado, sem mais espaço para crescer 
para os lados. Porém, a grande maioria de suas edificações 
acabam por não abrigar um número considerável de 
habitantes. É uma clara demonstração que o centro de São 
Paulo apresenta uma baixa densidade populacional. 
 Essa situação implica no impacto imediato para o 
sistema público de transporte, que sofre congestionamento, 
causado pelo intenso deslocamentos da população. O 
movimento pendular que o trabalhador paulistano percorre 
durante seu dia, consiste no seu deslocamento moradia-
trabalho e na posterior trabalho-moradia. Os transportes 
públicos não conseguem suprir de forma confortável toda a 
demanda de usuários durante os horários de pico.
 O investimento nas áreas de mobilidade podem 
diminuir os impactos causados pelo crescimento da cidade, 
porém nunca conseguirá reverter esse cenário. 
Nesta questão, notamos que união do útil ao agradável, da 
moradia com o trabalho, possa desempenhar um grande 
impacto positivo no desafogamento do trânsito de pessoas 
pela cidade, e com isso diminuir o consumo de energia, 
diminuir a poluição e melhorar a vida do trabalhador que 
passará menos horas do seu dia se transitando pela cidade.

(Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente - PNUMA, 
2014)

Área do lote: 16.000m²
Área total construída: 64.000m²
Taxa de ocupação: 60%
Coeficiente de Aproveitamento: 4
Número de Pavimentos: 7 (2 comércio)
Unidades habitacionais: 4000
População abrigada: 12.000 hab

 A cidade densa necessita também de um maior 
cooperação entre os setores privados, públicos e da própria 
sociedade civil. De nada adianta as políticas públicas 
voltadas para o desenvolvimento sustentável da cidade 
sem o investimento dos setores privados, e da própria 
conscientização e ação da sociedade civil.

(Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente - PNUMA, 
2014)

Área do lote: 16.000m²
Área total construída: 30.000m²
Taxa de ocupação: 60%
Coeficiente de Aproveitamento: 4
Número de Pavimentos: 20 (2 comércio)
Unidades habitacionais: 375
População abrigada: 1500 hab

Área do lote: 16.000m²
Área total construída: 240.000m²
Taxa de ocupação: 60%
Coeficiente de Aproveitamento: 15
Número de Pavimentos: 20 (2 comércio)
Unidades habitacionais: 3000
População abrigada: 12.000 hab
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 A cidade compacta

 compacto, relação cujos elementos 
ou partes constituintes são ou estão firmemente 
unidos entre si; De pequeno tamanho, reduzido, 
simplificado; Que é condensado, denso, cerrado, 
maciço e comprimido.

 Uma cidade densa não necessariamente significa 
que será compacta, porém, uma cidade compacta sempre 
poderá ser considerada densa. Isto é, o termo compacto 
refere-se a habilidade de otimizar as infraestruturas a um 
maior número de pessoas na menor área possível, desde 
que atenda todos os critérios para uma melhor qualidade de 
vida.
 A cidade compacta apresenta toda as qualidades 
presentes de uma cidade densa: uma grande concentração de 
pessoas por área edificada, da multifuncionalidade de suas 
regiões, da oferta de equipamentos e infraestruturas para 
todos e etc. Porém o seu termo necessita da compreensão 
de outro conceito para ser melhor compreendido, o conceito 
de capacidade.
 O termo  “capacidade” traz como definição: o potencial 
de conter, acomodar ou guardar algo. Ou seja, o mérito de 
compacidade, por natureza, é a demonstração da capacidade 
máx da ocupação de uma região, objeto ou volume, com 
unidades habitacionais, espaços de trabalho, lazer e etc.
 Sob um olhar matemático, a equação que resulta 
no valor da densidade, é a relação entre massa (conteúdo) 
e volume (capacidade). Neste caso, iremos considerar a 
compacidade como conteúdo, massa, do resultado da união 
de vários elementos presentes em um espaço.
 

RENAUDIE, Jean. la 
logique de la complex-
ité, edited by Patrice 
Goulet and Nina 
Schuch, ed. Institut 
français d’urbanisme / 
Edizioni Carte Segrete, 
Paris, 1992,

A+T Research Group. 
WHY DENSITY? asdas-
dasd

 Os resultados obtidos a partir da manipulação 
dos elementos desta equação, demonstram as diversas 
camadas da cidade sustentável. Onde ela será sustentável, 
se for compacta, que será compacta se for densa, e assim 
por diante.
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A+T Research Group. 
WHY DENSITY? asdas-
dasd

 E como podemos avaliar de forma quantitativa e 
qualitativa a promoção dessas qualidades na cidade?

 A partir da compreensão dos conceitos de densidade, 
capacidade e compacidade, podemos demonstrar que uma 
cidade densa e compacta, não necessita ser verticalizada. 
O melhor aproveitamento da taxa de ocupação e um baixo 
gabarito, comprova que a questão do desenho urbano, 
têm grande influência na concentração das densidades 
na cidade. O edifício implantado unicamente em seu lote, 
apesar de denso, jamais apresentará os mesmos dados de 
compacidade de um “edifício bloco”.
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 O termo edifício bloco, diz a respeito da dissolução 
das unidades e dimensões do lote dentro da quadra. Essa 
configuração mais flexível da ocupação das edificações 
ocasiona em um melhor aproveitamento dos miolos das 
quadras, e na redução dos gabaritos, à medida que tenham 
os valores de coeficiente de aproveitamento atendidos. A 
co-habitação dentro dessas infraestruturas não implica em 
ter um caráter de habitações de interesse social. Práticas 
concretizadas nos países Europeus, demonstram as 
diversas soluções do viver em um edifício denso próximo 
aos centros das grandes metrópoles.
 Apesar de todas as equações e relações realizadas, 
elas não poderão garantir por si só o seu sucesso. É correta 
afirmar que qualquer empreendimento ou ação possa trazer 
efeitos não desejados. Dentre as diversas causas nesta 
operação, uma não pode ser medida ou calculada, mas pode 
ser antecipada. O tempo.
 Toda e qualquer ação necessita de um tempo para a 
sua concretização. E se o tempo em que ela for concebida 
não atender mais às necessidades e demandas pensadas 
anteriormente? Ela poderá se acomodar e conseguir se 
regenerar a ponto de trazer sucesso? Ou ficará em desuso e 
assim culminar em seu declínio?

 A cidade flexível

 A cidade tem um grande poder 
de resiliência, isto é, a cidade é um grande 
organismo que se adapta constantemente às 
mudanças internas e às interferências externas. 
Nem sempre ela conseguirá se auto regenerar, 
porém dificilmente ela sucumbirá.

  

RENAUDIE, Jean. la 
logique de la complex-
ité, edited by Patrice 
Goulet and Nina 
Schuch, ed. Institut 
français d’urbanisme / 
Edizioni Carte Segrete, 
Paris, 1992,

 O período do crescimento econômico nas cidades, 
sempre foi acompanhado pelo crescimento populacional e 
pela necessidade de espaços na cidade, que ocasionaram a 
expansão física de seus limites, o espraiamento.
 Depois de certo tempo do crescimento desenfreado 
da população e da cidade, podemos notar que as áreas que 
margeiam o território, em muitos casos apresentaram altos 
níveis de vulnerabilidade. Isso pode indicar que ou exista 
uma baixa oferta de terras para essas populações nas áreas 
centrais da cidade, ou que o valor de aquisição de terras 
nas áreas centrais é significativamente alto para serem 
ocupados para esta parcela da população. É claro que a 
oferta de terras não seja o real problema em nosso cotidiano, 
mas sim a desigualdade em sua distribuição.
 As dificuldades enfrentadas diariamente nas cidades 
são sintomas de problemas nunca antes solucionados, e não 
bastando, não podemos prever os desafios que as cidades 
ainda enfrentarão neste século para obter sua prosperidade 
econômica, social e ambiental.
 Para isso, é tão necessário o estudo das configurações 
do território atual, como se lançar para as tendências do 
futuro. Se antecipar para os problemas do uso dos espaços 
do futuro é papel do arquiteto e urbanista.
 

CIDE FLEIVEL
Congresso Interna-
cional da Arquitetura 
Moderna realizado em 
1928 na cidade de La 
Serraz, Suiça.
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 Em 1928, um grupo de arquitetos e urbanistas 
internacionais, construíram através da Declaração de La 
Sarraz, a estandardização na construção. Permitindo a 
rápida construção de moradias de alta qualidade e de forma 
barata.
 Tal política obteve um imenso sucesso nos países 
europeus, até meados do século XX. Essa economia de 
construção super eficiente, era normalmente implantada 
em áreas distantes aos centros urbanos, tornando os 
moradores altamente dependente de seus carros e outros 
meios de transporte.
 Com as posterior políticas de adensamento dos 
centros urbanos, essas áreas periféricas começaram a 
se esvaziar. Pouco se pode fazer para a atração de novos 
moradores.
 Lidar com o estoque imobiliário disponível no contexto 
urbano nem sempre é fácil de se lidar. Como alternativa à 
questão, temos a sua reutilização, seja através do retrofit ou 
adição, estas estratégias visam a adaptação destes espaços 
antes subutilizados, à cumprirem novamente seu papel na 
cidade.
 

 “Mudanças não são eventos exilados, 
elas são parte do processo contínuo de transição. 
Novos empreendimentos não lidam mais com a 
planta fixa engessada.” (Bergevoet & Tuijl, 2016)

 A cidade sustentável é uma cidade flexível, densa, 
compacta e produtiva, onde os elementos presentes em seu 
sistema, possam desencadear a sua verdadeira capacidade 
de regeneração. Esses territórios, conectados e vivos, 
possuem a vantagem de um alto poder de resiliência.

Congresso Interna-
cional da Arquitetura 
Moderna realizado em 
1928 na cidade de La 
Serraz, Suiça.

Congresso Interna-
cional da Arquitetura 
Moderna realizado em 
1928 na cidade de La 
Serraz, Suiça.

“Para que estes sonhos se 
tornem realidade, devemos 
conhecer que não existam 
soluções prontas, nem 
receitas e nem normas 
estabelecidas para a 
produção de habitações.”

(Jean Renaudie, 1992)
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PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 O parque industrial paulistano, teve como fundação 
de seu desenvolvimento, o artesanato. Em uma história até 
que recente na cidade, o artesanato que atendia uma parcela 
pequena dos habitantes da cidade, segundo o autor Pasquale 
Petrone: “O artesanato foi o único tipo de manifestação 
industrial”. 
 Enquanto as artes e ofícios que acabavam se 
demonstrando como pioneiras na atividades industriais, 
pouco tinham sua importância garantida frente às atividades: 
religiosa, militar, comercial e político-administrativas que 
acabavam tomando maior relevância.
 Em meados do século XX, as pequenas fábricas de 
fiação e tecelagem começaram a surgir na cidade. A primeira 
fase industrial paulistana, que foi fortemente acompanhada 
pela fase áurea da imigração italiana, teve início aproximado 
no ano de 1890 e perdurou até por volta de 1914. Esse rápido 
crescimento econômico gerado pelo desenvolvimento 
industrial, e trazendo consigo oportunidade de trabalho, fez 
com que a população da cidade de São Paulo aumentasse 
de forma sem precedentes, chegando a quadruplicar a sua 
população em um período de 10 anos. 
 Acompanhada de todo esse desenvolvimento 
industrial tivemos a grande relevância do papel das estradas 
de ferro, que escoavam a produção do Vale do Paraíba,  até 
a costa da baixada santista. Dando destaque à estrada de 
ferro São Paulo Railway, que conecta o interior paulista com 
o porto de Santos, transportando a produção cafeeira à sua 
exportação.

 “ São paulo tornou-se centro de 
irradiação ferroviária, seu comércio passou a 
ser mais intenso e, conjuntamente com Santos, 
a capital veio a constituir um sistema econômico 
de primeira grandeza dentro do Brasil” - Paquale 
Petrone.

Uma São Paulo produtiva

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX
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 Dada a sua relevância na economia do país, antes 
concentrada na exploração de minérios, agora voltava-
se para a cultura de exportação cafeeira. A abolição da 
escravatura em 1888, causou um grande impacto na economia 
do país, porém os primeiros imigrantes conseguiram suprir 
com certo êxito a demanda por mão de obra.
 A consolidação desse mercado produtor e 
consumidor, movimentaram as primeiras engrenagens 
da fase industrial paulista. A grande parte das primeiras 
manifestações industriais da cidade, foram administrados 
por imigrantes italianos.

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 O boom  industrial na cidade de São Paulo, 
reconfigurou o desenho da cidade. A preferência da 
instalação das fábricas e indústrias se concentravam nas 
áreas próximas à linha férrea, em regiões como: Brás, Mooca 
e Bom Retiro, tais localidades já possuindo infraestrutura 
e oferta de terras desocupadas, começaram a ter seus 
espaços loteados, construídos e  ocupados. Como resultado, 
novos bairros começaram a surgir na cidade. Em muitos 
casos, a própria questão cultural da miscigenação local com 
a dos imigrantes italianos, configuraram a consolidação de 
bairros com forte identidade local.

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX
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 O período da primeira guerra mundial, foi um 
momento bastante produtivo para as indústrias paulistas. A 
partir do ponto que o mercado consumidor interno brasileiro 
não tinha mais acesso aos produtos fabricados lá fora, 
devido às guerras, surgiu como oportunidade, a produção de 
artigos antigamente importados, dentro de nosso território. 
Atendendo a procura e necessidade do mercado consumidor 
interno, despontaram o desenvolvimento dos primeiros 
parques industriais da cidade como as grandes alavancas da 
economia brasileira.
 Neste período o crescimento e o rendimento da 
atividade industrial já se equiparava à agricultura cafeeira, 
trazendo o olhar dos grandes chefes do estado para essa 
atividade que prometia ser o futuro do desenvolvimento do 
país.
 Com o fim da primeira guerra mundial, cresceu a 
inseguridade devido à volta da concorrência do mercado 
consumidor com os produtos importados. Porém, o momento 
foi superado a partir do ponto que o nosso polo industrial 
começou a abastecer as cidades europeias, que sofriam para 
se reorganizar após aos estragos causados pela guerra. Isso 
culminou no aperfeiçoamento e proliferação da indústria 
em São Paulo. As produções do setor têxtil cresceram de 
tal forma que as terras do interior do estado tornaram-se 
grandes lavouras de algodão. Nesta mesma época pudemos 
notar o crescimento da atividade pecuária que acontecia 
fora do contexto urbano, na medida que cresciam o número 
de frigoríficos na cidade. A produção na cidade crescia de 
maneira nunca antes vista.
 

 A população urbana crescendo de forma 
muito acelerada, devido ao grande êxodo rural, não foi 
acompanhada de um plano de expansão da infraestrutura 
urbana. Grandes agrupamentos de população, de baixíssimo 
poder aquisitivo, sem espaços ou infraestruturas para 
habitarem, culminaram no início de diversos problemas que 
se manifestam na cidade até nos dias de hoje. PETRONE, Pasquale. 

XXXXXXXXXXXXXXXX

 Um dos grandes problemas que a economia industrial 
sofreu ao longo de seu tempo foi a questão da energia. Essa 
situação pode ser contornada com a criação da Companhia 
Light e seus sistemas de usinas geradoras de energia, que 
ofereciam energia de forma relativamente barata e estável.
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 A crise econômica de 1929, que assolou a 
produção cafeeira no estado paulista, não desacelerou 
a produção industrial na cidade. A confortável situação 
antes apresentada, baseada na superprodução de bens, 
culminaram na derrocada da monocultura cafeeira de 
exportação, já que com a crise, os estados internacionais 
deixaram de importar o produto. O acúmulo dos grandes 
estoques de café, fez com que a monocultura cafeeira 
enfrentasse um forte declínio
 Enquanto isso, a indústria, orientada sob forte 
proteção do Estado, continuou a prosperar e crescer, 
já que com uma maior disponibilidade de mão de obra 
provinda do campo, conseguiu assegurar uma maior 
segurança e estabilidade financeira na cidade. Tal período foi 
caracterizado por um novo e grande êxodo rural.

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 A grande chegada de uma enxurrada de 
produtos americanos, no período pós segunda 
guerra mundial, e de novas tecnologias 
perante à apresentada em nosso território, 
culminaram no declínio da economia industrial 
urbana. Em determinados ramos industriais, 
foram registrados quedas na produção e isto 
posto pode ser notado o encerramento das 
primeiras indústrias na cidade.
 O declínio do modelo da indústria 
urbana foi marcada por uma série de fatores. 
Baseada em grande parte em um modelo 
de indústrias de transformação, tinha a 
necessidade da importação de matéria prima 
semi acabada e até o aproveitamento de 
produtos semi manufaturados para serem 
finalizados, porém é de grande importância 
ressaltar o seu valor perante ao progresso 
e crescimento da cidade de São Paulo, e no 
conhecimento dos caminhos e etapas que 
trilharam o desenvolvimento econômico da 
cidade em sua fase pós-industrial.

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX
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PETRONE, Pasquale. 
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 A estrada de ferro Santos-Jundiaí (São Paulo 
Railway), fundada pelo Barão de Mauá em associação 
entre Marquês de Monte Alegre e Marquês de São Vicente, 
através do decreto de nº 1759 de 26 de Abril de 1856, teve sua 
inauguração em 16 de Fevereiro de 1867.
 A partir desta constatação, iremos olhar de forma 
mais atenta à uma particular localidade ao longo de toda 
a estrada de ferro, na qual se dará a área para a posterior 
intervenção deste estudo. A situação do Parque Industrial 
da Mooca, desde a sua criação, através da companhia que a 
gerenciava, até o seu declínio.

Território produtivo

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX
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 O Parque Industrial da Mooca 

 Conhecida como “Buracão” ou até “Desvio Aranha”, 
o Parque Industrial da Mooca foi construído sob gestão da 
Companhia Parque da Mooca. A empresa era administrada 
pela família Paes de Barros, que detinha os direitos da área, 
e foi criada para gerenciar o desenvolvimento econômico 
da região, incentivando a atividade industrial e através da 
promoção da construção de uma infraestrutura que abrigaria 
centenas de fábricas e indústrias. 
 O antigo terreno pertencente à família, se limitava à 
Sul, pela R. Capitão Pacheco Chaves, à Leste, pela R. Barão de 
Monte Santo, à Norte pela Alameda Rubião Jr., e a Oeste pela R. 
João Antônio de Oliveira, posteriormente estendida até a Av. 
Presidente Wilson, e deu espaço ao plano de desenvolvimento 
do parque industrial. A companhia seria responsável pelo 
loteamento e manutenção das infraestruturas, enquanto as 
empresas e fábricas se responsabilizavam pela ocupação. 
Parte do lucro da Companhia voltava retornava em forma de 
investimento ao Parque Industrial.

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX

 Nota-se de prontidão, que 3 ruas longitudinais 
que acompanham a longitudinalidade da linha férrea, não 
possuem nenhum cruzamento transversal ao longo de 
toda a sua região. Com esta disposição, e a implantação das 
estruturas indústrias perpendiculares às vias, facilitam o 
trânsito de carros e caminhões nas ruas longitudinais, mas 
também o acesso da linha férrea pela parte traseira de cada 
lote, através de seus 5 ramais. Sendo assim a edificação 
passava a ter duas frentes, uma voltada para o carro e 
outra ao trem. Tal logística favoreceu a rápida instalação 
das indústrias, e assim acompanhada do seu rápido retorno 
financeiro.

PETRONE, Pasquale. 
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 A via de maior importância na região é a Avenida do Estado, que conecta a 
parte Sul da Cidade e municípios vizinhos, como São Caetano do Sul e Santo André, 
ao centro da cidade de São Paulo. A própria linha férrea, através da CPTM se adentra 
às áreas externas até o centro metrópole.
 Outra via que tem sua importância ofuscada pela Avenida do Estado, é a 
Avenida Presidente Wilson. Uma via estrutural, que liga diretamente o município 
de São Caetano do Sul até os limites do distrito da Sé, desbocando na Avenida 
Alcântara Machado, mais conhecida como Radial Leste.
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Alcântara Machado, mais conhecida como Radial Leste.
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 Repare-se ainda na existência de 2 canais, que 
cortam transversalmente a região e por fim se desaguam 
no rio. Pouco pode-se informar sobre estas estruturas, 
mas acredita-se que eles foram criados para dar apoio às 
industriais.
 Toda a extensão de ramais construído, além de sua 
manutenção, seria de responsabilidade da própria Cia., que 
tornou tal estrutura apta a receber e direcionar locomotivas 
à vapor, e posteriormente à diesel para dentro de sua região. 
Logo depois, foi criado a ASULPAM (Associação dos usuários 
da linha do Parque da Mooca), que passou a administrar 
estes ramais.
 Grande parte das indústrias presentes no parque, 
eram de origem têxtil. Mas também eram presentes na 
região, indústrias metalurgicas, que confeccionavam peças 
e produtos, e espaços para armazenamento e ensacamento 
do café, onde tinham seu produto vindo do Vale do Paraíba, 
e chegando na cidade paulistana para seu ensacamento, 
seguia caminho até Santos. O ramal ferroviária servia de 
grande artifício para o recebimento e envio de matérias 
primas e manufaturas.
Porém, com o aumento do interesse rodoviário, acompanhado 
pelo êxodo industrial dos centros urbanos para regiões 
no interior do estado, culminou no declínio tanto do Parque 
Industrial como o da própria estrada de ferro. Isso fez com 
que galpões e antigas estruturas industriais, passassem a 
se esvaziar. Aos que conseguiram dar um outro uso à estes 
espaços, os transformaram em armazéns ou espaços de 
logística de distribuição de bens e manufaturas para todo o 
território. Para os que não tiveram a manutenção de seu uso, 
sob responsabilidade do próprio tempo, se tornaram ruínas 
de um período promissor.

 A atual situação da região é complicada de se definir, 
em muitos galpões onde a marca do tempo é bastante 
presente, apresentam por trás de sua fachada, atuais 
estruturas metálicas que cobrem a edificação e a dão um 
uso, porém a grande maioria dos imóveis, encontram-se em 
estado de deterioração avançada, aguardando somente a 
negociação ou demolição de sua estrutura.

PETRONE, Pasquale. 
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 A linha férrea, que não compete com a linha 10 
- Turquesa da CPTM, ocupando às suas margens, ainda 
apresenta uso, porém bastante inconsistente. A fim de 
facilitar a logística, o ramal ferroviário ainda tem seu uso 
persistido no transporte de pequenos derivados metálicos, 
como bobinas de aço laminado e sucatas, para a sua 
transformação em outros utensílios. Porém, grande parte de 
sua estrutura encontra-se em um estado de deterioração. 
Após o desmembramento das ações de administração 
do parque, aliada ao investimento de um outro modal de 
transporte, a estrada de ferro pouco pode sobreviver à falta 
de sua modernização. 
 Todo o diagnóstico arqueológico¹, realizado para os 
estudos de viabilidade da Operação Urbana Consorciada 
Mooca - Vila Carioca (OUCMVC), demonstraram que ainda é 
possível modernizar tal estrutura férrea, em uma alternativa 
mais sustentável para o deslocamento de bens e pessoas 
comparado ao sistema rodoviário.
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 Leitura Urbana

 O cenário do território é de decadência e certo 
abandono. As edificações que ocupam a área de várzea do 
Rio Tamanduateí, são construções implantadas em lotes 
compridos e estreitos, com alta taxa ocupação de seu solo 
e consequente baixa taxa de permeabilidade, apresentando 
também um baixo coeficiente de aproveitamento e gabarito.
 Além da área apresentar uma baixa densidade 
construtiva, demonstra uma baixíssima densidade 
populacional. Cerca de 84 habitantes por hectare, com muitas 
áreas subutilizadas e com grande parte de sua ocupação 
atender a monofuncionalidade industrial.

PETRONE, Pasquale. 
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 O processo de esvaziamento das atividades 
industriais,devido a sua migração para as áreas interioranas 
de São Paulo, diminui cada vez mais a oferta de empregos 
na região, que mesmo assim continuam a se firmar como 
uma região de alta empregabilidade. O Parque Industrial da 
Mooca ainda aquece a economia da região, oferecendo cerca 
de 39.000 empregos, 34% do mercado formal do distrito da 
Mooca.
 A região emprega em sua maior parte uma mão de 
obra especializada e com experiência dentro da faixa de 40 
à 49 anos. Cerca de 72,5% das oportunidades de trabalho 
exigem no mínimo um 2º grau completo de escolaridade, 12,9% 
se encontram na faixa de ensino superior concluído e 14% de 
analfabetos. Tem-se a maior presença de mão de obra do 
gênero masculino, 67%. As faixas salariais em até 2 salários 
mínimos, correspondem a cerca de 45% dos empregos, onde 
42% recebem de 2 a 5 salários mínimos e somente 1% de seus 
empregados recebem acima de 5 salários mínimos.
 O recorte em questão, apresenta um baixo número de 
bens tombados ou em processo de tombamento. Diferente 
de suas adjacências, a área do Parque Industrial da Mooca, 
teve uma recente modernização de certas estruturas, 
desconfigurando quase por total seus elementos físicos de 
outrora. Àquelas que tiveram sua preservação garantida, 
não se encontram catalogadas nos registros em situação de 
tombamento.
 Um dos principais problemas que a região enfrenta, 
são dos constantes casos de alagamento e da péssima 
qualidade do ar. Os problemas relacionados à drenagem 
pluvial, tiveram um de seus maiores registros no ano de 
2019. A falta de ações eficazes relacionadas à macro e 
microdrenagem na região, fizeram a Prefeitura de São Paulo 
a decretar situação de emergência nas regiões atingidas. 
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 Segundo a CETESB (Companhia de Tecnologia de          
Saneamento Ambiental), foi apresentado dados alarmantes 
quanto à poluição do ar, e sonora, muito devido ao intenso 
tráfego de carros e caminhões na região, que acabam sendo 
a principal fonte emissora de gases poluentes. Esses dados 
demonstram que os automóveis superam em nível de 
poluição a própria atividade industrial da região.
 A falta de áreas verdes que poderiam mitigar tantos 
os casos de poluição quanto aos de microdrenagem urbana, 
nunca foram solucionadas. O rápido desenvolvimento 
rodoviário, fez com que quase todo o espaço público percorrido 
fosse asfaltado e concretado, dando pouquíssimos espaços 
de permeabilidade ao solo, como algumas jardineiras que 
acompanham as vias principai

PETRONE, Pasquale. 
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 Ainda sobre a questão ambiental, vale ressaltar a 
condição que o Rio Tamanduateí se encontra. Situação de 
alta poluição, com grande acúmulo de dejetos sólidos. Os 
responsáveis pelos resíduos presentes, em muitas vezes 
se encontram dentro do próprio Parque Industrial, porém 
não podendo descartar a ação dos próprios moradores que 
vivem em sua adjacência.

 A qualidade de vida da região, sob a atenção do 
risco de vulnerabilidade é preocupante. Cerca de 25% 
dos moradores da região se enquadram no grupo de 
vulnerabilidade muito alta. Em um local em que não exista 
nenhum tipo de equipamento, infraestrutura ou assistência 
voltada à essa população, a propagação de assentamentos 
irregulares parece estar demonstrando certo crescimento. 

PETRONE, Pasquale. 
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 A faixa mais densamente habitada, dentro do recorte 
do Parque Industrial, é a Favela Presidente Wilson II, que 
conta com aproximadamente 205 domicílios e um número 
de 750 pessoas. Número esse que não parou de crescer. Em 
2012, um incêndio tomou conta da Favela, destruindo mais de 
30 assentamentos e deixando inúmeros desabrigados. 

PETRONE, Pasquale. 
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 O único equipamento que difere do caráter industrial 
da região é o Shopping Mooca Plaza, sua centralidade 
abastece as áreas da Mooca, Ipiranga e Vila Prudente, 
trazendo um pouco de vitalidade para a região. PETRONE, Pasquale. 
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 O número de moradias na região é bastante escasso. 
sendo o setor do Parque Industrial da Mooca o que menos 
oferece esses ativos para a região. Com a consolidação do 
Shopping, e os constantes avanços do setor imobiliário nas 
extremidades da região, tornaram a localidade um importante 
espaço em disputa. Diversos espaços subutilizados, em 
situações de completo abandono esperando por sua 
aquisição, alertam os poderes administrativos à tomada de 
ações.
 A negociação dos terrenos fazem parte do 
Subprograma de acompanhamento de indenização, onde 
prevê o apoio à população afetada através das indenizações. 
As desapropriações, quando necessárias serão de 
responsabilidade da Prefeitura Municipal.
 A implantação de novos possíveis empreendimentos, 
talvez não gerassem seu rápido retorno devido às barreiras 
presentes na região. A parte à Oeste do Rio Tamanduateí, o 
distrito do Ipiranga, onde apresenta uma diversidade maior 
de usos, na qual habitações coexistem com as atividades 
do terceiro setor e até mesmo industriais, se encontram 
bastante afastadas das áreas residenciais e comerciais do 
alto da Mooca, no lado leste do limite do Parque Industrial. 
A promoção das transposições, tanto do rio quanto da linha 
férrea, são instrumentos necessários para a reestruturação 
do território.
 Apesar das distâncias e barreiras apresentadas, 
a região é bastante acessível ao caminhar do automóvel. 
A região possui apenas um acesso que interliga as duas 
regiões do Alto da Mooca ao Ipiranga, o viaduto Pacheco 
Chaves. A falta de vias transversais, acabam gerando uma 
configuração do tecido urbano de pouca diversidade, uso e 
vida.
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 A via de maior importância na região é a Avenida do Estado, que conecta a 
parte Sul da Cidade e municípios vizinhos, como São Caetano do Sul e Santo André, 
ao centro da cidade de São Paulo. A própria linha férrea, através da CPTM se adentra 
às áreas externas até o centro metrópole.
 Outra via que tem sua importância ofuscada pela Avenida do Estado, é a 
Avenida Presidente Wilson. Uma via estrutural, que liga diretamente o município 
de São Caetano do Sul até os limites do distrito da Sé, desbocando na Avenida 
Alcântara Machado, mais conhecida como Radial Leste.
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a consolidação do Shopping, e os constantes avanços do setor imobiliário nas 
extremidades da região, tornaram a localidade um importante espaço em disputa. 
Diversos espaços subutilizados, em situações de completo abandono esperando 
por sua aquisição, alertam os poderes administrativos à tomada de ações.
 

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX



73

| território produtivo

 Arco do Tamanduateí

 A partir dos instrumentos elaborados no Plano 
Diretor Estratégico da cidade de São Paulo (Lei 16.050/2014), 
visa assim a consolidação de uma série de estratégias de 
transformação urbana para o Projeto do Arco Tamanduateí. 
Através destas estratégias, poderá ser realizado a 
implementação dos Projetos de Intervenção Urbana 
(PIU) assim como as ferramentas necessárias para a 
concretização de tais planos.
 tização de tais planos.
 O Parque Industrial da Mooca, se insere na área 
de influência do Arco do Tamanduateí. De acordo com o 
Plano Diretor Estratégico, a região é considerada como 
uma Macroárea de Estruturação Metropolitana, que o 
qualifica como um território de estruturação de sua rede 
de infraestruturas, mediante as estratégias e planos 
urbanísticos.
 As regiões abrangidas no Arco possuem 
características semelhantes, apresentando um forte 
setor histórico no desenvolvimento econômico-industrial 
da cidade, além de terem parte de seu território toda 
a infraestrutura da orla ferroviária, a presença de 
importantes rodovias que cortam a região e conectam a 
metrópole paulistana com municípios vizinhos, além da 
própria presença de um dos principais rios da cidade, o rio 
Tamanduateí.
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 Operação Urbana Consorciada Mooca - Vila Carioca

 A Operação Urbana Consorciada é um instrumento 
de intervenção pública, orientado pelo Plano Diretor 
Estratégico. Tal ferramenta determina a regulamentação 
urbana do território em específico, incentivando: a 
ocupação de imóveis vazios, o adensamento populacional e 
construtivo, a incorporação de uma agenda ambiental para o 
desenvolvimento da cidade, o fortalecimento do patrimônio 
e valorização cultural, acesso à moradia, entre outros 
artifícios que promovam o desenvolvimento econômico 
sustentável da região e da cidade.
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  Operação, teve sua origem nos primeiros estudos da 
Operação Urbana Diagonal Sul, presente no anterior Plano 
Diretor Estratégico (2002). A partir da implementação do 
novo PDE, foram elaborados os novos estudos urbanísticos, 
com o nome já batizado de Operação Urbana Consorciada 
Mooca - Vila Carioca e posteriormente incorporado à 
Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí.
 A partir da continuidade dos estudos da OUC 
Diagonal Sul, foram feitos registros e análises urbanísticas 
a cerca da qualificação de drenagens e meios de transporte, 
da oferta de habitação e equipamentos, da catalogação de 
parques e edifícios com valor de patrimônio histórico, além 
do espaços produtivos da região. A OUC apoiada nos estudos 
de viabilidade, configura-se em estratégias de intervenção 
no escopo social, ambiental e econômico, que contaram com 
a participação coletiva na elaboração de seus instrumentos, 
através de audiências públicas.
 Incorporando os conceitos da cidade compacta, a 
OUCMVC, também visa o encurtamento das distâncias da 
oferta de empregos com as de moradia, diminuindo distâncias 
percorridas na cidade, controlando o espraiamento de sua 
população e promovendo o adensamento populacional e 
construtivo. 
 Através da Operação Urbana Consorciada, pretende-
se requalificar a orla fluvial, melhorar as conexões 
interbairros e qualificar o habitat urbano. Todas essas 
estratégias visam a ampliação de áreas verdes, a preservação 
de espaços produtivos e manutenção dos patrimônios da 
cidade, além de promover diversos equipamentos e serviços 
que funcionem para desenvolver a qualidade de vida urbana.

 O processo participativo teve de ser reiniciado. 
A Câmara Municipal coordenará o debate público e um 
novo ciclo de audiências a fim de aprimorar as propostas 
desenvolvidas. 
 Atualmente os projetos se encontram engavetados, 
uma vez que a mudança de gestões administrativas da 
cidade, acabam por não dar continuidade nos projetos e 
estudos desenvolvidos em mandatos passados

 A Operação Urbana Consorciada Mooca - Vila 
Carioca, abrange uma área de 1.659 Ha, compreendendo 
regiões dos distritos Sé, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente. 
Possuem com destaques em sua região da presença do Rio 
Tamanduateí, das infraestruturas da Avenida do Estado e da 
Linha 10 Turquesa da CPTM, além da estrada de ferro Santos-
Jundiai (São Paulo Railway).
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 A designação da região sob um pólo produtivo para a 
cidade, de acordo com o Plano Diretor Estratégico, têm sobre 
as estratégias da OUCMVC o adensamento populacional e 
reuso da área subutilizadas, e da promoção da melhoria da 
mobilidade e drenagem urbana, além de aumentar o número 
de áreas verdes e espaços públicos na região.
 O cenário de adensamento proposto na operação, 
visa evitar o desperdício de investimentos e dinamizar as 
oportunidades econômicas. Reduzindo a necessidade de 
deslocamentos do trajeto moradia-trabalho, através da 
compactação e adensamento da região.
 A proximidade com as redes de transporte público 
de alta capacidade, como a Linha 10- Turquesa da CPTM, 
que corta o território, a Linha 2- Verde do metrô na divisa do 
distrito da Mooca e Vila Prudente, além da Linha 3- Vermelha 
do metrô à Norte da área, tornam a região bastante irrigada 
por infraestruturas de mobilidade. Estão ainda previstas 
as:  Linha 15- Prata, que conectará a Vila Prudente até a 
Cidade Tiradentes, Linha 6- Laranja, conectando o distrito da 
Brasilândia com o Centro, com previsão de funcionamento 
para o início do ano de 2020. Esses são mais fatores que 
aumentem ainda mais o seu valor estratégico para uma 
possível intervenção urbana.
 A subutilização dos imóveis e o potencial 
aproveitamento dos grandes terrenos, coloca como uma 
outra vantagem no processo de transformação do território. 
A consolidação das bordas pelo mercado imobiliário 
e sua sequente verticalização podem ser vistos como 
uma oportunidade de reconfigurar o território, trazendo 
possibilidade de novas ocupações de moradores e da oferta 
de mais equipamentos públicos e institucionais que atendam 
a demanda de toda a população dos distritos da Mooca, Vila 
Prudente e Ipiranga.

 A operação pauta a reutilização de imóveis em 
processo de tombamento ou com valor patrimonial histórico. 
Apresentada-se na área demarcada, um total de 32 bens 
tombados e outros 57 em processo de tombamento, como o 
caso da antiga Fábrica da Antártica, que deverá dar uso a um 
complexo cultural e de entretenimento para a região. 
 A demarcação de ZEIS-3* no interior do recorte do 
Parque Industrial, trarão cerca de 11.800 unidades de moradia 
popular, atingindo um número próximo a 36.000 pessoas. As 
zonas demarcadas, apresentam uma área de 141,240 m² e 
terão um coeficiente de aproveitamento 4, o valor mais alto 
presente na cidade, totalizando assim uma área edificada de 
530,996m² voltada para a produção habitação de interesse 
social.
 Os instrumentos de manutenção do microclima local 
indicam: a alterações na qualidade ambiental do solo, das 
águas superficiais e subterrâneas, a mitigação dos pontos 
de alagamento, através do aumento de cobertura vegetal 
e da sua respectiva superfície de absorção até os lençóis 
freáticos. A despoluição e descontaminação das águas por 
resíduos sólidos será um difícil desafio a ser cumprido, na 
qual terá de combater, não somente os despejos locais, mas 
também aos despejos ilegais presentes em todo o perímetro 
do rio.
 A prevista alteração na paisagem, no decorrer do 
aumento de áreas verdes e reconfiguração do território, 
trará um significativo impacto positivo em toda a região. 
Todo o investimento colocado para o desenvolvimento desta 
região é acompanhado de seu retorno a médio e longo prazo, 
para todos os agentes envolvidos na operação.  alavancará 
os retornos financeiros para o setor privado e gerará novos 
empregos e oportunidades de moradia à população.
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 Uma dinamização das atividades econômicas 
monofuncionais da região,com sua mais eficaz ocupação do 
solo, seguida pelo especulado adensamento populacional, 
aumentará as arrecadações tributárias pelas partes 
administrativas, alavancará os retornos financeiros para o 
setor privado e gerará novos empregos e oportunidades de 
moradia à população.
 Articular o interesse dos agentes envolvidos neste 
processo pode parecer algo de fácil conclusão. Porém 
as recorrentes frentes de representação, muitas vezes 
acabam se tornando um empecilho para a concretização 
de tais ações. Onde a participação popular não atinja sua 
essencial adesão e ou preocupação acerca do projeto, 
como da tentativa do setor privado em aumentar as suas 
oportunidades financeiras, até a ineficiência de ação dos 
poderes administrativos a dar continuidade nos projetos e 
planos urbanísticos para a cidade de São Paulo.
 

PETRONE, Pasquale. 
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Concurso Mooca- Vila Carioca 
_OUC- Bairros do Tamanduateí
Vigliecca & Associados - 1º Colocado

 Uma dinamização das atividades econômicas monofuncionais da 
região,com sua mais eficaz ocupação do solo, seguida pelo especulado 
adensamento populacional, aumentará as arrecadações tributárias pelas partes 
administrativas, alavancará os retornos financeiros para o setor privado e gerará 
novos empregos e oportunidades de moradia à população.
 Articular o interesse dos agentes envolvidos neste processo pode parecer 
algo de fácil conclusão. Porém as recorrentes frentes de representação, muitas 
vezes acabam se tornando um empecilho para a concretização de tais ações. 
Onde a participação popular não atinja sua essencial adesão e ou preocupação 
acerca do projeto, como da tentativa do setor privado em aumentar as suas 
oportunidades financeiras, até a ineficiência de ação dos poderes administrativos 
a dar continuidade nos projetos e planos urbanísticos para a cidade de São Paulo.
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 Sintaxe Espacial
 
 Através do estabelecimento das diretrizes e metas 
para o desenvolvimento sustentável do recorte espacial, 
desenhou-se metas a serem atingidas ao longo do tempo, 
estudando a viabilidade de tais ações, além da antecipação 
dos impactos causados por estes.
 A reconfiguração do espaço viário é o primeiro passo 
a se tomar para garantir o melhor aproveitamento dos 
espaços e áreas da região. A análises qualitativa do espaço 
pelo método da sintaxe espacial, traz a avaliação de forma 
gráfica a interação do espaço com a manifestação humana 
dentro deste domínio.
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 A sintaxe espacial descreve  de forma quantitativa 
os padrões de organizações espaciais, através da 
categorização de seus elementos. Relacionando os padrões 
espaciais através de comportamentos sociais, revela as 
relações de causalidade entre a forma do espaço e padrões 
de uso e ocupação além de identificar impactos sociais e 
funcionais, através da proposição de desenhos e possíveis 
configurações.

 O método, de forma sintética, identifica as 
regularidades e padrões da manifestação humana no 
espaço. Essas configurações espaciais evidenciam a relação 
espacial de elementos presentes em um sistema, uma 
análise do todo, a partir da menor configuração do sistema, 
a rua e seus espaços públicos.
 Parte importante a ser destacado neste método são 
as relações das propriedades intrínsecas e extrínsecas do 
sistema. As propriedades intrínsecas correspondem ao 
caráter formalista de cada elemento, isto é, características 
físicas como a forma, dimensão e escala. As propriedades 
extrínsecas por sua vez, são reveladas a partir de sua posição 
com o todo, ou seja, da relação entre si, de cada elemento 
presente no sistema.

“Como representar sistemas espaciais 
que são por natureza contínuos? Como um 
conjunto de espaços discretos, de forma que 
captem a sua lógica funcional, através da análise 
de suas propriedades existentes?” - Bill Heallen
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 A partir do entendimento que as interações humanas 
aconteçam em espaços convexos, sua movimentação 
acontecendo sempre em linhas retas e sua percepção dos 
campos visuais se modificarem a medida que se movam. 
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 Podemos ter uma compreensão mais complexa 
do teor qualitativo das manifestações humanas no espaço 
a partir de dados e geometrias espaciais. Tais conceitos 
e relações foram primeiramente apresentados por Bill 
Heallen:

 “Um espaço é convexo se, para 
qualquer par de pontos que lhe pertençam à linha 
reta que os une, cruze a fronteira desse espaço”.

 Para atingir os resultados da análise sintática 
do espaço, precisamos antes olhar atentamente ao 
menor elemento do sistema. O elemento axial, é uma 
unidade espacial, linha reta que una dois pontos, e que 
origine valores provenientes à dimensão e do número 
de direções que à configurem. A relação de um ou mais 
elementos, nos traz as avaliações do espaço, de acordo 
com as características de: integração, conectividade e a 
relevância com o todo.

 No mapa axial, quanto menor o número possível, 
das maiores linhas axiais, melhor será seu desempenho. 
A redução máxima da complexidade geométrica do espaço 
garante a melhor eficácia durante a análise. Todas as 
adjacências e entroncamento entre os elementos, além de 
suas dimensões direções e quantidades serão analisadas a 
partir do software DepthMap, desenvolvido para a análise da 
sintaxe espacial.
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 A partir dos primeiros resultados obtidos, pode-
se notar o baixo nível de conectividade e conexão da 
região, muito em questão pela falta de ruas que cruzassem 
perpendicularmente os elementos ali presentes. Mesmo 
com a dimensão do elemento axial, o resultado registrou um 
baixo valor qualitativo nas análises de conexão e integração 
com o sistema. Já o resultado de escolha, apresentou uma 
certa importância que a Avenida Henry Ford desempenha 
dentro do sistema.
 Após a análise da atual situação da configuração 
morfológica das vias, fez-se as primeiras proposições e 
assim seguindo as previsões de impactos futuros. Todo e 
qualquer cruzamento no sentido transversal, conectando 
as regiões a leste do parque com a área a oeste do rio, já 
demonstravam resultados de maior integração e conexão 
com o território.
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Estudos de caso

 Os estudos de casos analisados neste estudo, 
buscaram compreender as diferentes situações e relações 
do tecido produtivo com toda a cidade. Partindo da escala 
do objeto até aos planos urbanos, os casos retratam as 
novas práticas e preocupações acerca da transformação 
dos territórios subutilizados, além de se lançar como 
alternativas para o desenvolvimento sustentável de nossas 
cidades.
 Orientado por uma ordem crescente das dimensões, 
e tomando como base a escala do objeto na cidade. Inicia-se 
os estudos sobre a forma de consumo dos recursos naturais 
pelo homem, através de uma contestação em forma de 
projeto. Sintetizando em um único objeto, diversas camadas 
que representam os ecossistemas e as relações biológica-
humanas, em um hipotético contexto urbano. O projeto do 
pavilhão holandês na EXPO 2000 em Hannover, foi desenhado 
pelo escritório de mesma nacionalidade, MVRDV. 
 Continuando pela reconfiguração da antiga usina 
de energia de Copenhagem (Dinamarca), desenhada pelo 
escritório dinamarquês BIG (Bjarke Iengels Group) que 
trouxe um novo uso à uma zona industrial. Local agora, que 
permite que pessoas possam interagir e utilizar o mesmo 
espaço de uma indústria. Situação que nunca antes teve, de 
seus domínios compartilhados com o público.
 Chegando ao plano urbano do 22@ em Barcelona, na 
qual encaminha o desenvolvimento de um setor industrial 
próximo ao centro da cidade catalã, através da criação de um 
HUB de tecnologia e inovação, através de diversas diretrizes 
e estratégias que fomentem o desenvolvimento desta área 
através de políticas público-privadas.
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 Sob a temática de: O Homem, a natureza e a tecnologia, 
na origem de um novo mundo”, o escritório holandês se 
posiciona nesta feira mundial, promovida em Hannover na 
Alemanha, sob um olhar analítico o aumento da densidade 
populacional nas cidades holandesas, e quais impactos 
acarretaria na relação do homem com a natureza.
 O aumento populacional coexiste com um aumento 
da qualidade de vida?
 Qual o papel da natureza na qualidade de vida do 
homem nas grandes cidades?
 Uma simples crítica a tecnologia e a uma sociedade 
consumista do asfalto e das máquinas.
 A partir desta questão, o escritório começa a articular 
ideias e conceitos acerca da importância da tecnologia aliada 
a natureza em um impacto positivo na qualidade de vida 
urbana.
 Em um tempo em que cada vez mais terreno sob as 
águas é aproveitado, talvez a alternativo para a expansão 
de suas cidades não venham através do espraiamento 
do território, mas da verticalização do espaço. Porém a 
partir de tais prerrogativas, surgem também problemas de 
significância global.
 Para este projeto, idealizou-se os diversos nichos 
e ecossistemas presentes na face da terra, com suas 
respectivas características físicas, e a partir disso, a sua 
articulação, verticalmente. Uma natureza artificial disposta 
em diversos níveis.
 Uma demonstração precisa da mistura da tecnologia 
com a natureza, de mini ecossistemas que reproduzem em 
seu espaço, cenários interpretados. Porém a sua verdadeira 
relação aos aspectos de energia, tempo, água, infraestrutura 
e recursos com a cidade, dão ênfase na funcionalidade e 
artificialidade que as duas em conjunto podem criar, reforçar, 
e produzir benefício ao ser humano na urbe.
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 Uma natureza multifacetada na sociedade atual.

 A natureza disposta em diversos níveis, entregam 
uma extensão do natural, através de símbolos e cenários 
artificiais. Articulados a partir da extensão dos espaços 
públicos nos diversos níveis, com os mais diversos 
programas definidos, criam uma paisagem inesperada.
 O caso é que tal projeto jamais existira, na qual 
suas funções funcionam como um hipotético laboratório 
urbano. Não somente espaços são utilizados, mas também 
recursos são armazenados e reutilizados. O escritório ainda 
se preocupa com as questões de ventilação e iluminação 
natural, propondo novas conexões e relações espaciais com 
um programa que apresenta cenários multifacetados em 
uma noção paradoxal do aumento da diversidade e de uma 
possível coesão do homem com a natureza.
 Tal pensamento foi permitido pela própria conjuntura 
político-social do país, onde altos padrões de vida, aliados 
a uma grande tradição democrática permitiram que tal 
discurso fosse feito, e discutido dentro de seu território. Um 
exemplo de país que sempre soube como utilizar o ambiente 
a seu favor.

Um mini ecossistema é criado, um kit de 
sobrevivência.

A beleza das ruínas
 Logo após a feira mundial, o pavilhão não foi mais 
utilizado. Gradis foram eriçados, elevadores, árvores 
e moinhos de vento retirados. Milhares de pássaros 
começaram a habitar os resquícios da estrutura. Festeiros 
começaram a utilizar a área destinada a floresta, tornando 
assim um parque abandonado, uma ruina romântica, assim 
por dizer.localizado nas adjacências do terreno. 
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MVRDV - Expo 2000 - 
pavilhão holândes
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 A fim de minimizar o tempo de transporte e perdas por 
transmissão, essa usina de energia precisava se localizar no 
meio da cidade, onde grande parte do resíduo é criado, e a 
energia, consumida. 
 Normalmente, por serem feitas a custos mínimos, o 
design destas indústrias tende a ser tipicamente caixas feias 
que criam áreas degradadas e escuras na vizinhança. ARC 
(Amager Resource Center) irá ser diferente, já que cria uma 
finalidade para o público, aproveitando das diferentes vistas 
e cotas do edifício, ele ainda possui uma “roupagem” muito 
diferente das indústrias e usinas comumente conhecidas.
 ARC ainda será a usina de “Waste-to-Energy” mais 
limpa do mundo. A fumaça que sai das chaminés, não será 
tóxica. A grosso modo, metade da área projetada para o 
edifício servirá para a purificação desta fumaça, extraindo 
recursos e depurando o CO2 que iria para a atmosfera.
 Com isso, residências e parques poderão ser 
presentes ao redor desta usina, situação diferente da do 
comum, na qual a impossibilidade da estabilização de famílias 
em suas proximidades se dava pela grande quantidade de 
toxinas no ar, solo e água.
 Olhando para os mapas do Google Maps, podemos 
notar que o tecido urbano é amarelo, parques em verde, 
pontos de referência em vermelho, e áreas industriais em 
cinza. Algo como uma célula cancerígena que consome 
toda vida natural da região. O escritório pensou: E se o ARC 
pudesse se tornar uma zona verde na cidade? Localizado 
próxima a frente d’água no coração da cidade, próximo a 
marina, onde a população local costuma praticar esportes 
aquáticos.

BIG - Amager Resource 
Center
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“Em nossa primeira visita ficamos 
fascinados pelos esquiadores aquáticos. No 
meio desta vida portuária-industrial havia criado 
um nicho de atividades incomum na cidade. Você 
tem que encontrar pessoas aonde elas estão. 
E não há melhores especialistas nos sonhos 
e desejos do que a própria comunidade local.” 
(Bjarke Ielgels, 2010)

 Aproveitando a deixa do ski na água, e considerando 
o clima frio com os vários meses brancos na cidade, além 
da falta de regiões montanhosas no país inteiro, nenhum 
morador podia utilizar de tal artifício sem fazer uma viagem 
ao país vizinho para a prática de ski. E com seus 85 metros de 
altura, o edifício irá se tornar a maior “montanha” na cidade 
de Copenhagen, um marco na paisagem, e na economia da 
cidade.
 A principal função da fachada, é de recriar uma 
imagem que sempre tivemos de indústrias e usinas. E 
não somente por criar uma fachada elegante, o escritório 
desejou instaurar funcionalidade nelas, mas não deixando 
o fator estético de lado. Sendo assim, propuseram um 
híbrido entre o economicamente viável e a sustentabilidade, 
intensificando a relação do edifício com a cidade e seus 
ecossistemas, ultrapassando as atividades monofuncionais 
de uma fábrica, para um espaço coletivo voltado aos cidadãos 
de Copenhagen. 
 A ideia de integrar áreas recreativas em um edifício 
de caráter industrial, ainda mais com esta escala, nunca fora 
executado anteriormente. É importante para o cliente do 
projeto, que as áreas recreativas não sejam somente uma 
ideia interessante, mas sim a criação de uma nova relação 
entre o público agora com o seu futuro, de como abordar 
um tema como a sustentabilidade na cidade, aonde o fim 
dos recursos produzidos passam a ser importantes para 
a produção de energia, e com isso, para o início de novos 
produtos. Um ciclo fechado, sem desperdícios consideráveis, 
e com isso, um resíduo positivo sobrando nesta equação.

PETRONE, Pasquale. 
XXXXXXXXXXXXXXXX



98 99

território produtivo | | território produtivo



101

| território produtivo

 O projeto 22@ em Barcelona, vêm da necessidade 
de renovar o antigo território industrial que se estagnou na 
cidade, no seu período industrial entre os séculos 18 e 19. 
Sem grande relevância, o antigo tecido ficou às margens do 
esquecimento esperando por uma transformação.
 A região em que o projeto se compreende é do bairro 
de Poblenou, local em que se faz divisa com o centro da 
cidade catalã, e apresenta uma série de problemas, desde a 
subutilização de muitas de suas quadras, além da ocupação 
irregular destes lotes por parte da população imigrante e 
moradores locais de altíssima vulnerabilidade social.
 O projeto do 22@ Barcelona foi inicialmente articulado 
pela Prefeitura de Barcelona, porém no ano de 2000 foi 
criada uma agência autônoma de caráter público-privado, 
a 22@ Barcelona S.A, que ficaria responsável pela gestão e 
administração das obras e investimentos, impulsionando a 
transformação da região através do projeto e suas diretrizes.
 Antes da criação da empresa 22@ Barcelona S.A., um 
conselho da cidade, composto pela sociedade civil realizou 
uma pergunta para os poderes administrativos da cidade: 
Que medidas nós podemos tomar para melhorar a interação 
entre as comunidades internacionais e as instituições locais 
da cidade?
A resposta viria com o projeto da criação do distrito 22@, 
local este em que o governo incentivaria a dilapidação do 
antigo território industrial, famoso pelas atividades têxteis, 
em um centro de conhecimento e tecnologia.
As principais estratégias  do projeto são da renovação urbana 
do território e criação de um cluster inovador e tecnológico 
para a cidade em um período de desenvolvimento que duraria 
de 15 a 20 anos até a sua conclusão.

22@ Barcelona
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 O bairro de Poblenou, conta com uma área de 
aproximadamente 200 hectares de áreas e lotes privados. 
As suas 250 quadras, bastante próximas do centro da cidade 
catalã, apresentavam uma configuração de predominância 
industrial e monofuncional.
 Com o projeto do 22@, até 2010 o novo distrito da 
inovação já contava com uma área de 114,00m² de novas 
áreas verdes e cerca de 7000 novos estabelecimentos e 
locais de trabalho. O distrito obteve um aumento de 23% de 
seus residentes e mais de 90.000 empregos foram gerados 
até o ano de 2015.
 O principal ponto do projeto, foi da regeneração 
através da inovação. A criação de empregos e moradias, 
aliada  ao desenvolvimento do espaço em um cluster de 
informação e tecnologia, despertou o interesse tanto da 
comunidade local quanto de companhias internacionais, 
alavancando o crescimento econômico tanto da região 
quanto da própria cidade.
 

 “[...]  para a cidade se beneficiar pela 
mão de obra especializada e com alto nível 
de escolaridade, ela deveria engrenar pró-
ativamente tanto a comunidade local quanto 
internacional.” (Nick Leon, 2008)
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 Para concretizar a cooperação das comunidades 
locais e internacionais, muito chão precisaria ser percorrido. 
Seria necessário para o desenvolvimento da área, os 
investimentos provindos do setor imobiliário além de 
incentivos e suportes do poder público.
 Uma das principais características dessa 
participação público-privada, davam instrumentos 
flexíveis para a elaboração dos projetos, ou seja, davam 
diversas possibilidades de ações para assegurar o seu 
desenvolvimento e atender à realidade urbanística, 
econômica e social de seu entorno.
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 O distrito prevê o desenvolvimento da região em 
diferentes níveis, sob o pretexto da renovação urbana através 
da renovação econômica e social, o projeto se tornou uma 
ferramenta na qual a comunidade internacional altamente 
especializada possa combinar seus esforços, com o total 
potencial do local, para atingir sua máxima produtividade.
 O distrito de inovação ainda continua demonstrando 
progresso apesar de não ter atingido seu nível desejado. 
Mesmo o esforço das forças administrativas em reestruturar 
a região, através de equipamentos e infraestruturas, existe 
uma grande resistência provinda de parte da população. 
 As grandes transformações do bairro são 
acompanhadas por um grande processo de gentrificação. 
Antes um bairro com áreas subutilizadas e uma população 
de baixa e média renda salarial, podiam habitar o centro 
da cidade, porém com os avanços das transformações da 
região, essas pessoas foram expulsas e tiveram que se 
deslocar para áreas mais distantes da cidade. 
 Não só isso, mas a própria reconfiguração dos 
edifícios, em novos limites de gabarito, novos projetos super 
tecnológicos parecem não agradar os moradores que ainda 
se mantém no bairro de Poblenou.
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Projetar a cidade produtiva

 Supra escala  

 Desenvolver economicamente a região, implica 
em dinamizar e modernizar as atividades industriais, dar 
oportunidade para atividades do terceiro setor, reorganizar 
suas relações com os diferentes usos e funções da cidade. 
Estes são passos importantes à alcançar o status quo do 
território produtivo.
 A partir da necessidade de reorganizar as dinâmicas 
metropolitanas, o Projeto de Intervenção Urbana proposto, 
visa atingir através de seus instrumentos, o desenvolvimento 
sustentável e orientado da região. Combatendo terras 
ociosas que não cumpram seu papel social, arrecadando 
imóveis abandonados e dando novos usos à eles. Com isso foi 
elaborado como principais diretrizes para o desenvolvimento 
do território:
 Preservar a história do local, ao mesmo tempo que 
acompanhe o aumento da densidade construtiva da região;
 Proteger áreas industriais existentes e criar novas 
áreas de atração de investimentos nas áreas produtivas, de 
tecnologia e conhecimento;
 Converter a atividade industrial de transformação 
em uma de criação; 
 Promover a oferta de empregos na cidade através de 
pólos produtivos estratégicos;
 Potencializar a capacidade tecnológica e criativa nos 
pólos de produção industrial;
 Fomentar o adensamento populacional, através da 
oferta de mais moradias na região;
 Promover infraestruturas necessárias para o 
desenvolvimento sustentável da região e suas adjacências;
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 Incentivar a diversidade de usos presentes no 
território;
 Orientar a ocupação das edificações em cada quadra, 
garantindo o alcance dos índices urbanísticos desejados 
além de garantir uma melhora na qualidade de vida de seus 
moradores;
 Melhorar a qualidade ambiental da região, 
promovendo a criação de parques e a ampliação da superfície 
verde na região;
 Recuperar o sistema hídrico da região, através do 
tratamento d’água e recuperação de antigos canais;
 Conectar de forma mais eficiente as infra estruturas 
e equipamentos presentes na região;
 Viabilizar a construção de moradias que atendam 
as diferentes faixas sociais, possibilitando uma melhor 
socialização das terras em território de estruturação;
 Aprimorar a infraestrutura viária da região, 
garantindo um melhor parcelamento de lotes e quadras;
 Garantir o desenvolvimento construtivo das futuras 
edificações;
 Ampliar e vascularizar os acessos e fluxos dos 
modais de transporte na região;
 Desestimular o transporte individual motorizado, 
dando prioridade ao transporte público;
 Ampliar a rede de equipamentos urbanos na região;
 Requalificar vias e calçadas de forma que estimulem 
a instalação de novos comércios e serviços;
 Reduzir a exigência do número mínimo de vagas para 
automóveis nos novos empreendimentos;
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 Macro escala 

 A partir das análises finais apresentadas através 
do método de sintaxe espacial, os resultados pretendidos 
foram alcançados, lembrando que o mapa axial refere-se 
ao espaço humano percorrido, a maior segmentação dos 
elementos trouxe a melhora de seus valores, demonstrando 
que o primeiro passo a ser tomado no desenvolvimento do 
território é a reestruturação viária.
 Toda representação dos elementos percorríveis 
dariam lugar a novas vias para pedestres mas nem sempre 
para os automóveis.
 Utilizando-se do relativo potencial e importância 
da Av. Presidente Wilson, à leste do Rio Tamanduateí. Foi 
realizado um remanejamento do fluxo da entrada de veículos 
da Av. do Estado, para a Av. Presidente Wilson. Mais a Norte, 
o fluxo da Av. Henry Ford, retoma seu caminho, através da 
Av. do Estado. Com isso foi possível recuperar uma extensa 
margem de várzea do rio para a possível criação de um 
parque linear.
 Na parte oeste ao rio, foi feito apenas um pequeno 
deslocamento da Av. do Estado para a rua do Manifesto, tendo 
sua continuação pela Av. do Estado após o seu cruzamento 
com a R. Brigadeiro Jordão.
 Tais medidas garantiram a retomada de uma 
grande extensão de área de várzea. Com isso, os acessos 
intrabairros pelas vias expressas da Av. do Estado deverão 
ter sua velocidade reduzida, a fim de assegurar as novas 
alterações da área.

PETRONE, Pasquale. 
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 Com a recuperação da área de várzea e o desvio dos 
acessos das avenidas principais, foi realizado a reintegração 
do tecido através da criação de novas vias e cruzamentos. 
 Logo em seguida foi realizado o parcelamento de 
grandes quadras presentes na região.
 Ao longo de todas alterações, áreas foram 
demarcadas para darem espaço à equipamentos 
estratégicos. A retomada dos antigos canais do Parque 
Industrial, geraram uma oportunidade de continuar seu 
trajeto por todo território, cortando perpendicularmente 
às longas vias longitudinais. Tais espaços poderiam 
potencializar a vivência e a dinamização da região, com a 
promoção de um espaço público contínuo.
 

 Ao final das alterações estruturais da região, o rio 
teve seu desenho reconfigurado. O aumento da área de 
superfície do rio com a criação de bolsões e o alargamento 
de sua seção, poderão gerar impactos rápidos e eficazes 
quanto aos constantes problemas de alagamento da região.
 Acompanhado da nova configuração do rio, temos 
o desenho do Parque Linear, com uma série de caminhos e 
conexões com o outro lado do rio, diminuindo as distâncias 
antes presentes entre as duas margens opostas do rio.
 A configuração final do projeto urbano da região se 
destaca pelo novo desenho do Rio Tamanduateí, dentro do 
recorte espacial de projeto, a criação de um parque linear 
que permite a transposição do rio e a criação de dois eixos 
peatonais a partir da recuperação dos antigos canais da 
região.

PETRONE, Pasquale. 
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 Meso escala 

 Assim que definidas as novas configurações 
espaciais da região, foi colocado sob foco, o desenho de 
quadras e das infraestruturas necessárias para o seu 
desenvolvimento.
 Foi-se definido para o desenvolvimento do espaço na 
escala do bloco as seguintes diretrizes:

 Redimensionar 

 Através da definição de um ponto notável, icônico, 
espera-se que este objeto cause uma contaminação 
positiva em relação ao seu entorno. É importante que 
o edifício cumpra de alguma forma com os conceitos 
abordados da economia produtiva.
 Não necessariamente abrigará moradias, porém 
deve sempre servir ao público, na forma da geração de 
oportunidades de trabalho à promoção de ensino ou 
conhecimento, ele deverá se tornar um marco no qual a 
região poderá se apoiar.
 O ponto notável, poderá se enquadrar como 
exceção de alguns princípios aqui descritos, como a 
superação do gabarito máximo definido, aos valores 
da taxa de ocupação e até o coeficiente máximo de 
aproveitamento, porém não poderão apresentar valores 
destoantes das definidas no Plano Diretor Estratégico 
ou nas Leis de Zoneamento.

 Ponto Notável 

 Que consiste no ajuste do tamanho dos projetos 
que estão por vir e sua relação com as novas proposições 
e as estruturas já existentes. O gabarito e dimensão das 
edificações terão sob critério os programas e funções que 
estes desempenharam para a região. A definição da diferença 
máxima de gabarito poderá ser flexibilizada com o decorrer 
do tempo, porém a configuração de uma gabarito máximo, 
ficará definida em até 30 metros, podendo apresentar 
exceções que serão apresentadas posteriormente através 
das diretrizes estabelecidas na escala do edifício.
 Através desta proposta, espera-se uma uniformidade 
nas alturas das edificações, porém não dão rigidez à 
variedade de proposições de desenhos.

 Se tratando de uma cidade densa e compacta, 
o domínio bidimensional parece não contemplar de 
forma completa esses conceitos. Será necessário ter 
uma avaliação tridimensional das estruturas da cidade. 
A definição de um volume máximo de desenvolvimento 
entra como um resultado das relações do coeficiente 
de aproveitamento, gabarito máximo e máxima taxa de 
ocupação.
 Ao analisar a capacidade das edificações, quanto 
às suas funções e programas, coloca-se em jogo, a 
promoção de desenhos que trazem programas muito 
além do uso misto (serviço-residência).
 A necessidade de criar uma cidade compacta, 
porém densa traz a conveniência da criação de novas 
formas de medição e análise dos novos objetos urbanos.

 Volume Máximo
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 Será considerado necessário o escalonamento 
do edifício, a partir de determinado gabarito, de acordo 
com sua proximidade à  vias exclusivas de pedestres, 
e espaços públicos naturais. Tal condição permite 
um melhor aproveitamento do sol, e cria um fluxo de 
ventilação maior entre as edificações. Esta ferramenta 
coloca a importância da escala humana perante ao 
desenho do edifício.
 Os recuos deverão ser baseados a partir do 
gabarito das edificações ou da via adjacente. O recuo 
deverá acontecer após o limite máximo de 12 metros de 
altura.
 Sendo assim, a distância a ser recuada poderá 
ser o comprimento total da via imediata, ou do valor 
da metade da sua altura restante após o limite dos 12 
metros.
 Como exemplo, podemos demonstrar em uma 
edificação que tem em sua imediação uma via exclusiva 
para pedestre. Esta via possui uma largura de 10 metros. 
A edificação tem a previsão de gabarito máximo de 30 
metros. Com isso, o recuo em relação à esta via, poderá 
ser 10 metros de acordo com a via, ou de 9 metros em 
relação à seu gabarito máximo.

 Escalonamento 

 A padronização do passeio público através do 
desenho de calçadas e de jardineiras, e da diferença 
máxima entre os gabaritos tornam o espaço público 
mais homogêneo. As perspectivas criadas a partir 
dos elementos das fachadas, coberturas, calçadas e 
das árvores, tende-se a impulsionar a vitalidade e às 
atividades econômicas da região. 
 

 “Manter a segurança da cidade 
é tarefa principal das ruas e das calçadas” 
(JACOBS, 2000,p 30)

 Padronização do caminho público

PETRONE, Pasquale. 
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 A continuidade da fachada, consiste na 
homogeneização da transparência das fachadas, e 
alturas de muros nas diversas faixas da região. Onde em 
áreas que apresentem uma contínua configuração de 
comércios e serviços, será necessário que suas fachadas 
apresentem o mínimo de 60% de transparência com o 
seu interior. Em faixas onde não exista a continuidade 
dos serviços, deverá ser empregado um mínimo de 30% 
da transparência de suas fachadas, assim como todos 
os outros usos que deverão apresentar o mínimo de 30% 
visual de suas frentes.
 Ainda será incentivado, que no térreo em 
importantes vias, sejam preenchidas por atividades de 
comércio e serviço.
 A continuidade e homogeneização, faz 
impulsionar a experiência do pedestre ao caminhar pela 
cidade.

 Continuidade da fachada 

 Fachadas sem transparência, muros muito altos, 
criam uma sensação de exclusão e de menor segurança 
para a o pedestre. A permeabilidade visual acaba por 
trazer uma pequena vantagem que se aplicada em larga 
escala pode trazer grandes benefícios à segurança 
nas vias públicas da cidade. Jane Jacobs¹ já dizia que o 
que garante a segurança da rua são os olhos voltados 
à ela. Com isso devemos padronizar não somente a 
altura dos muros mas também a porcentagem de sua 
permeabilidade.
 Para lotes em que possuam uma função 
residencial, será permitido muros de até 4 metros com 
no mínimo 50% de permeabilidade visual.
 Em terrenos que compreendam uma função de 
serviços, escritórios e hotéis, será permitido muros de 
até 4 metros com no mínimo 80% de sua permeabilidade 
visual.
Em áreas industriais, serão permitidos muros de 
até 5 metros de altura com no mínimo 50% de sua 
permeabilidade visual.

 Altura Máxima de Muros 
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  Será promovido um mix de usos e funções a 
serem preenchidas dentro das quadras. Isso acarretará 
em uma maior dinamização das atividades econômicas 
além de gerar vida para as ruas durante o dia todo. Esta 
medida será de grande importância para a retomada 
das atividades industriais dentro do contexto urbano. 
As áreas indústrias não aparentarão mais serem áreas 
excluídas ou degradadas. 

 Mix de Usos 

 O projeto

 As quadras variam de dimensões, porém 
caracterizam-se em grande número, por quadras 
retangulares, de larguras variando de 80 à 100 metros 
e comprimentos de 500 à 800 metros. Todas as quadras 
apresentam uma largura de calçada mínima de 3 metros 
nas vias locais,e de 5 metros em vias de grande fluxo. 
Tanto o desenho de calçadas como as jardineiras serão 
padronizadas na região inteira.
 A disposição das quadras nesta configuração, 
permitiu a manutenção do eixo viário e seu fluxo, além de 
gerar novas frentes de lotes para as vias projetadas, pode-
se preservar grande parte das estruturas existentes.
 A via principal, Avenida Henry Ford, teve seu fluxo 
orientado, antes, uma via estrutural de mão dupla, passou 
a ter apenas um sentido, devido a transferência do tráfego 
da Av. do Estado. Nela ainda foi planejada um corredor de 
ônibus e teve as paradas e pontos de ônibus instaladas sobre 
área segura de trânsito.
 

 Vias de caráter local e paralelas à orla ferroviária, 
foram desenhadas, onde com apenas um sentido, poderá 
ser utilizada como forma de retorno às importantes vias 
aos quais se conectam. Como também gerar novas frentes 
à edifícios. Seu perímetro é acompanhado por uma ciclovia 
exclusiva, promovendo a segurança do deslocar do ciclista 
na cidade. Outro ponto a se considerar nesta tipologia é a 
troca dos grandes muros presentes nos contornos da linha 
férrea. A mudança por uma alternativa mais “permeável” 
parte da ideia de tornar a visão dos espaços mais diluídos no 
território.
 A Avenida Henry Ford configura-se em uma via 
estrutural de duas mãos. Apresentando um desenho mais 
convencional de cruzamento, onde ilhas de segurança do 
pedestre avançam sobre as vias, criando alguns bolsões 
para vagas de carros como o embarque e desembarque de 
pessoas no posnto de ônibus. 
 A Rua Dianópolis assume um caráter de via local com 
um trânsito em duas mãos. Em seu perímetro também se faz 
presente a ciclovia segura para o ciclista.
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 Micro escala 

 Após a definição dos desenhos das escalas e vias 
públicas, teve-se a preocupação do desenho do edifício, tanto 
de sua ocupação quanto da sua volumetria. Foram assim, 
traçados uma série de instrumentos a serem utilizados na 
formulação das edificações, que dariam qualidade à cidade 
densa, compacta, produtiva, flexível e sustentável.
 Sendos eles:

 Assim como o já apresentado conceito “Cradle 
to Cradle”, é importante garantirmos a manutenção de 
certas estruturas na cidade. Em uma situação, onde uma 
pequena parcela do lote encontra-se ocupada, surge a 
possibilidade do adensamento de sua pré existência. Não 
somente da reciclagem do lote através da adição, mas 
também da demolição de parte das estruturas existentes, 
e de terem parte de seus elementos reutilizados na 
construção de novas edificações. O retrofit é uma opção 
que também possa a ser considerada neste quesito.
 É importante a garantia deste instrumento, já 
que no grande percentual da região, existam antigas 
fachadas que contam a história da São Paulo produtiva;

 Reciclagem Urbana 
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 Todas as edificações deverão, além de promover 
áreas não edificadas em seu solo, para garantir uma 
superfície de absorção das águas pluviais, deverão 
possuir parte de suas coberturas ocupadas por 
vegetação. Isso ocasiona na adoção de edificações com 
coberturas planas. Sendo assim prevê-se a adoção 
de tetos verdes na cobertura de seus prédios ou na 
utilização de sua área, voltada à agricultura.
 Toda a infraestrutura de agricultura urbana 
compreende-se na cultura de alimentos através de 
técnicas de hidroponia.

 Agricultura Urbana

 Assim como o já abordado instrumento do 
Mix de Usos na escala da quadra, o mix de funções 
consiste na multifuncionalidade do edifício. A implicação 
desta estratégia não se limita a somente no uso misto 
residência-serviço, mas ir além de três a quatro usos 
distintos dentro da mesma estrutura. É claro que tal 
imposição implica em complexas respostas, porém 
com esse estímulo, busca a flexibilização dos espaços 
construídos além da geração de uma vivência intensa e 
dinâmica no edifício.

 Mix de Funções

 Esse conceito consiste da potencialização do 
espaço público através da estética das edificações. A 
intenção é de criar destaque para áreas importantes do 
bairro, os murais nas já presentes empenas do centro da 
cidade podem ser possibilidade para isso. A intervenção 
artística nas estruturas existentes ou propostas, trariam 
um novo olhar para a antiga área industrial, permitindo 
assim a manutenção e potencialização do espaço 
produtivo.

 Nova Roupagem

 mínimo de 50% e máximo de 70%. Nas áreas 
próximas às margens do rio, será necessária a imposição 
máxima de ocupação de 60%.

 Taxa de Ocupação

 O coeficiente de aproveitamento mínimo 
determinada para essa região é de 1. Porém, a partir dos 
conceitos e estratégias deste estudo, em alcançar uma 
cidade densa e compacta, será determinado o coeficiente 
de aproveitamento mínimo de 2 para toda a região, e seu 
máximo de 3. Em algumas áreas o coeficiente poderá 
chegar até 4.

 Coeficiente de Aproveitamento

 O gabarito máximo da região será de 30m. A 
edificação demarcada como ponto notável, poderá ter o 
gabarito máximo de 50m de altura

 Gabarito

 Os recuos laterais poderão ser descartados. 
O recuo frontal, deverá obedecer ao alinhamento da 
calçada, enquanto o recuo traseiro será mínimo de 5m. 
Serão necessários recuos na edificação que tiverem um 
gabarito maior de 12m.

 Recuos
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 Os volumes e índices de adensamento, foram gerados 
a partir de uma unidade básica, que pode ser compreendido 
como uma unidade habitacional ou de qualquer outra função 
que a ocupe, independente de sua dimensão.
 A partir da unidade mínima, dentro de um terreno 
de 1 hectare (100m x 100m) foram analisadas as diversas 
possibilidades de arranjos e configurações que se 
demonstram no cenário urbano. Dentre eles podemos 
destacar:

- A Unidade mínima: A unidade básica;
- As Unidades mínimas dispersas: Disposição de forma 
aleatória da unidade básica;
- A Unidade adjunta: disposição em sequência das unidades 
básicas de forma longitudinal
Unidade adensada: Empilhamento das unidades básicas  
- A lâmina: empilhamento da disposição das unidades 
básicas longitudinalmente;
- A torre: O empilhamento de grandes conjuntos da unidade 
básica
- O embasamento + torre: Conjuntos de unidades dispostas 
de forma espalhadas, empilhadas, e com um sobresaliente 
empilhamento de conjuntos da unidade básica.
- O perímetro urbano: Empilhamento do conjunto de unidades 
básicas dispostas de forma a ocupar o perímetro do lote ou 
quadra;

 A partir da manipulação das formas básicas e a 
utilização dos códigos de desenho, foram alcançados as 
seguintes configurações que deverão popular a região do 
projeto:
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 A cidade encontra-se em um constante processo 
de transformação, e as ações tomadas perante a ela, se não 
aplicada de forma correta, poderão ocasionar profundos 
danos em sua estrutura.
 Devemos promover o desenvolvimento sustentável 
das cidades a partir dos novos conceitos da cidade compacta, 
densa, multifuncional, policêntrica, produtiva e flexível, ao 
mesmo tempo que a conservação da história e patrimônio da 
cidade seja garantida.
 Para isso será necessário encorajar a participação e 
a efetiva colaboração dos diversos agentes envolvidos, dos 
investidores e poder privado, dos poderes públicos e toda a 
sociedade civil, com todos aqueles que representam as suas 
mais diversas formas de inclusão.
 As Organizações não governamentais e a 
população mais engajada, deverão pressionar as frentes 
administrativas para garantir a discussão de uma cidade 
sustentável para o amanhã. Somente através da propagação 
da informação e conscientização de grande parcela dos 
habitantes da metrópole que poderemos garantir esta 
agenda.
 É necessário ficar atento aos avanços do setor 
privado, porém é preciso compreender o verdadeiro papel 
em que estes devam tomar para o desenvolvimento da 
cidade. Sendo assim, não deve-se excluir a sua relevância 
para a realização das transformações na cidade. Sem 
todas as partes engajadas e trabalhando em conjunto, os 
projetos estarão fadados ao fracasso. Por isso é de extrema 
importância o papel do arquiteto e do urbanista, para que 
seja garantida soluções e alternativas, que visem o bem da 
cidade através das frentes econômicas, sociais e ambientais.

Considerações Finais

PETRONE, Pasquale. 
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 A gentrificação entra como uma das consequências 
da transformação do território. A partir do ponto que uma 
área é regenerada, através de políticas e planos urbanos 
orientados, uma considerável parcela da população sofrerá 
impactos diretos. Em muitos casos, o êxodo dos antigos 
moradores locais, para áreas mais distantes, acontecem a 
partir da falta de estratégias de regulamentação do valor das 
terras nas regiões transformadas.
 É preciso compreender que a inabilidade de atrair 
moradores de diferentes classes sociais para a região, 
só perduram os problemas socioeconômicos na cidade. É 
necessário promover a inclusão e acesso à espaços naturais, 
à medida que a própria vertente da sustentabilidade, possa 
por si só, alavancar o potencial econômico e social das 
regiões.
 O crescimento econômico sustentável só se dará 
a partir da produção de empregos decentes. Com isso, 
será necessário a melhoria e oferta das infraestruturas 
e equipamentos na cidade. Porém, deve-se lembrar que 
a construção de novas vias, não corrigem o problema da 
desigualdade espacial na metrópole. É necessário um 
planejamento que aconteça de forma orientada para o centro 
das cidades e não para as suas extremidades. Priorizar a 
regeneração urbana densa e integrada das áreas centrais, 
perante a expansão de seus limites, parece ser o melhor 
caminho.
 A possibilidade da integração de diversas empresas 
e negócios, com a potencialidade de aumentar os seus 
lucros, é algo extremamente realistas neste modelo. Onde 
o mapeamento em tempo real dos fluxos de materiais e 
resíduos, permitissem que as companhias realizassem 
trocas, de maneira eficiente, de ativos como a matéria prima, 
recursos e energia.

 A construção e produção estão entre os maiores 
direcionadores do consumo de recursos naturais. A 
reconfiguração dos processos de produção, desde a menor 
escala do design será obrigatória. Esses setores que já 
direcionam a demanda da produção, terão aliadas à pesquisa 
e ao design, um modelo de construção sustentável.
Incentivar a busca por recursos e energias renováveis, visa 
não só a redução dos problemas de saúde e poluição dos 
domínios naturais. A redução dos gastos vindos da produção 
de energias renováveis, dá a cidade uma efetiva ferramenta 
de reduzir o custo da oferta de energia.
 O desenvolvimento social e ambiental pode sim ser 
pautado no desenvolvimento econômico urbano. Com isso, 
traz-se oportunidade de prosperidades inclusivas, através 
da inovação e empreendedorismo.
 Recomenda-se que para a transição de um modelo 
de economia urbana produtiva, ela seja feita através da 
melhora nos investimentos de tecnologia e pesquisa, na 
maior diversificação das atividades do segundo e terceiro 
setor, e da maior importância dada ao consumo das matérias 
primas e dos processos de industrialização.
 Aumentar a produtividade econômica, oferece a 
oportunidade dos setores profissionais e de aprendizado 
a impulsionarem as áreas da inovação e aumentar a 
competitividade da economia urbana, tal como visto nas 
indústrias criativas.
 Os ciclos fechados devem acontecer principalmente 
na escala do bairro, a medida que essas regiões, possam 
gerar oferta na produção de energia, no tratamento d’água, 
além do tratamento de resíduos, orgânicos e recicláveis.
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 A economia circular vêm como uma forma de 
reverter o modelo de uso material intenso e sem pensar nas 
suas consequências. Precisamos gastar menos energia, 
fechar o ciclo dos materiais, além de melhor utilizarmos e 
reciclarmos. A retomada da indústria na cidade é essencial.
 Quanto menores os ciclos fechados, mais eficientes 
eles serão. Os conceitos, precisam ser aplicados em escalas 
gradativas na cidade. Se, a partir de uma unidade, um bairro, 
o modelo econômico puder trazer os ganhos esperados, já 
será suficiente para que estas medidas sejam replicadas em 
grande escala em todo o território.
 Com isso, podemos declarar que a transição para 
a economia circular, só será possível, com o auxílio dos 
arquitetos, urbanistas e designers, estes, que compõem um 
papel essencial no desenho das cidades, mas não únicos, 
poderão desencadear o devido potencial da economia 
urbana. Dessa forma, a economia circular, poderá enfim, 
ganhará vida a partir do coração de nossas cidades.



150 151

território produtivo | | território produtivo

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins fontes, 2018.

PER, Aurora Fernández ; MOZAS, Javier. Form & Data: Collective housing projetcs: 
an anatomical review. Espanha: A+T research group, 2016.

PER, Aurora Fernández et al. Why density? Debunking the myth of the cubic 
watermelon. Espanha: A+T research group, 2015.

BERGEVOET, Tom ; TUIJL, Maarten Van. The flexible city: Sustainable solutions for a 
Europe in transition. Holanda: Nai010 publishers, 2016.

KOOLHAAS, Rem. Três textos sobre a cidade. Espanha: GG, 2013.

BIG. Hot to cold: An odissey of architectural adaptation. Espanha: TASCHEN, 2015.

ATELIER BRUSSELS. A good city has industry. Bélgica: [s. n.], 2016.

KU LEUVEN METAFORUM, 2016, Canadá. Circular economy [...]. Canadá: [s. n.], 2016.

SASSEN, Saskia. The informal economy. Between new developments and old 
regulations, EUA, 24 set. 2016.

NACTO. Global designing cities initiative. São Paulo: Senac, 2018.

ASCHER, François. Os novos princípios do urbanismo. São Paulo: Romano Guerra, 
2010.

ROLNIK, Raquel. Folha explica São Paulo. São Paulo: PUBLIFOLHA, 2012.

LEITE, Carlos. Cidades Sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento 
sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Bibliografia

SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: Editora 
Mackenzie e Romano Guerra, 2014.
 
AZEVEDO, Ricardo Marques de. Metrópole: Abstração. São Paulo: Perspectiva, 
2006.

CAMPAGNER, Larissa; CALDANA, Valter. Projetos urbanos em São Paulo. São 
Paulo: Livre expressão, 2011.

REIS, Ana Carla Fonseca ; KAGEYAMA, Peter. Cidades criativas: perspectivas. São 
Paulo: Garimpo de soluções, 2011.

PETRONE, Pasquale. As indústrias paulistanas e os fatores de sua expansão. São 
Paulo: [s. n.], 1953.

EL CROQUIS N111. Espanha: EL CROQUIS, 2002. 2018-2019.

EL CROQUIS N86. Espanha: EL CROQUIS, 1997. 2018-2019.

JUNIOR, Bandeira. A indústria no Estado de São Paulo em 1901. Diário Oficial, São 
Paulo, 1901.

PER, Aurora Fernandez; ARPA, Javier. The public chance: New urban landscapes. 
Espanha: A+T research group, 2016.

LEHNERER, Alex. Grand urban rules. Holanda: Nai010 publishers, 2009.

MVRDV. KM3: Excursions on capacity. Holanda: Nai010 publishers, 2005.

MVRDV. Far Max: Excursions on density. Holanda: Nai010 publishers, 1998.

KOOLHAAS, Rem ; O.M.A; MAU, Bruce. S, M, L, XL. Holanda: The monacelli press, 1995.



152 153

território produtivo | | território produtivo

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
URBANO SUSTENTÁVEL, 2016, Quito. Nova agenda urbana: habitat III [...]. Quito: [s. 
n.], 2016.

GUIDINI, Leandro; CORREA, Thomas; CORREA, Rafael Prudente. A ferrovia paulista: 
Parque Industrial da Mooca. São Paulo, fev. 2016.

A+T RESEARCH GROUP. 50 urban blocks. Espanha: A+T research group, 2017.

1
2
3

Lista de Imagens



154 155

território produtivo | | território produtivo




