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Resumo 

 

 

A pesquisa aborda o tema dos espaços públicos e privados das centralidades urbanas 

para discutir a questão da transferência da proposição e gestão de espaços de uso 

coletivo, da esfera pública para as instituições privadas. O fato está relacionado com a 

política econômica do neoliberalismo que permite ao mercado agir livremente para 

moldar o espaço urbano em seus próprios interesses, e leva a proliferação de espaços 

de uso coletivo de propriedade privada, como os shopping centers, complexos 

corporativos, condomínios residenciais fechados, parques temáticos e complexos de 

entretenimento. O objetivo principal da pesquisa é procurar, por meio do estudo e 

análise de setores das cidades de São Paulo e Nova York, aferir e induzir a 

generalizações sobre o processo de privatização dos espaços para uso público em 

áreas de centralidades, para auxiliar nas diretrizes que podem ser adotadas pelas 

políticas públicas relacionadas às áreas de uso público. Os estudos de casos foram 

desenvolvidos em setores de três centralidades: Park Avenue, Avenida Paulista e 

Avenida Doutor Chucri Zaidan, e envolveram análises quantitativas e qualitativas. Os 

resultados demonstraram que o estímulo e o investimento em políticas públicas de 

transferência para a iniciativa privada, da criação e gestão de espaços coletivos, devem 

ser vinculados a legislações específicas para a regulamentação e fiscalização por parte 

da esfera pública, das qualidades necessárias para se alcançar um convívio 

compartilhado pela sociedade nas áreas coletivas privadas. 

 

 

Palavras-chaves: Espaço público. Espaço coletivo. Privatização. 



 

Abstract 

 

 

The research addresses the issue of public and private spaces of urban centralities to 

discuss the issue of transfer of the proposition and management of facilities for 

collective use, from public to private institutions. The fact is related to the political 

economy of neoliberalism that allows the market to operate freely to shape urban 

space in its own interests, and proliferating spaces makes collective use of private 

property, such as shopping centers, business complexes, residential gated 

communities, theme parks and entertainment complexes. The main objective of the 

research is to seek, through the study and analysis of sectors in the cities of São Paulo 

and New York, assess and induce generalizations about the process of privatization of 

public spaces for use in areas of centralities, to assist in the guidelines that can be 

adopted by public policies related to areas for public use. The case studies were 

developed in three sectors centralities: Park Avenue, Avenida Paulista and Avenida Dr. 

Chucri Zaidan, and involved quantitative and qualitative analyzes. The results showed 

that the stimulus and investment in public policy transfer to the private sector, the 

creation and management of collective spaces, must be linked to specific laws for the 

regulation and supervision by the public sphere, the qualities necessary to achieve a 

conviviality shared by society collective private areas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A partir da observação da composição das cidades, pode-se ver como elas 

estão estruturadas em torno da divisão entre os espaços públicos e 

privados. Esta característica genérica das cidades ocorre em diferentes 

épocas, culturas e localizações, sendo responsável pela sua configuração 

espacial e a vida social dos cidadãos. Madanipour (2003a, p. 2, tradução 

nossa) identifica que existe: 

[...] uma ligação direta entre a distinção e o modo com que os seres 

humanos relacionam-se uns com os outros em ambientes sociais. O 

modo como o espaço é subdividido e a relação entre a esfera 

pública e privada, em geral são um espelho das relações sociais e 

um indicador principal de como a sociedade se organiza.  

Atualmente a discussão sobre espaços públicos e privados tem sido 

ampliada pela adoção da denominação de espaços coletivos para 

expressar os espaços abertos ao uso da população. Manuel de Solà-

Morales (2001, p. 104) esclarece esta questão dos espaços coletivos: 

A riqueza civil e arquitetônica, urbanística e morfológica de uma 

cidade, são seus espaços coletivos, todos os lugares onde a vida 

coletiva se desenvolve, representa e recorda. Talvez estes sejam, 

cada dia mais, os espaços que não são nem públicos nem privados, 

se não ambos ao mesmo tempo. Espaços públicos absorvidos por 

usos particulares, ou espaços privados que adquirem uma 

utilização coletiva. 

Dietmar Steiner (2004 apud CAMPOS, 2004, s/p) estabelece que a 

diferença entre espaço público e coletivo está no “caráter socializado da 

concepção do espaço público que representa o direito público; mas é no 

espaço coletivo que se marca a identidade através do uso e da 

acessibilidade que as pessoas dão a estes espaços”. 

O tema da pesquisa, que aborda a questão dos espaços públicos e 

privados das centralidades, surge como consequência da observação 

sobre o fato de que a conformação das cidades está sendo modificada, e 

conjuntamente, tem havido uma mudança na configuração do espaço 

público contemporâneo.  

Nas áreas de centralidades urbanas é possível verificar o interesse atual 

pelos espaços públicos por dois motivos principais. Primeiramente, a 

crescente importância dos espaços públicos em função da utilização do 

investimento em áreas públicas, como um recurso para promoção das 

centralidades que estão em competição pelo capital móvel da economia, 

uma vez que os setores de serviços e de alta-tecnologia da atualidade não 

são ancorados e fixos em determinado lugar, como as antigas indústrias.  

Até meados do século XX, as atividades sociais, políticas, religiosas, 

comerciais e culturais eram organizadas nos centros das cidades. Mas, o 

centro foi perdendo paulatinamente seu papel na vida do quotidiano das 

pessoas. Em uma fase mais recente, após os anos 1970, o centro de 

algumas cidades procurou resgatar sua importância como polo de 

atratividade social. Atualmente, os centros das principais cidades do 

mundo, passaram a ser o ponto de controle da economia global, e 
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cenários do poder, do capital e da tecnologia moderna (LOUKAITOU-

SIDERIS; BANERJEE, 1998). 

A partir do momento em que emerge no mercado econômico, os serviços 

e atividades econômicas relacionadas ao marketing, finanças e prestação 

de serviços pessoais, as centralidades urbanas passaram a apresentar 

novos edifícios com qualidades voltadas para este mercado, juntamente 

com novos espaços para convenções, entretenimento e para o comércio 

de produtos de luxo. É também neste período do final do século XX que 

há um avanço nas tecnologias de comunicação e informação, que irá 

permitir a mobilidade e flexibilidade global na acumulação de capital, e 

consequentemente, diminui a importância da localização geográfica 

(LOUKAITOU-SIDERIS; BANERJEE, 1998). 

O segundo motivo para o crescente interesse nos espaços públicos na 

atualidade, refere-se ao aspecto relacionado ao espaço público também 

poder ser utilizado como um atrativo turístico. Algumas cidades que 

inicialmente tinham como elemento de atração a produção industrial, 

hoje em dia sofreram um processo de requalificação e transformaram-se 

em polos de turismo. Mas, como ressalta Ali Madanipour (2003b, p. 146, 

tradução nossa): 

Não é, contudo, suficiente ter um número de edifícios 

impressionantes e atividades de entretenimento na cidade. Os 

espaços públicos que conectam estes edifícios e atividades são 

também importantes nas decisões dos turistas. A criação de novos 

espaços públicos é, portanto, parte de um processo maior de 

criação de espetáculos nas cidades. O desenvolvimento de áreas 

portuárias, por exemplo, é parte de um processo de apagar da 

memória a esquecida indústria manufatureira. Novos espaços 

públicos da cidade são, portanto, um dos veículos de mudança da 

imagem das cidades dentro de um lugar de mercado muito 

competitivo e global. 

Dentro deste panorama atual, observa-se uma transferência de 

proposição e gestão dos novos espaços de uso coletivo, da esfera pública, 

para as instituições privadas. Este fato está relacionado com a política 

econômica do neoliberalismo1 que permite ao mercado agir livremente 

para moldar o espaço urbano em seus próprios interesses. 

A ação do mercado ocorre tanto nos centros urbanos consolidados, 

quanto em novas áreas com vocação de centralidades, e nas áreas da 

periferia, nas quais o setor privado investe na construção dos bairros 

planejados e nos sistemas de condomínios fechados. 

Pronin (2007, p. 76) ao abordar a questão de como as mudanças ocorridas 

na economia impactaram o ambiente construído, com ênfase na análise 

do espaço público na cidade de São Paulo, analisa que um fenômeno que: 

[...] se observa na metrópole, nas últimas décadas, é a crescente 

privatização do espaço público, tendência de âmbito mundial, a 

contribuir para a valorização dos espaços privados. No meio urbano 

construído, o crescente isolamento dos espaços interiorizados 

privados e semipúblicos acarreta um prejuízo ao restante do 

espaço urbano – público e acessível a todos. A separação por 

muros e outros recursos de proteção reforça essa divisão e 

promove maior segregação social. O abandono e a deterioração do 

espaço público exterior, aberto e democrático, comprometem a 

                                                           
1
 O neoliberalismo é a transposição dos princípios do liberalismo para a realidade 

econômica a partir dos anos 1970, baseado nos novos princípios do capitalismo e da 
globalização da economia. O conjunto de ideias do neoliberalismo surgiu com as propostas 
do economista Milton Friedman para a crise econômica de 1973, em função do aumento 
do preço do petróleo. 
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qualidade do meio urbano como um todo e, como consequência, a 

qualidade de vida do cidadão. 

O conceito de segregação social e fragmentação dos ambientes de uso 

coletivo surgem quando o espaço de uso público passa a ser resultante 

das decisões de grupos de interesses particulares que atendem a 

objetivos específicos de apenas uma parcela da população. Para Ali 

Madanipour (2010, s/p): 

Os espaços públicos espelham as complexidades das sociedades 

urbanas: assim como os laços sociais históricos enfraqueceram e as 

cidades se tornaram conjuntos de indivíduos, os espaços públicos 

abertos também mudaram deixando de ser incorporados no tecido 

social da cidade para ser uma parte mais impessoal e fragmentada 

do ambiente urbano (MADANIPOUR, 2010, s/p). 

O espaço de uso coletivo contemporâneo pode estar deixando de lado os 

princípios básicos do espaço público de ser aberto, acessível e de atender 

as necessidades e exigências do bem-estar público, e da sociedade em 

geral. 

O tema que se aborda nesta pesquisa, portanto, não é o da privatização 

do espaço público enquanto propriedade, ou seja, a transferência da 

propriedade pública para o privado, mas uma privatização dos espaços 

para fins de uso coletivo. Trata-se da proliferação de espaços de uso 

coletivo de propriedade particular, como os shopping centers, os 

complexos corporativos, os condomínios residenciais fechados, os 

parques temáticos, os complexos de entretenimento, etc. 

O processo de privatização do espaço para uso coletivo é reconhecido 

como pertencente ao pós-modernismo e à cidade pós-moderna, onde "a 

cidade fornece o contexto para as mudanças sociais, econômicas e 

culturais provocadas pela nova economia globalizada" (MINTON, 2006, p. 

5, tradução nossa).  

A passagem da cidade industrial para a cidade de serviço levou o setor 

público a sofrer uma transformação no seu papel, uma vez que o setor 

privado passou a atuar amplamente nas cidades. Este desequilíbrio na 

administração e no desenvolvimento das cidades se manifestou na forma 

de privatização do espaço. A função do setor público passou a ser de 

provedor da infraestrutura necessária para a viabilidade dos 

investimentos privados. 

É importante acompanhar como este processo é transportado para o 

espaço urbano, uma vez que, conforme afirmam Loukaitou e Banerjee 

(1998, p. 278, tradução nossa): “se o espaço é o produto, o design urbano 

é a ferramenta que lhe dá forma. O desenho urbano interpreta, expressa, 

e legitima os processos socioeconômicos que afetam a construção das 

cidades e seus espaços”. Assim, as centralidades das cidades passaram a 

ser produtos de projetos que procuraram moldar os espaços em função 

das novas necessidades da economia de mercado corporativista. Surge 

uma nova linguagem urbana para um novo tipo de centralidade, que 

alguns acreditam que seja uma ruptura completa com o modernismo, e 

outros como David Harvey (1993), julgam ser uma fase de transição e 

evolução do modernismo. Mas em ambos os casos, trata-se de uma 

linguagem diferente dos pressupostos modernistas. 

Louikatou-Sideris e Banerjee (1998) esclarecem que a cidade imaginada 

pelos modernistas era dividida em segmentos funcionais que eram partes 

de um todo coerente. A abordagem pós-moderna gerou um cenário 

diferente que rompeu com esta coerência moderna, criou uma série de 

fragmentos, e afetou a configuração e a concepção de centralidade. Esta 

fragmentação pode ser evidenciada pelas novas solicitações das 
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entidades privadas por novas demandas de projetos urbanos, gerando 

tipos de espaços individualizados nos centros urbanos. 

Estes espaços segmentados nos centros urbanos podem ser considerados 

espaços homogeneizados, uma vez que incorporam grupos econômicos e 

sociais específicos, determinados por agentes produtores do espaço que 

monopolizam o mercado imobiliário. Trata-se da homogeneização social 

de áreas da cidade obtidas através dos mecanismos de valorização dos 

preços dos lotes urbanos, e conforme Botelho (2007, p. 33): 

[...] tal, homogeneização é acompanhada por uma crescente 

fragmentação do espaço, que se materializa na diminuição das 

áreas de transição e de convívio entre distintas camadas 

socioeconômicas da população. Ao mesmo tempo em que a 

distância em quilômetros entre os ricos e pobres diminui, a 

distância socioeconômica aumenta e as barreiras que impedem o 

convívio entre as distintas classes sociais tornam-se onipresentes 

nos shoppings centers, condomínios fechados e fortificados, nas 

áreas de lazer exclusivas para um determinado grupo social, etc.  

Diante do cenário apresentado, as questões que surgem são: como é 

possível resolver a demanda de espaço público em áreas de centralidades 

onde as leis de mercado ditam as regras do ordenamento da configuração 

socioespacial urbana? Quais medidas e posturas devem ser adotadas pelo 

poder público para garantir quantidade e qualidade de espaços de uso 

coletivo nas áreas centrais? Como lidar com as desigualdades geradas no 

espaço de uso coletivo, pelo domínio do capital sobre o espaço? 

Esta pesquisa investiga detalhadamente as especificidades dos espaços 

coletivos de propriedade pública e privada de segmentos de centralidades 

de duas cidades importantes no cenário corporativo: São Paulo e Nova 

York. 

Nova York foi escolhida por ser a cidade pioneira na adoção de uma 

política urbana relativa ao espaço de uso coletivo, que, a partir da adoção 

de uma legislação municipal introduz o sistema de bonificação para a 

implantação de espaços de uso coletivo nos empreendimentos privados, 

como uma contrapartida para a permissão de construção de área de 

edificação acima do permitido pelas restrições do zoneamento. 

São Paulo, por sua vez, por ser a cidade mais populosa e com o maior 

centro financeiro do país, enfrenta problemas urbanos semelhantes às 

principais cidades capitalistas. 

A relevância da pesquisa pode ser considerada local, por se tratar de uma 

investigação sobre a qualidade dos espaços públicos de apenas setores 

específicos das cidades, as áreas de centralidades. Mas a relevância 

também pode ser considerada sob um ponto de vista mais genérico 

quando se considera que cidades que melhoraram qualitativamente 

segmentos de seu tecido urbano, trouxeram melhorias para a população 

em geral. É o caso, por exemplo, de Barcelona, Londres, Nova York e 

Chicago, que tiveram um aumento na procura pelo turismo local, a partir 

de investimentos pontuais em setores das cidades. 

O objetivo principal é procurar, por meio do estudo e análise de setores 

das cidades de Nova York e São Paulo, aferir e induzir a generalizações 

sobre o processo de privatização dos espaços para uso coletivo em áreas 

de centralidades, que auxiliem nas diretrizes a serem adotadas pelas 

políticas públicas urbanas com relação às áreas para uso público. 

A hipótese é de que, o poder público deve estimular e investir em 

políticas públicas de transferência de gestão e criação dos espaços 

coletivos para a iniciativa privada, se houver uma regulamentação e 

fiscalização que garantam as qualidades suficientes e necessárias para a 

apropriação e a vivência compartilhada destes espaços, pela população. 
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O argumento que se defende é de que é possível que a iniciativa privada, 

mesmo atuando de acordo com as leis de mercado e em seu próprio 

interesse, contribua para a criação e administração de espaços de uso 

coletivo de qualidade nas áreas de centralidades. A existência de áreas de 

uso coletivo, mesmo que privadas, ainda é melhor do que a ausência de 

espaços para o convívio social da população. 

O caminho para se atingir as qualidades e as regras necessárias para se 

alcançar um convívio compartilhado pela sociedade dentro das áreas 

coletivas privadas, deve ser regulado e fiscalizado pelo poder público. O 

que se propõe é que o Estado tenha uma atuação mais efetiva na 

administração e fiscalização dos espaços coletivos privados, como uma 

forma de controle sobre a iniciativa privada. 

Esta forma de atuação mais intervencionista do Estado sobre o domínio 

privado pode ser comparado com o que está ocorrendo no campo 

econômico, que após décadas de preponderância da economia de 

mercado, atualmente tem apresentado uma tendência de retorno ao 

capitalismo de Estado, com o objetivo de se evitar abuso de poder 

econômico e dos monopólios. 

Não se trata do intervencionismo estatal, com a ação direta do Estado nas 

atividades econômicas, regulando amplamente o setor privado, mas sim, 

uma atuação da figura do Estado como ponto central para o 

estabelecimento de regras que estruturem e assegurem uma competição 

saudável para o sistema financeiro. 

Ian Bremmer, autor do livro The End of the Free Market, quando 

questionado sobre como identificar em quais circunstâncias a intervenção 

do Estado é justificável, ou quando pode ser negativa, argumentou:  

É uma questão de equilíbrio [...] O capitalismo de livre mercado 

precisa de regras desenhadas de maneira inteligente e que tenham 

sido estruturadas de forma confiável para assegurar a competição 

mais eficiente possível, mantendo a saúde do sistema. Existem 

bons exemplos de intervenções limitadas e inteligentes. (PETRY, 

2012, p. 79). 

O mesmo princípio pode ser considerado com relação às políticas públicas 

voltadas para os sistemas de espaços de uso coletivo das cidades 

brasileiras. Assim, a pesquisa propõe a investigação de espaços coletivos 

de propriedade pública – as calçadas e praças, e espaços coletivos de 

propriedade privada – os shopping centers, as galerias comerciais e as 

praças corporativas, de segmentos de centralidades. 

A pesquisa utiliza os métodos de levantamentos e estudos de casos 

cruzados, para investigar as relações entre os espaços de uso coletivo, 

públicos e privados em eixos viários dentro de áreas de concentração de 

serviços denominadas de centralidades urbanas, e seus respectivos 

sistemas de gestão. O estudo de caso é uma investigação empírica que é 

indicada para investigar “um fenômeno contemporâneo em profundidade 

e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p. 38). 

Segundo Richard Foqué (2010, p. 147, tradução nossa), os estudos de 

caso são instrumentos de pesquisa indicados “para situações onde duas 

condições são atendidas: os parâmetros são principalmente qualitativos e 

sujeitos a alterações, e o contexto está fora do controle do pesquisador”. 

De acordo com Foqué (2010), é possível se distinguir duas tipologias de 

estudos de caso: as pesquisas de caso único, e as pesquisas baseadas em 

vários casos, chamada de pesquisa de casos cruzados (cross-case 

research). 

Um caso único refere-se a uma unidade, um fenômeno delimitado, 

com limite espacial e temporal. A maior parte das vezes, esta 
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pesquisa contém um conjunto de subcasos, que Gerring denomina 

de “within-cases”. Consequentemente, um estudo de caso é o 

estudo aprofundado do tal caso único e um ou mais de seus 

“within-cases”. Este estudo pode ser feito sobre um ponto 

particular no tempo (sincronicamente) ou sobre um determinado 

período de tempo (diacronicamente). 

Pesquisa de casos cruzados estuda múltiplos casos e, deles, tenta 

derivar princípios gerais. A pesquisa de casos cruzados é, portanto, 

baseada em análises comparativas, toda ou não toda situada em 

uma dimensão histórica. (FOQUÉ, 2010, p. 182, tradução nossa). 

A proposta é de coletar evidências a partir de observação direta, analisar 

os dados, elaborar relatórios e um quadro analítico a partir de três 

estudos de casos: 

 Park Avenue - setor de uma centralidade consolidada de Nova 

York, que tem espaços de uso coletivo, predominantemente 

administrados pela iniciativa privada.  

A Park Avenue se localiza no bairro de Midtown East, uma das áreas 

da cidade de Nova York onde é permitida a utilização do sistema de 

bonificação da Resolução de Zoneamento (Zoning..., 2012) para a 

criação de espaços de uso público em lotes privados, e apresenta em 

sua extensão exemplos destacados de espaços de uso coletivo: a 

praça frontal do edifício Seagram Building2 (Figura 1), e a passagem 

coberta do edifício Lever House (Figura 2), entre outros. 

                                                           
2
 Seagram Building é um edifício que se localiza no número 375 da Park Avenue, entre a E 

52
nd

 Street e a E 53
rd

 Street,  em Manhattan, Nova York. É um projeto do arquiteto Ludwig 
Mies van der Rohe, em colaboração com Philip Johnson, e foi inaugurado em 1958. O 
edifício tem 38 pavimentos e 157 metros de altura. 

 
Figura 1 – Foto do edifício Seagram Building, Nova 

York3. 

 
Figura 2 – Foto do edifício Lever House, Nova 

York. 

 Avenida Paulista - uma centralidade linear de São Paulo, onde há 

áreas de uso coletivo de propriedade pública e privada e onde o 

poder público atua na gestão de alguns espaços de uso coletivo. 

A Avenida Paulista é uma área que apresenta uma identificação com 

a população, que se apropria de seus espaços públicos. A história da 

Avenida Paulista tem início desde o final do século XIX, sendo a data 

de inauguração oficial em 8 de dezembro de 1891. No decorrer deste 

mais de um século, a avenida que inicialmente era de uso residencial, 

com casarões e palacetes em diferentes estilos copiados de 

exemplares europeus, convivendo ao mesmo tempo com residências 

populares, foi se transformando diante das alterações do mercado 

imobiliário. A partir de 1950, seu perfil residencial é pouco a pouco 

                                                           
3
 Figuras sem indicações de fontes são de autoria própria. 
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substituído pelo uso comercial e de serviços, que depois dos anos 70 

será caracterizado pelo porte vertical das edificações. 

 
Figura 3 – Vista do conjunto de edifícios da 

Avenida Paulista. 

 
Figura 4 – Vista do MASP a partir do Parque Ten. 

Siqueira Campos, Av. Paulista. 

Sua transformação histórica que passa, portanto, de uma avenida 

residencial com palacetes para um centro financeiro (Figura 3), é 

marcada pela presença da administração municipal em todo o seu 

desenvolvimento. Esta participação da administração pública foi 

responsável pela preservação da área do Parque Trianon, da área do 

MASP (Figura 4), pelas melhorias da via pública, com alargamento das 

calçadas e eliminação da fiação aérea. Assim, entre os três estudos 

de casos, a Avenida Paulista é a que apresenta ainda hoje a presença 

mais evidente e efetiva da esfera pública na manutenção dos espaços 

de uso público. 

 Avenida Dr. Chucri Zaidan - uma centralidade linear de São Paulo, 

que está em processo de desenvolvimento e com forte atuação 

da iniciativa privada. 

A Avenida Dr. Chucri Zaidan (Figuras 5 e 6), que é uma extensão da 

Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, localizada na região centro-sul 

da cidade tem uma história mais recente. A Avenida Engenheiro Luís 

Carlos Berrini surgiu em uma área de loteamento que teve início nos 

anos 50, e sua construção ocorreu já nos anos 1970 e 1980. 

 
Figura 5 – Vista da Av.Dr. Chucri Zaidan. 

 
Figura 6 – Praça do edifício Rochaverá, Av.Dr. 

Chucri Zaidan. 

A escolha da Avendia Doutor Chucri Zaidan como o terceiro objeto de 

estudo para a pesquisa também levou em consideração o fato de que 

este setor da cidade está inserido no Plano Urbanístico do Setor Chucri 

Zaidan da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada4, que propõe 

um conjunto de medidas para melhoria da região.  

Faz parte do projeto, uma proposta de extensão de 3,4 quilômetros da 

Avenida Doutor Chucri Zaidan até a Avenida João Dias, em Santo 

Amaro, através da sobreposição de vias. O projeto prevê a 

desapropriação de 180 imóveis, em uma área de 123,6 mil metros 

quadrados, e faz parte da Lei 25/11, enviado à Câmara Municipal no 

dia 25 de abril de 2011 (SILVA, 2011). 

A pesquisa utiliza uma perspectiva teórica coerente para investigar os três 

estudos de casos, e examinar as semelhanças e diferenças dos espaços de 

                                                           
4
 O Plano Urbanístico do Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana Água Espraiada é 

regulado pela Lei nº 13.260 de 28 de dezembro de 2001, parcialmente alterada pela Lei nº 
15.416, de 22 de julho de 2011.  
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uso público nos três contextos urbanos, com uma análise crítica das 

qualidades apresentadas por estes ambientes. 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo que o primeiro 

capítulo apresenta um levantamento de algumas definições sobre os 

termos espaço público, privado, semipúblico e coletivo, além de tratar 

dos temas referentes às mudanças de finalidades dos espaços públicos 

nas áreas centrais. O Capítulo 1 também analisa como os espaços públicos 

foram pesquisados por três autores: Jane Jacobs, William Hollingsworth 

White e Jan Gehl, sendo que os dois primeiros autores utilizaram a cidade 

de Nova York como estudo de caso.  

O Capítulo 2 faz uma introdução sobre as cidades escolhidas para os 

estudos de casos, Nova York e São Paulo, e também apresenta as 

características urbanas relativas ao ano de construção e alturas dos 

edifícios, além das zonas de uso, dos três trechos de centralidades 

lineares estudados: Park Avenue, Avenida Paulista e Avenida Doutor 

Chucri Zaidan. 

Os Capítulos 3 a 5 apresentam os resultados dos dados obtidos na 

pesquisa, divididos em três temas: o agrupamento de pessoas, a 

circulação de pessoas e a permanência de pessoas. Os temas surgiram a 

partir do estudo, comparação e cruzamento dos trabalhos dos três 

autores analisados no Capítulo 1: Jane Jacobs, William Hollingsworth 

White e Jan Gehl. 

Assim, o Capítulo 3 apresenta os resultados da pesquisa referente à 

análise sobre os elementos que estimulam o agrupamento de pessoas nos 

espaços públicos, questão considerada fundamental para o sucesso de 

uma área de uso coletivo. O Capítulo 4 mostra os resultados referentes à 

circulação de pessoas, portanto aborda a questão da qualidade das 

calçadas, desde o tipo de calçamento utilizado até quem são os órgãos 

responsáveis pela sua manutenção. O Capítulo 5, diz respeito à 

permanência das pessoas nas áreas de uso público, e é específico sobre a 

análise das qualidades dos espaços coletivos intralotes, tanto de 

propriedade pública, quanto de propriedade privada.  

As considerações finais discutem os resultados da pesquisa, propõe 

reflexões sobre o tema do trabalho e apresenta algumas sugestões que 

podem ser utilizadas pelas políticas públicas responsáveis pela gestão e 

fiscalização dos espaços de uso coletivo. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

1 ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO PRIVADO 

Os termos, público e privado, são utilizados na literatura em diferentes 

áreas do conhecimento. Este capítulo investiga como estes termos são 

definidos com relação ao espaço. Também serão abordadas as mudanças 

de uso e finalidade que os espaços de uso público apresentaram nas 

centralidades urbanas, bem como a questão do declínio do espaço 

público como espaço de desenvolvimento da vida pública urbana. Será 

comentado o papel do espaço público durante os períodos moderno e 

pós-moderno, e como atualmente ele pode ser utilizado em um processo 

de inclusão das populações nas áreas de centralidades. 

A segunda parte do capítulo apresenta os trabalhos dos autores: Jane 

Jacobs (2000), William H. Whyte (2001) e Jan Gehl (2006), com o objetivo 

de auxiliar na determinação das categorias de análise que são utilizadas 

nos estudos de casos. 

 

1.1 Definições 

Inicialmente é necessário esclarecer alguns parâmetros de definições dos 

termos público e privado, que podem confundir a apresentação dos 

argumentos, quando se misturam as questões de propriedade e uso. A 

Tabela 1 apresenta exemplos de diferentes espaços resultantes da 

combinação entre os tipos de propriedades e usos, com relação às esferas 

pública e privada. 

Propriedade  Uso Exemplo 

Pública Público Ruas, parque, praças, instituições de ensino, 
bibliotecas, centros esportivos e culturais, 
aeroportos, terminais de ônibus, metrô ou trem, etc. 

Pública Restrito Administrações públicas dos governos, áreas de 
segurança pública, hospitais. 

Privada Privado Residências, escritórios, etc. 

Privada Público  Parques de diversões, prestadores de serviços, 
comércios, shopping centers, jardins e praças de 
propriedade privada, pavimentos térreos de edifícios, 
etc. 

Tabela 1 – Relação entre tipo de propriedade e tipo de uso dos espaços das cidades. 

Para Herman Hertzberger (1996, p. 12), a definição de público e privado 

“como uma oposição entre o coletivo e o individual – resultou num clichê, 

e é tão sem matizes e falso como a suposta oposição entre o geral e o 

específico, o objetivo e o subjetivo.” Ele acredita que as relações humanas 

são sempre uma questão de relacionamento entre pessoas e grupos, de 

coletividade e indivíduo, um diante do outro. 

Os conceitos de “público” e “privado” podem ser vistos e 

compreendidos em termos relativos como uma série de qualidades 

espaciais que, diferindo gradualmente, referem-se ao acesso, à 

responsabilidade, à relação entre a propriedade privada e a 

supervisão de unidades espaciais específicas. (HERTZBERGER, 1996, 

p. 13) 
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Hertzberger (1996) aborda a questão das gradações de “demarcações 

territoriais”, acompanhadas pela sensação de acesso, para demostrar a 

dificuldade em se estabelecer graus diferenciados de acesso ao público 

em determinados locais. Isto é particularmente interessante quando se 

trata das áreas chamadas de semiprivadas ou semipúblicas, assim 

nomeadas porque justamente não se adequam à definição exclusiva de 

público ou privado. Exemplos de espaços semiprivados ou semipúblicos, 

são as estações de transporte público, com seus horários de 

funcionamento e os tipos de usos definidos e permitidos; os campi 

universitários abertos à comunidade; as vilas de residências em ruas sem 

saída, entre outros.  

Susanne Grolle (2008) identifica que tradicionalmente, as pessoas 

diferenciam os espaços públicos a partir das normas de acesso a este 

espaço, sua origem e natureza de controle de entrada, e suas regras de 

utilização. Portanto, é um lugar público, quando qualquer um pode entrar 

e sem restrições, logicamente respeitando as leis do uso e segurança de 

bens públicos, que estipula as regras para o comportamento ou o uso do 

local. “O espaço público é geralmente entendido como um espaço aberto 

pertencente ao estado e livre de regulamentações” (GROLLE, 2008, p. 4). 

Já o espaço privado é demarcado e protegido por normas regulamentadas 

pelos proprietários particulares. Esse tipo de espaço pode não ser 

facilmente acessível a todo tipo de público, uma vez que o acesso e uso 

são regulamentados e limitados a certo número de pessoas. E o espaço 

semiprivado ou semipúblico é uma área de propriedade privada, com a 

possibilidade de acesso a outras pessoas que não somente os 

proprietários ou os usuários desta área. 

Ali Madanipour (2003a) ao procurar as definições para o termo “público” 

destacou dois tipos distintos de uso, como adjetivo e como substantivo. 

Enquanto adjetivo, o termo “público” se refere ao que é pertencente, 

realizado, utilizado, feito ou disponível para o povo, para a comunidade 

ou nação. Enquanto substantivo, o termo “público” representa as 

pessoas, o coletivo, a sociedade organizada, os membros de uma 

comunidade, uma nação, um Estado. 

Madanipour (2003a) também aponta que existe uma forma de 

ambiguidade quando o privado e público se referem a relações pessoais e 

impessoais, e para isto cita Allan Silver (2003 apud Madanipour, 2003a, p. 

110), para quem, o que é pessoal é privado e o que é impessoal é público. 

Se for feita uma análise a partir do ponto de vista da esfera privada, fica 

mais fácil de compreender que tudo que não faz parte da esfera pessoal 

de um indivíduo, de seus familiares e amigos, é considerado como 

pertencente à esfera pública. Mas Madanipour identifica que mesmo a 

esfera pública pode ser dividida em domínio interpessoal e domínio 

impessoal. O domínio interpessoal é relativo aos encontros sociais frente-

a-frente entre os indivíduos. E o domínio impessoal é relativo à legislação, 

comércio, burocracia e o próprio Estado. E aí que existe, segundo 

Madanipour a ambiguidade, uma vez que o domínio interpessoal “às 

vezes, é interpretado como privado (quando em oposição ao impessoal) 

e, às vezes é visto como público (em oposição ao pessoal)” 

(MADANIPOUR, 2003a, p. 110). 

Madanipour define espaço público baseado na observação de que os 

espaços públicos das cidades, nos mais diferentes lugares e épocas, são os 

lugares que estão fora dos limites de controle do indivíduo ou de um 

pequeno grupo, fazendo a mediação entre os espaços privados e são 

usados para uma variedade de funções que se sobrepõe e para diferentes 

propósitos simbólicos. Os espaços públicos urbanos são, portanto, os 

vários espaços multiusos que ficam então entre os territórios demarcados 

das áreas residenciais. Ao fazer esta distinção entre a esfera privada das 

habitações e o espaço público, ele exemplifica as diferentes funções e 
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formatos que podem compreender este último, desde ruas estreitas e 

escuras, até as generosas áreas de praças, que juntos compõem os 

espaços públicos das cidades. 

Madanipour (2003a) também reforça que a organização social e política 

das cidades é caracterizada pela distinção entre as esferas pública e 

privada da sociedade. A organização e a administração do espaço são os 

fatores determinantes de onde as pessoas podem ou não ter acesso, 

gerando padrões de comportamento espacial e de vida social da 

população. Segundo este autor:  

Um dos principais modos de organizar o espaço é através da 

definição de alguns lugares como privados e outros como públicos. 

Alguns lugares são protegidos e ficam separados do resto por um 

complexo sistema de significação: pelos meios espaciais como 

sinais, limites, cercas, paredes, e portões; ou por meios temporais 

tais como horas predeterminadas de funcionamento. Este 

complexo sistema de códigos expresso através de objetos físicos e 

arranjos sociais dá significado aos lugares privados, onde estranhos 

não podem entrar sem permissão ou negociação. Os espaços 

públicos, por outro lado, espera-se que sejam acessíveis a todos, 

onde estranhos e cidadãos podem entrar com menos restrições. 

(MADANIPOUR, 2003a, p. 140, tradução nossa). 

A divisão entre os lugares que são acessíveis a todos, e os lugares que são 

restritos e controlados, ocorre diferentemente em determinados 

contextos sociais específicos. Esta separação legível entre a esfera pública 

e privada molda o espaço urbano, e de acordo com Ali Madanipour, ao se 

olhar “a distinção do público-privado é, portanto, uma maneira de 

decodificar e interpretar a organização social e espacial de uma cidade” 

(2003a, p. 139). 

É importante destacar um ponto de vista deste autor, quando aborda a 

relação entre espaço público e a atual característica de dispersão das 

cidades, que traz consequências para a sociedade e seus espaços urbanos, 

abrindo caminho para a segregação social e espacial.  

Segundo Ali Madanipour, a criação e investimento no espaço público tem 

sido aplicado como um meio de confrontação entre a fragmentação das 

cidades e o medo das classes média e alta, em relação à população de 

mais baixa renda:  

Ao criar áreas nas quais as pessoas se misturam, espera-se que 

pessoas diferentes possam conviver conjuntamente e que exista 

certo grau de tolerância. Isto é especialmente crucial em uma 

época em que o estado de bem-estar está sob ameaça de 

reestruturação, e a fragmentação social tem se intensificado [...] O 

recente interesse na promoção dos espaços públicos urbanos pode 

ser interpretado como um interesse na reintegração das cidades 

fragmentadas. (MADANIPOUR,2003a, p. 145, tradução nossa). 

1.1.1 Mudanças de uso dos espaços públicos nas áreas centrais  

Jan Gehl (2007) observou que houve um desenvolvimento na vida pública 

nas últimas décadas na cultura ocidental, com a passagem da vida pública 

necessária da sociedade industrial para a vida pública opcional da 

sociedade do lazer e consumo.  

A qualidade dos espaços das cidades, e consequentemente dos espaços 

públicos, não eram pré-requisito para a utilização das ruas e praças. Na 

verdade, esta é uma situação que ocorre ainda hoje, nas sociedades que 

não atingiram um desenvolvimento econômico suficiente para exigir e 

usufruir da qualidade do ambiente urbano. Nas sociedades 

economicamente mais avançadas, Jan Gehl (2007) acredita que vem 
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ocorrendo mudanças no estilo de vida e de lazer das pessoas, e 

principalmente voltadas para o consumo. 

Este pensamento é compartilhado com Richard Sennett (1998) em seu 

livro O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Sennett faz 

um paralelo entre a decadência do Império Romano para governar o 

Ocidente e o poder atual do Ocidente para governar a vida, no que diz 

respeito ao equilíbrio entre vida pública e vida privada: 

Hoje, a vida pública também se tornou questão de obrigação 

formal. A maioria dos cidadãos aborda suas negociações com o 

Estado com um espírito de aquiescência resignada, mas essa 

debilitação pública tem um alcance muito mais amplo do que as 

transações políticas. Boas maneiras e intercâmbios rituais com 

estranhos são considerados, na melhor das hipóteses, como 

formais e áridos e, na pior, como falsos. A própria pessoa estranha 

é uma figura ameaçadora, e muito poucos podem sentir um grande 

prazer nesse mundo de estranhos: a cidade cosmopolita. [...] 

Multidões de pessoas estão agora preocupadas, mais do que 

nunca, apenas com as histórias de suas próprias vidas e com suas 

emoções particulares; esta preocupação tem demonstrado ser mais 

uma armadilha do que uma libertação. (SENNETT, 1998, p. 15 a 17). 

As mudanças no sentido da vida pública e o consequente interesse nos 

espaços públicos são decorrentes também, do que Gehl (2007) identificou 

como mudanças nos padrões de vida, no trabalho e na economia e que 

vêm sendo responsáveis pelas alterações e pelas novas funções dos 

espaços das cidades no século XX: a diminuição do número de filhos das 

famílias; o aumento do número de solteiros morando sozinhos; o 

aumento da expectativa de vida dos idosos e, portanto, mais moradores 

idosos em pequenas habitações; a diminuição da jornada de trabalho e o 

consequente aumento do tempo livre para o lazer. 

O que fazer ou quais atividades desenvolver neste tempo livre, e onde 

despender este tempo, são questões relevantes. Para Goldberger (1996, 

apud CARMONA; TIESDELL, 2007, p. 173) os centros urbanos em qualquer 

cidade são tanto centros comerciais, quanto fontes de entretenimento. A 

função de entretenimento, segundo ele, é uma característica chave para o 

“impulso urbano” na vida das cidades. Na atualidade, em que os meios 

eletrônicos têm tornado os encontros pessoais quase que desnecessários, 

as pessoas ficam ao mesmo tempo mais propensas a ir a lugares públicos, 

como meio de romper com o tédio.  

Goldberger (1996, apud CARMONA; TIESDELL, 2007) acredita que as 

cidades tem sempre sido em parte, fonte de entretenimento. O autor 

utiliza a Paris do século XIX, como um exemplo de uma cultura pública do 

entretenimento, onde passear pela avenida ou ficar sentado em um café 

eram as duas formas de diversão. Segundo ele, sempre existiu esta 

relação entre o impulso urbano e o impulso do entretenimento, além da 

característica de mercado que marca o crescimento das cidades. 

A função do centro como área de entretenimento é um ponto em comum 

com as ideias de Gehl sobre o assunto, uma vez que ele acredita que esta 

é uma função que está inserida nas três funções vitais para as quais o 

espaço da cidade sempre atendeu ao longo da história: lugar de encontro, 

comércio e espaço de conexão.  Isto pode ser observado desde os 

primeiros assentamentos urbanos, nas cidades da Grécia e de Roma, nas 

cidades medievais, renascentistas, barrocas, e industriais (GEHL, 2007). Os 

espaços públicos são os lugares onde deveria ocorrer boa parcela destas 

três funções vitais, mas nem sempre foi assim. Os espaços públicos têm 

momentos na história onde são mais e por vezes, menos valorizados. Este 

parece ser um movimento de oscilação, e será discutido a seguir. 
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1.1.2 Declínio do espaço público 

Em meados do século XIX, algumas cidades da Europa passaram por 

transformações decorrentes dos processos de industrialização e do 

aumento de população que veio atrás das oportunidades de emprego. O 

adensamento populacional gerou problemas de salubridade e higiene aos 

centros urbanos. 

Iniciou-se uma série de intervenções urbanas que resultaram na 

destruição de partes antigas das cidades, para a abertura de avenidas que 

comportassem e organizassem esse volume populacional. Este processo 

tem início em Paris, com as intervenções do Barão Haussmann. 

A nova classe de trabalhadores, juntamente com os camponeses 

desempregados, passa a enfrentar além da questão da falta de higiene 

adequada, problemas de falta de moradia, aumento dos índices de 

doenças e de criminalidade, resultando em um novo estado de pobreza e 

miséria. 

Nesta época, os espaços públicos das duas principais cidades da Europa, 

Paris e Londres, passam a apresentar modificações quanto aos seus tipos 

de usos: 

 As novas praças [...] marcadas pela monumentalidade, por grandes 

espaços abertos ou jardins – negaram estrategicamente seu papel 

como espaços de uso múltiplo e popular, enfraquecendo-se como 

ponto central da vida urbana. Essas cidades deixaram de ter um 

centro referencial, iniciando a dispersão e fragmentação de sua 

centralidade.   

A histórica multiplicidade de funções foi sendo aos poucos 

enfraquecida, com a crescente dispersão da vida urbana em 

diversos fragmentos, visando entre outras coisas disciplinar o uso 

dos espaços centrais, circunscrevendo grandes grupos a 

determinados locais confinados. 

Aos poucos, portanto, as praças tradicionais, com uma 

sociabilidade circunscrita e reconhecível, perderam força enquanto 

centros da vida urbana, passando a caracterizar parte da memória 

da cidade pré-industrial, ao passo que as ruas foram marcadas de 

forma indelével pelo novo fenômeno da Revolução Industrial: as 

multidões, dentro das quais o estranhamento e a imprevisibilidade 

tornaram-se predominantes (FRÚGOLI, 1995, p.14 – 5). 

Assim, a paisagem urbana das grandes cidades na era industrial foi 

marcada pela transformação decorrente do fenômeno da circulação dessa 

multidão, e pela diminuição da função das praças como ponto central da 

vida urbana. 

A diferença de atitude da população com relação à utilização dos espaços 

públicos, também foi observada por Paul Goldberger. O autor destaca que 

as cidades tradicionais têm como uma característica fundamental a ideia 

de aproximação e veem isto como uma virtude. Já o paradigma urbano da 

cidade moderna era o oposto, baseado na dispersão. E isto influenciou a 

configuração espacial das cidades, pois a aproximação física gerada pela 

mistura de pessoas diferentes com culturas diferentes faz emergir 

naturalmente valores, tais como estímulo visual e intelectual 

(GOLDBERGER, 1996, apud CARMONA; TIESDELL, 2007, p. 170). 

Já no século XX, Gehl (2007) identifica dois acontecimentos como 

importantes para a conceituação do espaço público e para sua 

configuração física, e consequentemente, os reflexos que apresentaram 

nas condições da vida pública: o movimento moderno e o afluxo de 

automóveis nas cidades. 
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Para Gehl, o declínio do espaço público no período do Movimento 

Moderno, por volta da metade dos anos 1920, foi uma consequência do 

crescimento das populações nas cidades, e a busca pela criação de 

ambientes urbanos mais limpos e saudáveis. As ruas e praças, por sua vez, 

foram consideradas locais insalubres e passaram a ser criticadas. Assim as 

ruas e praças foram substituídas como ponto de encontro da população e 

em seu lugar, as áreas de implantação das moradias foram projetadas 

com árvores e gramados para esta finalidade (GEHL, 2007). 

Com relação ao segundo acontecimento do século XX que Gehl (2007) 

relaciona com as alterações que ocorreram com a configuração física dos 

espaços públicos é o grande afluxo de automóveis nas cidades, que 

acelerou muito após a Segunda Guerra Mundial. Nas partes novas das 

cidades, que foram construídas dentro dos preceitos do modernismo, 

adotou-se o princípio da hegemônia do tráfego de automóveis. E as 

partes antigas das cidades tiveram suas ruas estreitas e suas praças, 

invadidas pelo trânsito e estacionamento de automóveis. 

É importante complementar que Madanipour (2003b) concorda com Gehl 

esta ideia de mudanças de configuração e de importância dos espaços 

públicos. Madanipour atribuiu à diminuição da importância do espaço 

público nas cidades, principalmente quando comparado com períodos 

históricos do passado, como um resultado em parte decorrente da 

descentralização das cidades. Para ele houve uma transição de um 

período em que houve um alto grau de concentração sócio espacial, que 

supervalorizava o significado do espaço público para um tempo em que os 

lugares e atividades nas cidades se encontram em um padrão espacial 

mais disperso. E com isso o espaço público teria perdido muitas das 

funções que já teve na vida social das cidades.  

Madanipour (2003a,) atribui ao crescimento do tamanho das cidades que 

levou a uma especialização do espaço, o desmantelamento da coerência 

simbólica e funcional tanto da esfera pública, quanto privada. Os locais de 

moradia e de trabalho foram separados durante o processo de 

industrialização, e consequentemente a esfera privada foi completamente 

transformada.  

 

1.1.3 Moderno e Pós-Moderno 

Na cidade medieval, cuja característica principal era justamente ser um 

local para o comércio, já se evidenciava as relações de conflito e 

convivência entre os espaços de uso público e privado. Em função dessa 

ênfase como ponto comercial, a maior parte das cidades se localizava em 

locais de cruzamentos de rotas comerciais, o que influenciava não apenas 

em sua localização, mas também na organização interna, com a 

distribuição dos mercados e das ruas. Os mercados, por sua vez, tinham 

uma importância destacada. Mas o comércio em si, não ocorria apenas 

nos mercados; se desenvolvia em todas as partes da cidade, como 

destaca Ali Madanipour (2003a, p. 147, tradução nossa): 

[...] em espaços abertos e fechados, se público ou privado, o 

comércio e a produção para o comércio seguiam. Dentro deste 

espaço de comércio, contudo, havia uma luta constante entre os 

interesses públicos e privados, que amplamente determinaram o 

formato da cidade medieval. Indivíduos e famílias precisavam de 

espaço para a produção, comércio e moradia. Como a 

disponibilidade de espaço dentro dos muros era limitada, havia 

uma pressão contínua clamando espaço para o uso privado. Por 

outro lado, havia uma necessidade de alguma área para livre 

circulação e troca de mercadorias, circulação de pessoas e locais de 
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reunião, que pudessem acomodar os visitantes do comércio, para a 

cidade. Tudo isto significava que a cidade precisava de espaços 

públicos também. Enquanto o poder público e as instituições 

públicas associadas cresciam, os espaços públicos e edifícios 

públicos cresciam. 

O século XIX foi marcado pelo desenvolvimento das cidades industriais, 

que atraíram grande contingente populacional do campo para concentrar-

se próximos das indústrias. Paralelamente, isto gerou uma distinção na 

cidade entre as moradias das classes média e alta, em relação aos 

trabalhadores industriais. Segundo Ali Madanipour, esta segregação 

espacial e social gerou medo entre as elites políticas e culturais, e é uma 

característica da cidade moderna que perdura até hoje:  

As cidades que foram transformadas uma vez através da 

industrialização estão sendo transformadas uma vez mais a partir 

da desindustrialização e a transição para uma economia de serviço. 

Como antes, tal transformação tem causado medo e ansiedade, 

uma vez que alguns padrões sócio-espaciais estabelecidos tem sido 

desespacializados (2003a, p.144, tradução nossa). 

Segundo Anna Minton (2006), o modernismo via a cidade como um 

cenário para as mudanças trazidas pela indústria, e a cidade pós-

moderna, por sua vez, é o cenário para as mudanças sociais, econômicas e 

culturais que surgiram com a nova econômia globalizada, sendo que “à 

frente dessas mudanças, está o crescimento da privatização da esfera 

pública”. 

Anna Minton descreve o fenômeno da cidade pós-moderna sob três 

aspectos: o contexto econômico, o contexto cultural e o contexto político. 

A cidade moderna foi caracterizada pelo contexto econômico do 

fordismo, produção em massa e em série, enquanto a cidade pós-

moderna, também chamada de cidade pós-fordista, é a era da economia 

baseada em um novo conhecimento. 

Esta cidade pós-moderna é caracterizada pela crescente polarização e a 

desigualdade entre grupos sociais, com o enriquecimento daqueles que 

trabalham com finanças e setores de tecnologia da informação, em 

contraste com o crescente número de desabrigados. 

Com relação ao contexto cultural, Anna Minton (2006) afirma que o 

modernismo representou um fenômeno enraizado em um determinado 

lugar – inicialmente Paris e depois Nova York, mas no pós-modernismo, a 

exemplo das mudanças na tecnologia, trata-se de um fenômeno 

desenraizado, sem lugar. 

Com relação ao contexto político, Minton (2006, p. 8) afirma que “a 

natureza mutante da cidade está sendo acompanhada de uma reflexão 

radical sobre o estado de bem-estar e o papel do governo na prestação de 

serviços públicos”.  

Atualmente o setor privado tem utilizado de seus fundos de 

investimentos para impulsionar e investir em áreas do setor público.  As 

administrações municipais tem contratado um número crescente de 

serviços terceirizados, desde a coleta de lixo, até às denominadas PPP – 

Parcerias Público-Privadas – onde o governo local passa a desempenhar 

um papel mais de administrador do que prestador de serviços. 
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1.1.4 Espaço Público Inclusivo  

Quais as perspectivas que poderiam ser apontadas como um futuro para 

os espaços públicos, principalmente nas áreas centrais das cidades? Esta é 

uma questão que tem suscitado investigação de pesquisadores 

interessados em utilizar o espaço público como mais um instrumento de 

inclusão da população. 

Gehl defende como uma perspectiva para o futuro, a cidade como ponto 

de encontro. Ele destaca que ao longo da história, a característica e fator 

de atração mais importante da cidade é o seu papel como local de 

reunião. 

Agora, como antes, facilitar o encontro entre as pessoas é a função 

coletiva mais importante da cidade. O caráter evolutivo da vida da 

cidade com suas exigências para bom espaço da cidade é uma nova 

expressão de uma das funções mais importantes da cultura da 

cidade: o encontro de pessoas (GEHL, 2007, p. 8, tradução nossa).  

 Ele também alerta para o fato de que: 

[...] em uma sociedade onde conceitos como democracia, 

diversidade e os sentimentos de segurança pessoal são 

considerados dimensões importantes, o uso do espaço público 

extendido deve ser visto como um desenvolvimento muito valioso. 

E, pela mesma razão, as exigências modernas de qualidade, bom 

espaço público deve, naturalmente, ser honrado.  (GEHL, 2007, p. 

9, tradução nossa). 

Catharine Thompson e Penny Travlou (2007, p. 3) compartilham deste 

ponto de vista da importância da qualidade dos espaços públicos e 

acreditam que “o acesso inclusivo para os espaços públicos de alta 

qualidade é um pilar da democracia e equidade social, uma condição 

fundamental para a participação social e política, e um elemento-chave, 

com potencial para melhorar o bem-estar e qualidade de vida”. Em seu 

livro Open Space: Public Space, as autoras defendem que o acesso 

inclusivo para os espaços abertos deveria ser uma premissa fundamental 

para uma boa teoria e prática do projeto de espaços públicos. Mas, elas 

concordam que a inclusão ainda está mais nos discursos e na teoria do 

que na prática. 

Segundo Carmona, as críticas aos espaços públicos estão frequentemente 

baseadas:  

[...] em uma noção idealizada do espaço público como um cenário 

aberto e inclusivo para a interação social, a ação política e a troca 

cultural. Embora estes sejam antecedentes históricos distintos para tais 

qualidades, também é, provavelmente, verdade dizer que o espaço 

público tenha raramente, se alguma vez, adquirido tal estado de utopia, 

até porque o público no espaço público não é um grupo coerente e 

unificado, mas sim uma sociedade fragmentada de grupos de diferentes 

extratos socio-econômicos (e muitas vezes cultural), divididos por idade 

e sexo. Cada parte desta sociedade diversificada vai se relacionar com o 

espaço público de maneira diferente e complexa, buscando objetivos 

distintos e, por vezes incompatíveis (CARMONA, 2012, p. 1, tradução 

nossa). 

A questão da inclusão nos espaços coletivos está relacionada diretamente 

com as regras que regem os acessos aos espaços de uso público. É um 

tema que se refere às normas administrativas impostas pelo proprietário, 

seja este o domínio público ou o domínio privado. Trata-se, portanto, da 

necessidade de se discutir políticas públicas que controlem a gestão dos 

espaços coletivos. 
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1.2 Pesquisas sobre espaços de uso público 

Esta segunda parte do primeiro capítulo trata das pesquisas realizadas por 

estudiosos dos espaços públicos a partir dos anos 1950. Será apresentada 

uma análise de qual a metodologia utilizada por cada um dos 

pesquisadores, quais os seus objetos de estudos de caso, a forma do 

desenvolvimento das investigações, e as principais conclusões a que 

chegaram. O objetivo deste levantamento de pesquisas já realizadas e 

concluídas, é de verificar os percursos desenvolvidos, e auxiliar na 

justificativa da metodologia utilizada neste trabalho.  

Foram selecionados dois pesquisadores que são referências no universo 

acadêmico: Jane Jacobs e William Hollingsworth White, cujos livros 

resultantes de suas pesquisas são considerados como os fundamentos 

com relação a análise do espaço público pós-guerra. Outro autor 

selecionado é Jan Gehl, que além de pesquisador, possui escritório 

atuante na área do planejamento urbano.  

 

1.2.1 Jane Jacobs 

Jane Jacobs (1916-2006), nascida Jane Butzner (adotou o sobrenome do 

marido após o casamento em 1944 com o arquiteto Robert Hyde Jacobs), 

desde os anos 1950, se envolveu com o movimento para impedir a 

execução de projetos urbanos que tinham por base, destruir os bairros 

tradicionais. Ela contribuiu com as manifestações críticas e as passeatas, 

que levaram ao cancelamento da Via Expressa que seria implantada no 

Lower Manhattan (Figura 7), em Nova York, e da via expressa Spadina, do 

Canadá. 

A Lower Manhattan Expressway (LOMEX ou Expressway Canal Street) foi 

um projeto inicialmente criado por Robert Moses, em 1941, para uma via 

expressa na região sul de Manhattan. No início dos anos 1960, o projeto 

foi retomado e previa a construção de 10 faixas de automóveis em uma 

via elevada, e que levaria à demolição de muitas construções históricas e 

a remoção de famílias e empresas. O projeto foi finalmente cancelado em 

1962, após muitas manifestações públicas contrárias ao plano. 

 
Figura 7 - Imagem do Projeto da Lower Manhattan Expressway. 
Fonte: KATIEBNYC, 2011.  

A Spadina Expressway é uma rodovia de eixo Norte-Sul que foi 

parcialmente construída em Toronto, Canadá. O projeto teve início nos 

anos 1960, teve um trecho executado, e em 1971, o plano foi cancelado 

devido às críticas da opinião pública. Estas críticas aumentaram na 
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proporção que a obra ia sendo construída. Até que em 1969 foi formado 

um grupo de opositores, entre eles, estudantes, políticos, empresários e 

munícipes, liderados pelo professor Allan Powell, e ao qual se uniu Jane 

Jacobs, após se estabelecer no Canadá. Foi justamente neste período em 

que participava das manifestações contrárias a estas construções, que 

Jane Jacobs lançou o livro The Death and Life of Great American Cities 

(1961). 

O livro narra histórias do cotidiano, do dia-a-dia, principalmente da rua 

Hudson, em Nova York, onde Jane Jacobs morou, em um apartamento 

sobre uma loja de doces (MARTIN, 2006). O texto utiliza exemplos 

baseado em índices de criminalidade de cidades como: Los Angeles, 

Boston, Nova York, Chicago e Baltimore. 

A própria autora apresenta o tema do livro declarando que “é um ataque 

aos fundamentos do planejamento urbano e da reurbanização” (JACOBS, 

2000, p.2) vigentes no final dos anos 1950, ínicio dos anos 1960. O 

objetivo foi o de propor novos princípios para os projetos de 

planejamento urbano e de reurbanização.  

E para apresentar os novos princípios que propôs, Jane Jacobs descreve 

justamente elementos da vida comum e cotidiana dos moradores, como 

por exemplo, quais os tipos seguros de ruas, por que alguns parques são 

melhores do que outros, por que alguns cortiços conseguiram se 

recuperar, o que faz um centro urbano deslocar-se, e qual a função dos 

bairros nas grandes cidades. 

Sua pesquisa partiu da observação das cenas e acontecimentos comuns 

das cidades, principalmente o comportamento social da população 

urbana, com o objetivo de procurar encontrar o significado e explicações 

para o comportamento mutante destas cidades. 

O argumento do livro é a existência de um princípio que se baseia na 

“necessidade que as cidades têm de uma diversidade de usos mais 

complexa e densa, que propicie entre eles uma sustentação mútua e 

constante, tanto econômica quanto social” (JACOBS, 2000, p. 13). É a 

partir deste princípio que Jacobs justifica o fracasso de algumas zonas 

urbanas, que não apresentam esta sustentação mútua complexa. Este é o 

argumento com o qual ataca as propostas funcionalistas do planejamento 

urbano da época. 

A conclusão do livro é “que existem quatro condições primordiais para 

gerar diversidade nas grandes cidades e que o planejamento urbano, por 

meio da indução deliberada dessas quatro condições, pode estimular a 

vitalidade urbana” (JACOBS, 2000, p. 13).  

As quatro condições indispensáveis para gerar diversidade nas ruas e nos 

bairros são: 

1. O bairro ou distrito, e sem dúvida o maior número possível de 

segmentos que o compõem, deve atender a mais de uma função 

principal; de preferência, a mais de duas. Estas devem garantir a 

presença de pessoas que saiam de casa em horários diferentes e 

estejam nos lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de 

utilizar boa parte da infraestrutura. 

2. A maioria das quadras deve ser curta; ou seja, as ruas e as 

oportunidades de virar esquinas devem ser frequentes. 

3. O distrito deve ter uma combinação de edifícios com idades e 

estados de conservação variados, e incluir boa porcentagem de 

prédios antigos, de modo a gerar rendimento econômico variado. 

Essa mistura deve ser bem compacta. 
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4. Deve haver densidade suficientemente alta de pessoas, sejam 

quais forem seus propósitos. Isso inclui alta concentração de 

pessoas cujo propósito é morar lá. (JACOBS, 2000, p. 165). 

Jacobs alerta ainda sobre a obrigatoriedade da associação destas quatro 

condições para gerar diversidade, pois a ausência de apenas uma delas, já 

seria o suficiente para não criar a diversidade potencial do bairro. 

Baseado nestas condições o livro apresenta sugestões para mudanças no 

âmbito da habitação, do trânsito, do projeto, planejamento e 

administração das cidades. 

 

1.2.2 William Hollingsworth White 

William Hollingsworth Whyte (1917 – 1999) foi um urbanista nascido em 

West Chester, Pennsylvania, e graduado na Universidade de Princeton. Ao 

trabalhar na Comissão de Planejamento da Cidade de Nova York, em 

1969, começou a estudar e descrever o comportamento das pessoas no 

ambiente público, a partir de observações diretas nos locais. Ele é o autor 

dos seguintes trabalhos: Is Anybody Listening? (1952), Securing Open 

Spaces for Urban America (1959), Cluster Development (1964), The Last 

Landscape (1968), e City: Rediscovering the Center (1988). Ele também fez 

um filme em 1988, com o mesmo nome do seu livro The Social Life of 

Small Urban Spaces (1980). 

William H. White iniciou uma pesquisa em 1971, intitulada Street Life 

Project com o objetivo, a princípio, de estudar os parquinhos para as 

crianças. A pesquisa se expandiu e passou a abranger estudos sobre os 

territórios para adolescentes; as ruas mais movimentadas de Nova York e 

de Tóquio; os espaços de circulações de shoppings de subúrbios; até 

finalmente resultar no livro The social life of small urban spaces, 

publicado em 1980. 

O objeto de estudo da pesquisa para este livro, é o comportamento das 

pessoas comuns nas ruas e espaços de uso público de cidades, com o 

objetivo de identificar os pequenos espaços urbanos que funcionam e os 

que não funcionam, ou seja, que elementos são responsáveis por dar vida 

a algumas áreas, tornando-as atrativas à população. O resultado obtido a 

partir das observações foi a identificação de algumas lições práticas.   

O levantamento inicial sobre parquinhos infantis teve início nas regiões 

periféricas de Manhattan, mas conforme foi se aproximando das áreas 

mais centrais da cidade, as atenções se voltaram para as praças.  

A legislação de Nova York que vigora desde 1961, tem uma bonificação de 

incentivo à criação de áreas de uso público em troca da possibilidade de 

construir mais metros quadrados para os edifícios, o que resultou no 

surgimento de uma série de praças em frente e entre os edifícios. O que 

chamou a atenção de White e seus pesquisadores, é que algumas destas 

praças resultaram em áreas com um grande adensamento de pessoas, 

principalmente no horário de almoço, como o que acontece no Seagram 

Building (Figuras 9 e 10). Este edifício de 1958 acabou sendo um exemplo 

para esta ideia de bonificação para as novas construções. Whyte (2001, p. 

14) afirma que em um dia com um tempo bom, foi possível identificar 

umas 150 pessoas no local, sentadas, tomando sol, ou apenas em pé 

conversando. 

Mas, por outro lado, Whyte também encontrou muitas áreas de praças 

com poucas pessoas, espaços que não estavam sendo utilizados pela 

população, ou apenas eram utilizados como passagens. E é justamente a 

partir destas observações que o autor questionou porque alguns lugares 
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funcionavam e outros não. Ele levou esta dúvida para Donald Ellitot, que 

na época era o chefe da Comissão de Planejamento da Cidade, com quem 

se uniu para desenvolver um estudo para tentar descobrir porque as boas 

praças funcionavam e as ruins não. O objetivo da pesquisa era identificar 

os motivos e transpor as conclusões para uma proposta de revisão do 

Código Municipal. 

A pesquisa teve início com o estudo de 16 praças e 3 parques pequenos, e 

prosseguiu por três anos. Os resultados foram apresentados para vários 

grupos comunitários, arquitetos, planejadores, empreendedores e 

funcionários do governo. Até que em 1975, a Comissão de Planejamento 

da Cidade de Nova York incorporou as recomendações da pesquisa na 

Resolução de Zoneamento, e a consequência pode ser percebida por uma 

melhoria nos projetos de novas praças e na revitalização das mais antigas. 

Whyte (2001) considerava que a Resolução de Zoneamento em si deveria 

ser o meio mais importante para se assegurar bons projetos de espaços 

públicos. Ele acreditava que a qualidade dos espaços públicos deveria ser 

um objetivo inerente ao projeto, e que criar bons espaços era mais 

simples do que criar espaços que não eram convidativos para as pessoas. 

Whyte (2001) identificou que a maioria das pessoas que utilizavam as 

praças corporativas, em frente dos edifícios de escritórios, não eram os 

trabalhadores do próprio edifício, mas dos edifícios do entorno próximo, e 

sugeriu uma resposta para este fato: as pessoas gostam de manter uma 

distância de seus superiores nos momentos de folga das atividades de 

trabalho. Mas, por outro lado, esta distância tem um certo limite de 

proximidade, geralmente sendo distâncias relativamente curtas, por volta 

de 3 quarteirões.  

 
Figura 8 – Foto da câmera utilizada no registro 

dos acontecimentos no decorrer de 
um dia na frente do Seagram 
Building. 

Fonte: WHYTE, 2001, p. 69. 

 
Figura 10 – Foto da praça do edifício Seagram 

Building 
Fonte: WHYTE, 2001, p. 33. 

 
Figura 9 – Foto da praça em frente ao edifício 

Seagram Building 
Fonte: WHYTE, 2001, p.11. 

 

 

 

 
Figura 11 – Planta da praça do edifício Seagram 

Building 
Fonte: WHYTE, 2001, p.23. 

Outra observação de Whyte foi quanto aos agrupamentos de pessoas nas 

praças. Segundo ele, “uma proporção alta de pessoas em grupos em uma 

praça é um índice de seletividade” (2001, p. 16). As pessoas que se 

encontram em praças, escolheram aquele local como ponto de encontro 

e, portanto, as praças mais usadas são lugares mais sociáveis, e 
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consequentemente apresentaram maior quantidade relativa de pessoas, 

em duplas ou trios. 

Outro item estudado, foi com relação a proporção de mulheres que 

utilizam os ambientes externos. Segundo Whyte, a proporção de 

mulheres em uma praça é um índice da qualidade da mesma:  

Os lugares mais usados também tendem a ter uma proporção mais 

alta do que a média de mulheres. A proporção homem-mulher de 

uma praça basicamente reflete a composição da força de trabalho, 

que varia de área para área – em Midtown, Nova York, está por 

volta de 60% de homens, 40% de mulheres. As mulheres são mais 

discriminatórias do que os homens de onde elas se sentarão, mais 

sensíveis à irritação, e as mulheres passam mais tempo elecando as 

várias possibilidades. Se uma praça tem menor proporção 

marcadamente mais baixa de mulheres, alguma coisa está errada. 

Onde tem uma proporção de mulheres, mais alta do que a média, a 

praça é provavelmente um bom lugar e foi escolhido por isso. 

(2001, p. 18, tradução nossa). 

Com relação aos horários de maior utilização dos ambientes externos em 

áreas centrais, Whyte (2001) constatou que existe um horário de pico, 

entre 12:00 horas e 14:00 horas, que compreende o horário de almoço. E 

no começo e no fim do dia, antes e depois do horário de pico, existe um 

uso mais esporádico destes espaços. 

Apesar de o número de usuários poder variar muito no horário de pico, 

ou fora dele, em função da estação do ano e do tempo, Whyte verificou 

que existe um padrão de utilização de alguns setores, com uma 

intensidade maior em alguns pontos do que outros da praça. Os horários 

fora do pico podem ser os melhores para observação da preferência das 

pessoas, uma vez que elas tem liberdade de escolher onde querem ficar, 

diferentemente de quando o espaço está cheio, e ela fica onde pode, e 

não exatamente onde gostaria.  

Com relação aos pontos de aglomeração de pessoas, sentadas ou em pé, 

Whyte (2001) observou que os padrões são similares: as pessoas param 

para conversar em pé, ou sentam para conversar ou fazer um piquenique, 

nos caminhos principais de pedestres. As pessoas também tendem a 

estacionar próximas de objetos, ou lugares bem definidos, como mastro 

de bandeira, estátua, degraus, bordas de espelho d’água. Raramente os 

pontos escolhidos para estacionar, é o meio de um amplo espaço vazio. 

Whyte tinha uma hipótese de que o comportamento das pessoas em 

outras cidades, com outras culturas, deveria ser um pouco diferente, e 

através da comparação com outros estudos, ele comprovou que sua 

hipótese estava correta, principalmente com relação às cidades de 

tamanhos diferentes: cidades com menores densidades, os pedestres se 

movem mais lentamente e há menos atividades sociais em comparação 

com as áreas de alto tráfego. Mas com respeito à outros fatores, os 

padrões de comportamento são similares. Para esta comparação de 

comportamentos, Whyte utilizou os estudos de Jan Gehl, para 

Copenhagem, e de Matthew Ciolek, para um shopping center da 

Austrália, e constatou que alguns padrões de aglomeração eram quase 

idênticos.  

Portanto, uma de suas conclusões, foi de que os comportamentos 

similares das pessoas são encontrados entre as grandes cidades de 

diferentes países, mais do que a similaridade entre os grupos de uma 

cidade grande e uma cidade menor de um mesmo país. Em um outro 

estudo comparativo feito posteriormente com Tóquio, e com uma galeria 

de Milão, Whyte (2001) constatou que diante de elementos básicos 

comuns entre os centros de cidades - tais como a grande quantidade de 
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pedestres, as aglomerações de pessoas e a mistura de atividades - as 

pessoas agem e se comportam muito similarmente, apesar das diferenças 

culturais. 

 

1.2.3 Jan Gehl 

A pesquisa de Jan Gehl relaciona como a quantidade e a qualidade do 

espaço público para pedestres, determinam a qualidade de vida nas 

cidades. 

Depois de se formar em 1960, e ter trabalhado com arquitetura por mais 

de seis anos, Gehl desenvolveu uma pesquisa por quatro anos, que 

resultou na publicação do livro Livet mellem husene, em 1971 (La 

humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificio, 2006). 

Este livro apresenta os resultados de uma investigação sobre as relações 

entre a configuração do espaço urbano e o comportamento social. Gehl 

utiliza estudos de outros pesquisadores, associados às suas observações 

empíricas dos espaços públicos. O objetivo era obter parâmetros 

quantitativos e qualitativos sobre os espaços de uso público. 

Estas pesquisas o levaram a ser convidado para dar consultoria para várias 

instituições e cidades, na Europa, Estados Unidos, Austrália, Ásia e 

América do Sul, onde fez um estudo para o centro da cidade de São Paulo 

(Figuras 12 a 14).  

Seus trabalhos profissionais são na maioria em áreas urbanas centrais, 

com o objetivo de melhorar a atratividade e as condições para criar uma 

boa vida social para os cidadãos nestas áreas.  

Sua pesquisa teórica parte de uma classificação das atividades que se 

desenvolvem no espaço público, para indicar quais são as características 

que devem ter estes espaços, para que estas atividades possam ocorrer. 

Gehl (2006, p. 17) classifica as atividades exteriores que são realizadas nos 

espaços públicos em três categorias: atividades necessárias, atividades 

opcionais e atividades sociais. Ele assinala que cada uma destas atividades 

requer diferentes exigências com relação ao entorno físico. 

As atividades necessárias são as que se referem ao cotidiano, às 

obrigações diárias de circulações entre residência, escola, trabalho, 

compras, e que geralmente estão associadas ao caminhar. Por serem 

atividades obrigatórias os usuários não tem direito de escolha e, portanto, 

são atividades que independem do entorno exterior. 

As atividades opcionais, que são de livre escolha do usuário, dependem 

da vontade ou do desejo deste usuário, e se o tempo e o lugar permitem 

e são convidativos. Dar um passeio, sentar-se ou tomar um pouco de sol 

são exemplos destes tipos de atividades. Nestes casos, a configuração 

física do espaço exterior é importante, pois depende da qualidade deste 

espaço o tempo de permanência das pessoas. 

As atividades sociais se referem as que necessitam de outras pessoas nos 

espaços públicos para que possam ocorrer. Exemplos destes tipos de 

atividades são as brincadeiras das crianças, as conversas, os jogos, 

atividades comunitárias, e mesmo as atividades passivas, como observar e 

ouvir outras pessoas. Esta última categoria de atividades que acontece 

nos espaços públicos - as atividades sociais - Gehl destaca que também 

poderiam ser denominadas de “resultantes”, pois são uma consequência 

direta das outras duas categorias de atividades: as necessárias e as 

opcionais (GEHL, 2006, p. 20). 
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Figura 12 – Foto de edifício do Vale do 

Anhangabaú, São Paulo. 
Fonte: GEHL ARCHITECTS, 2013. 

Figura 13 – Perspectiva do edifício do Vale do 
Anhangabaú, São Paulo. 

Fonte: GEHL ARCHITECTS, 2013. 

 
Figura 14 – Projeto de Jan Gehl para o Anhangabaú, centro de São Paulo, 2006. 

Fonte: GELH ARCHITECTS, 2013. 

O caráter das atividades sociais também é variável de acordo com o 

contexto em que ocorre. Nas áreas residenciais, onde há uma quantidade 

menor de pessoas, mas com interesses e origens em comum, as 

atividades podem ser de conversar ou jogar, por exemplo. Já em áreas das 

centralidades das cidades, as atividades sociais tendem a ser mais 

superficiais e passivas, como simplesmente ver e observar transeuntes 

(GEHL, 2006, p. 21). 

Os estudos de Gehl investigam a atividade social do encontro, de ver e 

ouvir uns aos outros, como ponto de partida para outras formas de 

atividades sociais mais complexas, pois considera que esta é uma das 

qualidades mais importantes dos espaços públicos. Gehl também 

esclarece que estas três categorias de atividades exteriores – necessárias, 

opcionais e sociais – acontecem entrelaçadas. O autor afirma:  

A vida entre os edifícios não se limita à circulação de pedestres ou 

as atividades recreativas ou sociais. A vida entre os edifícios 

abrange todo o espectro das atividades, que se combinam para 

fazer com que os espaços comunitários das cidades e as zonas 

residenciais sejam significativos e atrativos (GEHL, 2006, p. 21, 

tradução nossa). 
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1.3 Considerações Parciais 

As primeiras sessões deste capítulo apresentaram algumas definições de 

espaços públicos e espaços privados e um panorama das mudanças de 

usos e finalidades dos espaços públicos nas áreas centrais, que permitem 

compreender as transformações ocorridas no papel do espaço público 

como elemento de aproximação e vivência da vida pública desde as 

cidades tradicionais, até o conceito de dispersão existente nas cidades 

contemporâneas. 

De acordo com os autores Hertzberger, Grolle e Madanipour, a 

diferenciação entre espaços de uso público e uso privado envolve, com 

diferentes graus de ênfase, três pontos em comum: acessibilidade, 

administração e regras de utilização. Estes três elementos serão 

abordados nos próximos capítulos. 

Em seguida foram apresentados os trabalhos dos pesquisadores Jane 

Jacobs, William H. Whyte e Jan Gehl, que realizaram investigações 

empíricas sobre os espaços públicos e cujos resultados auxiliaram para a 

fundamentação teórica e para determinar as categorias de análise que 

foram adotadas na pesquisa. Resumidamente, os pontos mais 

importantes a serem destacados dos três autores são: 

- De acordo com Jane Jacobs (2000), as quatro condições essenciais para 

gerar diversidade e vida pública nas ruas são: a variedade de funções 

dentro dos bairros; as quadras pequenas, com percursos curtos entre os 

acessos às edificações; a idade variada das edificações; e a alta densidade 

de pessoas.  

- Os estudos de William H. Whyte (2001) comprovam a ideia de que é 

possível realizar estudos comparativos em cidades diferentes, pois 

segundo ele, diante dos elementos básicos comuns entre os centros de 

cidades, como por exemplo, o alto volume de pedestres, as aglomerações 

de pessoas e a mistura de atividades – as pessoas agem e se comportam 

muito similarmente, apesar das diferenças culturais. 

- A pesquisa de Jan Gehl (2003) sobre como as quantidades e as 

qualidades dos espaços públicos para pedestres determinam a qualidade 

de vida nas cidades, serviu de base para determinar as categorias de 

análise quantitativa e qualitativa dos espaços de uso público dos setores 

levantados. 

Em comum, os três autores apresentam como foco das pesquisas, a 

relação entre o espaço público e a qualidade de vida das pessoas. Os 

trabalhos apresentam propostas práticas a serem adotadas no desenho 

urbano, com o objetivo de tornar os espaços e as cidades, atrativos para 

as pessoas.  

Assim, a partir da análise dos trabalhos dos três autores, foram 

estabelecidos enfoques de avaliação para os estudos de casos, que se 

referem às qualidades necessárias para os espaços de uso público e que 

estão direcionados para o bem estar da população: o agrupamento, a 

circulação e a permanência das pessoas. Os três temas serão 

desenvolvidos nos capítulos 3 a 5.  

 

 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

25 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

2 PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AVENIDA DR. CHUCRI ZAIDAN 

Para o desenvolvimento da pesquisa são propostos três estudos de casos 

que abrangem duas categorias para análise: quantitativa e qualitativa. A 

fonte teórica utilizada é o trabalho de Jan Gehl em seu livro La 

Humanización del Espacio Urbano (2006), onde o autor expõe as  

propostas para análise dos espaços públicos urbanos, dentro das duas 

categorias: 

a) quantitativa – que estuda as maneiras de se agrupar pessoas e 

funções, no tempo e no espaço, e maneiras de integrar, atrair e abrir as 

atividades neste espaço. Esta categoria de pesquisa focaliza a incidência 

de atividades – nível de atividades e número de acontecimentos, mas não 

descreve a qualidade do entorno público. 

b) qualitativa – que analisa o caráter e o conteúdo da vida nos espaços 

externos a partir de uma série de exigências do entorno exterior, desde os 

mais gerais até alguns mais específicos que atendem a atividades básicas 

e simples como caminhar, estar de pé e sentar-se, ver, ouvir e falar. 

Os procedimentos utilizados para o levantamento de dados para análise 

quantitativa e qualitativa compreendem as seguintes etapas:  

 Visita aos locais de estudo para observação e registro de dados;  

 Elaboração de mapas que ilustram os dados obtidos e permite 

quantifica-los;  

 Elaboração de tabelas e gráficos comparativos de dados, a partir 

da quantificação registrada nos levantamentos. 

Foram selecionadas áreas com extensões similares de aproximadamente 

900 metros de comprimento para cada uma das três regiões de estudo:  

 Park Avenue, entre as ruas East 48th St. e East 59th St. (Figuras 15 a 

17). 

 Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e Alameda Lorena (Figuras 

18 a 20). 

 Avenida Doutor Chucri Zaidan, entre a Rua Henri Dunant e 

Avenida Morumbi (Figuras 21 a 23).  

O levantamento se restringe aos quarteirões que compreendem as faixas 

lindeiras às vias. A seleção das três vias para estudos de casos levou em 

consideração os seguintes critérios: 

 Zonas de centralidades lineares, com uso do solo predominante 

de comércio e serviço; 

 Configurações urbanas semelhantes: áreas verticalizadas, 

avenidas de mão dupla e canteiro central; 

 Existência de espaços de uso coletivos significativos e 

representativos de soluções de ambientes para uso público; 

 Diferenças no período de desenvolvimento das centralidades, no 

caso específico da cidade de São Paulo, com uma centralidade em 

pleno desenvolvimento (Av. Dr. Chucri Zaidan) e uma centralidade 

em área consolidada (Av. Paulista). 
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Figura 15 – Mapa do entorno da área de estudo da Park Avenue – NY.  
 

 
Figura 16 – Foto área da Park Avenue, entre as ruas E 48th St e E 59th St – NY.  
Fonte: GOOGLE, 2012. 
 

 
Figura 17 – Mapa da área de estudo da Park Avenue, entre as ruas E 48th St e  E 59th St – NY. 
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Figura 18 – Mapa do entorno da área de estudo da Avenida Paulista, SP.  

 
Figura 19 – Foto área da Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e Alameda Lorena.  
Fonte: GOOGLE, 2012. 

 
Figura 20 – Mapa da área de estudo da Avenida Paulista, SP.  
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Figura 21 – Mapa do entorno da área de estudo da Avenida Dr. Chucri Zaidan, SP.  
 

 
Figura 22 – Foto aérea da Av. Dr.  Chucri Zaidan, entre a Rua Henri Dunant e Av. Morumbi – SP. 
Fonte: GOOGLE, 2012. 

 
Figura 23 – Mapa da área de estudo da Av. Dr. Chucri Zaidan, trecho de aproximadamente 900m, entre 

a Rua Henri Dunant e Avenida Morumbi. 
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2.1 Park Avenue 

A Park Avenue é uma avenida da cidade de Nova York que, por sua vez, 

está localizada no sul do estado de Nova York (Figura 25), na parte 

nordeste dos Estados Unidos (Figura 24). 

 
Figura 24 – Mapa dos Estados Unidos, em destaque o Estado de Nova York. 

A cidade de Nova York está dividida em cinco distritos: Brooklyn, Bronx, 

Manhattan, Queens e Staten Island (Figura 26), e faz parte de um 

arquipélago na foz do Rio Hudson. Somente o distrito do Bronx está no 

continente. Assim, a área de terra da cidade é de 789,4 quilômetros 

quadrados, e a área de água é de 428,8 quilômetros quadrados. 

Segundo o Censo de 1º de abril de 2010 (U.S. CENSUS BUREAU, 2010), a 

população do estado de Nova York é de 19.378.102 habitantes, e a 

população da cidade de Nova York é de 8.175.133 habitantes, distribuídos 

em 1.213 quilômetros quadrados, o que resulta em uma densidade de 

6.739,60 habitantes por quilômetro quadrado. 

 

 
Figura 25 - Mapa do Estado de Nova York, em destaque a cidade de Nova York. 

O distrito de Manhattan é o centro econômico da cidade e o mais 

densamente habitado com 26.879,20 habitantes por quilômetro 

quadrado – seus 1.585.873 habitantes (U.S. CENSUS BUREAU, 2010) estão 

distribuídos em 59 quilômetros quadrados.  

Manhattan apresenta dois centros financeiros importantes: ao sul o 

Lower Manhattan que é o terceiro maior centro financeiro dos Estados 

Unidos e onde se localiza a Bolsa de Nova York, na Wall Street; e o 

Midtown Manhattan, mais ao centro da ilha, que é o maior centro 

financeiro dos Estados Unidos e onde se localiza a Park Avenue. 
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Figura 26 – Mapa dos distritos da cidade de Nova York. 

A Park Avenue é uma das avenidas planejadas no plano de arruamento de 

Manhattan, de 1811, elaborado a partir de uma proposta de John Randel, 

e estabelecido pela New York State Legislature. O plano se baseia em uma 

grade ortogonal dividida em 11 avenidas e 155 ruas (Figura 27). 

Inicialmente a Park Avenue foi denominada de Bowery. Depois ela passou 

a ser chamada de Fourth Avenue, e é assim que ainda hoje é conhecido o 

trecho entre a Cooper Square na 8th Street até a Union Square na 14th 

Street (BURNS; SANDERS, 1999). 

 
Figura 27 – Mapa do plano de arruamento de Manhattan, de 1811. 
Fonte: BURNS; SANDERS; 1999, p. 52. 

Entre a 14th Street e a 17th Street, a avenida é conhecida como Union 

Square East, a partir daí até a 32nd Street, ela passa a ser chamada de Park 

Avenue South. A partir da 32nd Street, até o final da 132nd Street, ela é 

denominada de Park Avenue. 

Em 1837, inicialmente havia sido instalada na avenida, uma linha de 

carroças da New York and Harlem Railroad, que chegava até a 125th 

Street. Entre os anos de 1872 até 1876, o New York Central e o Hudson 

River Railroad construíram um túnel para locomotivas a vapor, entre as 

ruas 59th Street e 96th Street, juntamente com a instalação do terminal 

Grand Central Depot. 

Em 8 de janeiro de 1902 ocorreu um acidente ferroviário, entre um trem 

expresso que perdeu o controle e bateu em um trem parado próximo à 

Grand Central Depot, e que ocasionou a morte de 15 pessoas. Após este 

fato, e a pedido da população, a linha de trem passou a ser eletrificada e 

fez-se um projeto de substituição do terminal que já estava 

subdimensionado para a demanda (BURNS; SANDERS, 1999). 
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A Grand Central Depot foi demolida em fases, entre os anos de 1903 e 

1913, para a construção do Grand Central Terminal, que foi inaugurado 

em 1927, e tem um estilo arquitetônico de Beaux Arts. 

Atualmente o Túnel da Park Avenue conecta quatro faixas de trilhos da 

linha Metro-North Railroad, desde o Terminal Grand Central, na 42nd 

Street, até a 97th Street, quando as faixas se elevam acima do solo, 

transformando-se no viaduto Park Avenue Viaduct. 

As características morfológicas da avenida de mão dupla, com canteiro 

central arborizado, e edifícios altos que criam o perfil da paisagem, vêm 

sendo mantidas, como pode ser observado nas fotos de 1968 (Figura 28) 

e de 2011 (Figura 29). 

  
Figura 28 – Foto da Park Avenue, em 1968. 
Fonte: BURNS; SANDERS, 1999, p.487. 

Figura 29 – Foto da Park Avenue, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

32 

2.2 Avenida Paulista 

A Avenida Paulista é uma importante via da cidade de São Paulo. O 

Município de São Paulo é a capital do Estado de São Paulo e o principal 

centro financeiro da América Latina. O Estado de São Paulo está 

localizado no sul da região Sudeste do Brasil, e é uma das 27 unidades 

federativas do Brasil (Figura 30). Apresenta uma população de mais de 40 

milhões de habitantes (INSTITUTO..., 2010), distribuídos em 645 

municípios, o que representa o Estado com a maior população do Brasil 

(Figuras 31). 

 
Figura 30 - Mapa dos Estados do Brasil, em destaque o Estado de São Paulo. 

 
Figura 31 - Mapa Geográfico do Estado de São Paulo. 

São Paulo está dentro de uma mancha urbana contínua, em processo de 

conurbação, que forma a Região Metropolitana de São Paulo, abrangendo 

um total de 39 municípios do Estado de São Paulo (Figura 32). Esta região 

metropolitana, também denominada de Grande São Paulo corresponde a 

uma área de 7.943,81 quilômetros quadrados, e abriga uma população de 

19.672.582 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2010 

(INSTITUTO..., 2010). 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

33 

 
Figura 32 – Mapa da Região Metropolitana de São Paulo, em destaque, o Município de São Paulo. 

A população do município de São Paulo (Figura 33) em 2010 era de 

11.253.503 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 1.523,27 

quilômetros quadrados, o que resulta em uma densidade demográfica de 

7.387,69 habitantes por quilômetro quadrado (INSTITUTO..., 2010). 

O município de São Paulo se desenvolveu a partir de um único centro até 

o final dos anos 1960, dividido entre o Centro Tradicional e o Centro Novo 

(CORDEIRO, 1993, apud FRÚGOLI Jr, 2000, p. 39):  

É quando, a partir do período de “milagre” (1968-73), um novo 

centro estruturou-se ao longo da Avenida Paulista, o que fez com 

que o Centro Metropolitano se desdobrasse então em “Centro 

Principal” e “Centro Paulista”: tal rearranjo já teria correspondido 

às mudanças havidas na passagem gradativa do regime fordista 

para o de acumulação flexível (CORDEIRO, 1980, 1992 e 1993). Já 

nos anos 90, uma nova área de concentração de sedes empresariais 

viria a configurar o “Centro Berrini” [...]. 
 

 
Figura 33 – Mapa das Subprefeituras do Município de São Paulo. 

Atualmente, o município apresenta novas centralidades, que se somaram 

a estas duas já existentes, entre elas: Avenida Faria Lima, o bairro da Vila 

Olímpia, Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini e sua extensão a Avenida 
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Doutor Chucri Zaidan. Frúgoli destaca que as centralidades desenvolvem 

um processo de “competição” entre si: 

Assim a realidade metropolitana é hoje marcada por centros ou 

polos em competição, cuja força difere a partir do dinamismo 

econômico, do conjunto de empresas que abarca, das políticas do 

poder público quanto ao desenvolvimento metropolitano e dos 

grupos sociais que, com diferentes intuitos se situam nessas áreas. 

Nesse sentido, uma análise não apenas da área central, mas 

comparando centros que competem por determinada hegemonia 

dentro da metrópole, pode revelar como se relacionam diversos 

projetos e concepções urbanas em jogo, com influências em temas 

como a vida urbana, a interação social e o tipo de metrópole 

resultante dessa competição (FRÚGOLI Jr, 2000, p. 36). 

A história da Avenida Paulista está ligada com o movimento de ocupação 

das partes altas da cidade, pela alta burguesia da sociedade da época de 

sua inauguração em 8 de dezembro de 1891.  

Os barões do café inicialmente moravam em grandes casarões na Rua 

Alegre (atualmente Rua Brigadeiro Tobias), e na Rua da Constituição 

(hoje, Rua Florêncio de Abreu), na região do centro histórico; e alguns 

outros cafeicultores moravam em bairros como Santa Ifigênia, Santa 

Cecília, Campos Elíseos, Barra Funda e Vila Buarque (IACOCCA, 1998). 

Nesta mesma época a vida social, econômica e cultural acontecia na área 

formada pelo “triângulo” da Rua Direita, Rua São Bento e Rua 15 de 

Novembro.  

A pujança econômica da cidade acabou atraindo tanto imigrantes 

europeus, quanto migrantes do interior da cidade e de outros Estados, 

que se aglomeravam próximos a esta área central. Devido à carência de 

moradias para todos, surgem os cortiços, e juntamente com eles, os 

problemas de higiene e salubridade. A partir de 1889, como medida para 

acabar com os cortiços, as casas do Triângulo são demolidas e 

substituídas por novas edificações destinadas ao comércio. A população 

de baixa renda passa a se dirigir para outros bairros, como Santa Ifigênia e 

Bela Vista, e em seguida, para áreas mais afastadas, próximas de estradas 

de ferro. Mas esta região tem a característica geográfica de serem terras 

baixas e úmidas, como: Parada Inglesa, Quarta Parada, em seguida, Brás, 

Pari, Mooca, Tatuapé, e outros. E como consequência as terras altas 

passam a ser valorizadas e procuradas pelas classes mais abastadas 

(IACOCCA, 1998). 

A alta burguesia de São Paulo, na busca por terras em posições mais altas 

para estabelecer suas moradias, vai em direção à zona oeste inicialmente, 

e mais precisamente o bairro de Higienópolis, cujo nome já indicava sua 

preocupação com a limpeza e a saúde.  

A partir de Higienópolis, sobe-se em direção aos bairros da Consolação e 

do Paraíso, próximos ao espigão onde foi implantada a Avenida Paulista, 

idealizada pelo uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, que era engenheiro e 

urbanista. Sua intenção desde o início era de criar um grande eixo urbano, 

como já conhecia em outras cidades da Europa. 

Assim, em janeiro de 1890, tiveram início as obras desta avenida de 2.800 

metros de comprimento, que viria a ser oficialmente inaugurada em 1891, 

e já era servida pelas redes de luz, água e esgoto. 

Também foram estabelecidas algumas regras de ocupação, entre elas a 

que obrigava as futuras construções a respeitar um recuo de 10 metros 

do alinhamento das calçadas. Era o primeiro sinal que indicava o perfil da 

nova avenida: além de nobre, teria que ser elegante, característica que 

iria predominar ao longo das décadas seguintes (IACOCCA, 1998). 
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A história da avenida iria passar por muitas fases e transformações, sendo 

inicialmente ocupada pelas chácaras de fim de semana de comerciantes 

ricos e de cafeicultores, até a construção da primeira mansão da avenida, 

do industrial Francisco Matarazzo, em 1896. Em 1900, chega o serviço de 

bondes da Light, e em 1903 a avenida passa a abrigar alguns edifícios de 

uso público, como o Instituto Pasteur de São Paulo, a Maternidade São 

Paulo, o Sanatório Santa Catarina e o Grupo Escolar Rodrigues Alves. 

Na década de 1910 a Avenida Paulista passa a apresentar um aumento 

expressivo de construções, destinadas principalmente para os 

profissionais liberais e industriais, e para a aristocracia, juntamente com 

os imigrantes europeus que fugiam da Primeira Guerra Mundial (Figura 

34). 

 
Figura 34 – Foto das primeiras mansões da Avenida Paulista no início do século XX. 
Fonte: IACOCCA,1998, p. 25. 

 

Até quem em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, e a falência de 

muitos fazendeiros de café, muitas residências foram vendidas para 

saudar dívidas. Os novos compradores, em sua maioria imigrante, passam 

a construir residências com variados estilos: pompeano, florentino, 

renascentista, neoclássico, art nouveau, e mourisco (IACCOCA, 1998). 

A década de 1930 passaria a ser considerada a época do início do declínio 

da Avenida Paulista, e que é representado também pela decadência do 

Belvedere do Trianon, projeto de Ramos de Azevedo, e que desde sua 

construção em 1919, era o ponto de referência da elite paulistana. 

Outro grupo de imigrantes chega à cidade no decorrer da Segunda Guerra 

Mundial, e vêm investir em propriedades. O objetivo era adquirir grandes 

terrenos com a intensão de explorar a verticalização que já havia se 

iniciado nos anos 1940 na área central, e se espraiava para a Avenida 

Paulista (Figura 35). Na década seguinte será marcada pela demolição das 

residências para a construção de edifícios estritamente residenciais. O 

Belvedere do Trianon também seria demolido em 1950.  

Mas, novamente a avenida passaria por outra alteração, com a 

construção dos primeiros edifícios comerciais, que seria impulsionado a 

partir da construção do Conjunto Nacional, empreendimento idealizado 

pelo argentino José Tjurs (1901-1977). 

No final da década de 1950, o skyline da avenida já era marcado por 

importantes edifícios residenciais, ladeados pelas antigas mansões e seus 

jardins, como o Edifício Savoy, na esquina com a Alameda Joaquim 

Eugênio de Lima e o Residencial Nações Unidas, de 1959, na esquina da 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio. 
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Figura 35 – Foto da Avenida Paulista nos anos 1940. 
Fonte: IACOCCA,1998, p. 34 e 35. 

A partir de 1962, houve uma importante modificação na legislação 

municipal, que passou a permitir a construção e funcionamento de lojas e 

edifícios comerciais na Avenida Paulista, o que acarretou imediatamente, 

a transformação de muitos casarões para atividades comerciais. Ao 

mesmo tempo, tem-se o início da construção de edifícios verticais 

destinados a prestação de serviços. 

Em 1967, o então prefeito Faria Lima, decretou a desapropriação de parte 

dos terrenos das mansões para o alargamento da avenida – cujas obras 

teriam início somente em 1974 (Figura 36), e em 1968, os bondes foram 

retirados de circulação na avenida. Neste mesmo ano, foi inaugurado o 

edifício do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP, projeto de Lina 

Bo Bardi, no local antes ocupado pelo Belvedere do Trianon. 

A década de 1970 viria a marcar a transformação da paisagem da avenida, 

que com a valorização dos terrenos, vai apresentar uma intensificação da 

demolição das mansões e a eliminação de seus jardins, para a construção 

de torres verticais para empresas e instituições bancárias. Nesta época o 

Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico – 

desperta para a necessidade de preservação da memória da avenida e 

inicia alguns processos de tombamento de residências, mas já era muito 

tarde. Alguns proprietários, para evitar este processo, faziam a demolição 

dos imóveis à noite. 

A paisagem da avenida na década de 1970, já apresentava, portanto, sua 

característica atual, de predominância de edifícios verticais para uso de 

serviços, sede de bancos e empresas, e como base para antenas de 

emissoras de rádios e televisões. Este novo perfil foi acompanhado pelo 

surgimento de usos comerciais para alimentação deste grande volume de 

pessoas que trabalhavam nos edifícios. 

Mas será nesta época também que começam a surgir novos shopping 

centers pela cidade, o que atrai a população que antes procurava as lojas 

famosas e elegantes da Rua Augusta, e que passam a serem atraídos pelas 

facilidades propiciadas por estes estabelecimentos: praça de alimentação, 

estacionamento gratuito, variedade de lojas e serviços, próximos de suas 

residências. 

Após mais de 30 anos desde a reforma de alargamento da avenida, em 

julho de 2008 teve início as obras de readequação urbanística e viária 

propostas pelo Projeto Nova Paulista, que foi implantado pela Secretaria 

de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo. As obras envolveram a 

remodelação dos canteiros centrais e das calçadas, e a ideia era de 

transformar a avenida em uma via totalmente acessível às pessoas com 

deficiência visual ou com mobilidade reduzida (SÃO PAULO, 2008). 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

37 

Em 2011 foi a vez do sistema de iluminação da avenida passar por uma 

reforma que substituiu os 54 postes existentes, que foram instalados na 

remodelação da avenida em 1974. Foi uma obra executada a partir de 

uma parceria firmada entre a Prefeitura e a AES Eletropaulo. A 

substituição dos postes de iluminação trouxe uma melhoria no nível de 

iluminância nas pistas, que passou de uma média de 12 lux, para 48 lux 

(Figura 37). Além disso, as novas lâmpadas permitiram uma redução de 

60% do consumo energético (LIMA, 2011). 

 
Figura 36 – Foto das obras de reforma para 
alargamento da Avenida Paulista, 1974. 
Fonte: IACOCCA,1998, p. 85. 

 
Figura 37 – Foto do novo modelo de poste de 
iluminação da Avenida Paulista, 2011. 
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2.3 Avenida Doutor Chucri Zaidan 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan é uma extensão da Avenida Engenheiro 

Luís Carlos Berrini, em direção à Santo Amaro, portanto, sua história está 

vinculada com o desenvolvimento desta área. A avenida inicia ao norte, 

no cruzamento entre a Ponte do Morumbi e Avenida Jornalista Roberto 

Marinho, e termina ao sul, na Rua Henri Dunant.  

Todo este trecho faz parte da área da várzea do Rio Pinheiros, que até os 

anos 1960 ainda era uma região pantanosa, e por isso era conhecida 

como "dreno do Brooklin". Em 1975, três arquitetos - Carlos Bratke, 

Roberto Bratke e Francisco Collet - se instalaram no local e começaram a 

criar projetos para a avenida, incluindo a drenagem do terreno (VEIGA, 

2010).  

Assim, a região se tornou fonte de investimentos da construtora Bratke-

Collet, que comprava terrenos de baixo custo para lançar edifícios de 

escritórios, e acabou dando início a expansão imobiliária que iria ocorrer 

no bairro. 

A área passou a ser vista como uma alternativa para as empresas e os 

profissionais que não conseguiam se estabelecer ou se manter na Avenida 

Paulista, que na época era muito valorizada (Figura 38). Segundo Carlos 

Bratke: 

Além do custo baixo dos lotes, o que mais nos chamou a atenção ali 

foi o zoneamento generoso e a localização próxima a vias 

expressas, a áreas industriais do ABC. Essas qualidades tornavam a 

Berrini muito promissora. (BRATKE, 2005 apud PUGLIESE, 2005, 

p.46). 

Carlos Bratke ainda mantém o seu escritório no edifício Oswaldo Bratke, 

um dos primeiros, entre os 62 edifícios que projetou para a região da 

avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Quando Carlos Bratke foi 

questionado sobre uma padronização dos edifícios que projetou para a 

àrea, ele argumentou: 

Além do aspecto econômico, foi por filosofia. Quando me dei conta 

de que iria projetar vários prédios, tentei estabelecer, na medida 

em que as leis de zoneamento permitiam, um padrão, inclusive na 

altura, de 12 andares. Entretanto, por causa do sistema construtivo 

de torres periféricas, há uma certa versatilidade em cada um deles. 

(BRATKE, 2005 apud PUGLIESE, 2005, p.23). 

 
Figura 38 – Avenida Luís Carlos Berrini, no final dos anos 1970. 

Fonte: BRATKE COLLET, 2008. 

Atualmente, a Avenida Dr. Chucri Zaidan abriga grandes empresas, como a Sede 

da Rede Globo de Televisão, a Sede da Nestlé, a Vivo, o Morumbi Shopping 

Center, o Shopping Market Place, o Hotel Hyatt, o Complexo Rochaverá. 

A partir de 2006 teve início a construção de edifícios residencias na Avenida Luís 

Carlos Berrini, que em apenas quatro anos, já contava com o lançamento de seis 

empreendimentos, que correspondiam a cerca de 1.500 apartamentos novos.  
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Em 2001, foi lançada a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, que 

compreende a área da Marginal do Rio Pinheiros desde a Avenida dos 

Bandeirantes até a Avenida João Dias, e a Avenida Águas Espraiadas, atualmente 

denominada de Avenida Jornalista Roberto Marinho. A área foi subdividida em 

seis setores: Brooklin, Berrini, Marginal Pinheiros, Chucri Zaidan, Jabaquara e 

Americanópolis. A Avenida Dr. Chucri Zaidan está inserida no denominado Plano 

Urbanístico do Setor Chucri Zaidan. 

Com parte dos recursos obtidos na Operação Urbana Consorciada Água 

Espraiada, em 2003, teve início a construção da ponte Estaiada Octávio 

Frias de Oliveira, de 138 metros de altura, projeto de João Valente, 

inaugurada em 10 de maio de 2008. A ponte que passa sobre o Rio 

Pinheiros, é a continuação da Avenida Jornalista Roberto Marinho 

(BRANDELISE; ZANCHETA, 2011). 

Além disso, outra parte dos recursos foi destinada à empreendimentos 

habitacionais para a população moradora do Jardim Edith e de outros 

assentamentos irregulares da região. 

Em 2011, o então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, divulgou o 

andamento de duas propostas para a região, que já constavam da 

Operação Urbana Águas Espraiadas . Uma delas é a proposta de extensão 

de 3,4 km da Avenida Dr. Chucri Zaidan até a av. João Dias, em Santo 

Amaro (Figura 39). O percurso de um quilômetro será realizado através da 

sobreposição de vias, e a avenida passará a ter duas pistas na superfície e 

outras duas no subsolo, cada uma com duas faixas. (KASSAB..., 2011). 

O segundo projeto divulgado pela prefeitura é o de um corredor central 

de ônibus na Avenida Luís Carlos Berrini, de 3 km, que substituiria suas 

três ou quatro estreitas faixas, dependendo do trecho. A ideia é retirar os 

ônibus que circulam próximo as calçadas e que tem a circulação 

comprometida pelas entradas e saídas de garagens. O corredor pode 

servir para 33 linhas de ônibus e atender a cerca de 150 mil passageiros. 

(PROMESSA ..., 2011). 

 
Figura 39 – Mapa do projeto de extensão da Avenida Dr. Chucri Zaidan, até a Av. João Dias. 
Fonte: KASSAB..., 2011. 
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Atualmente está em andamento a primeira fase do monotrilho da Linha 

17-Ouro, que terá 7,7 km de extensão, fazendo a ligação estratégica entre 

o Aeroporto de Congonhas e a Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda da 

CPTM, e atenderá a um público estimado de quase 100 mil usuários por 

dia (Figura 100).  

As obras deste primeiro trecho que passa sobre o canteiro central da 

Avenida Jornalista Roberto Marinho, tem previsão de entrega em 2014. 

(CAMPO..., 2012). 

 

 
Figura 40 – Mapa do percurso da Linha 17 – Ouro do Metrô de São Paulo. 
Fonte: ALCKMIN…, 2012. 

 

Os investimentos em transporte coletivo, com a implantação do 

monotrilho, juntamente com a previsão de construção de um túnel que 

ligará a Avenida Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes, e a 

implantação de um parque linear na região, tem gerado uma expectativa 

de valorização deste setor da cidade (MAGALHÃES, 2012). 

A área tem atraído a atenção dos investidores, até para a manutenção das 

áreas públicas. Em, 2011, o paisagista Marcelo Faisal coordenou a 

revitalização do canteiro central da Avenida Engenheiro Luís Carlos 

Berrini, que envolveu o plantio de 12.000 mudas de cinquenta espécies de 

vegetações, em um trecho de aproximadamente um quilômetro. O 

projeto e a execução foram patrocinados por uma seguradora (BATISTA 

Jr, 2011). E a paisagista Isabel Duprat fez o projeto dos canteiros da 

Avenida Dr. Chucri Zaidan.  

É possível verificar a transformação que o setor sudoeste da cidade vem 

passando em um espaço de tempo relativamente curto, quando observa-

se, por exemplo, a foto do início dos anos 1990 (Figura 41), portanto há 

aproximadamente 20 anos, com relação a uma foto mais recente, da 

mesma área (Figura 42).  

Pode-se ver a mudança da tipologia do próprio Morumbi Shopping, que 

teve suas fachadas reformadas para se adequar a um padrão mais 

atualizado; o entorno está mais verticalizado com a construção de novas 

torres empresariais; e as áreas dos canteiros centrais foram valorizadas 

com paisagismo ornamental. 
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Figura 41 – Foto da área do Morumbi Shopping e região, nos anos 1990. 
Fonte: ROLNIK; KOWARIK; SOMEKH, 1991, p. 146. 

 
Figura 42 – Foto da área do Morumbi Shopping e região em 2012. 

A comparação entre as fotos aéreas das duas áreas de estudo, a Avenida 

Paulista e a Avenida Doutor Chucri Zaidan, ambas em São Paulo, permite 

observar a diferença no desenvolvimento das duas regiões. A foto aérea 

da Avenida Paulista em 1958, mostra a quase completa ocupação de 

todos os lotes, alguns ainda com residências isoladas, mas já aparecem 

também os edifícios verticais, com destaque para o Conjunto Nacional 

(Figura 43). A foto áerea de 2008, mostra a situação mais atual, com a 

proliferação dos edifícios verticais em quase toda a porção destacada 

(Figura 44). 

As fotos áreas referentes à Avenida Doutor Chucri Zaidan, demonstram 

com em 1958, a região era descampada, com poucas construções, as ruas 

ainda eram sem pavimentação (Figura 45). A foto áerea de 2008, mostra 

as alterações no sistema viário, a implantação de mais uma ponte paralela 

a ponte do Morumbi, a instalação da Estação da CPTM da Granja Julieta, e 

a ocupação dos lotes pelos grandes empreendimentos comerciais, os 

shopping centers Morumbi e Market Place, e os empreendimentos 

empresariais, as torres de escritórios (Figura 46). 

Portanto, apesar das diferenças no histórico de desenvolvimento das duas 

áreas, atualmente, tanto a Avenida Paulista, quanto a Avenida Doutor 

Chucri Zaidan, apresentam similaridades como centros empresariais 

importantes na cidade de São Paulo. 
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Figura 43 – Foto área da Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e Rua Pamplona, em 1958. 
Fonte: GEOPORTAL, 2008. 
 

 
Figura 44 – Foto área da Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e Rua Pamplona, em 2008. 
Fonte: GEOPORTAL, 2008. 

 

 
Figura 45 – Foto área da Avenida Dr. Chucri Zaidan próximo à ponte do Morumbi, em 1958. 
Fonte: GEOPORTAL, 2008. 
 
 

 
Figura 46 – Foto área da Avenida Dr. Chucri Zaidan próximo à ponte do Morumbi, em 2008. 
Fonte: GEOPORTAL, 2008. 
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2.4 Estruturas físicas das centralidades 

A partir da elaboração dos mapas das áreas em estudo das três 

centralidades (Figuras 47 a 49), é possível registrar que a diferença de 

configuração dos quarteirões de cada uma das regiões resultou em 

metragens quadradas diferentes entre os trechos, mas que mantém uma 

proporcionalidade ao redor dos 30% da somatória, conforme indicado na 

Tabela 2. 

Região de estudo 
Área de 

levantamento 
(m2) 

Porcentagem com 
relação à área total 

de levantamento 

Park Avenue – NY 260.758,27 30,47% 

Avenida Paulista – SP 272.094,51 31,80% 

Avenida Chucri Zaidan – SP 322.816,44 37,73% 

Área total de estudo 855.669,22 100,00% 
Tabela 2 – Áreas (em metros quadrados) dos três trechos em estudo. 

 
Figura 47 – Mapa da área de levantamento de dados da Park Avenue. 

 
Figura 48 – Mapa da área de levantamento de dados da Avenida Paulista. 

 

 
Figura 49 – Mapa da área de levantamento de dados da Avenida Doutor Chucri Zaidan. 
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2.4.1 Ano das construções 

O levantamento das datas de construção das edificações nas três áreas 

que são objetos de estudo permitiu comprovar as diferenças das épocas 

de expansão imobiliária das regiões analisadas (Figuras 50 a 52).  

O trecho escolhido da Park Avenue, em Nova York, entre a East 48th Street 

e East 59th Street, tem um avanço expressivo de construções entre as 

décadas de 1920 e 1940, com um ápice, justamente entre os anos de 

1930 e 1939, e um segundo momento de expansão entre os anos de 1960 

e 1969 (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Ano de inauguração das edificações nas áreas de estudo: Park Avenue, Avenida Paulista e 

Av. Dr. Chucri Zaidan. 

 

A Avenida Paulista, por sua vez, registrou um crescimento acentuado de 

construções entre os anos de 1970 e 1979, no trecho entre a Rua Augusta 

e Rua Pamplona. A Avenida Doutor Chucri Zaidan, na área entre as ruas 

Henri Dunant e Baltazar Fernandes, vem apresentando um crescimento 

uniforme a partir dos anos 1970, tendo um leve aumento no período 

entre os anos de 2000 e 2009 (Gráfico 1). 

Quando se realiza o cálculo da média do ano de inauguração das 

edificações das três áreas, verifica-se que a configuração do ambiente 

construído dos trechos em análise tem uma variação temporal, sendo que 

a Park Avenue com uma configuração com construções do início do século 

passado; a Avenida Paulista, com uma formação relacionada com os anos 

1970; e a Avenida Dr. Chucri Zaidan, ainda em pleno desenvolvimento, 

caracterizada pelas construções do fim do século passado e início deste 

século (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Média dos anos de inauguração das edificações nas áreas de estudo: Park Avenue, Avenida 

Paulista e Av. Dr. Chucri Zaidan. 
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Figura 50 – Mapa do ano de inauguração das edificações da Park Avenue, Nova York. 
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Figura 51 – Mapa do ano de inauguração das edificações da Avenida Paulista, São Paulo. 
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Figura 52 – Mapa do ano de inauguração das edificações da Avenida Doutor Chucri Zaidan, São Paulo. 
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2.4.2 Altura das edificações 

A partir do levantamento da data de construção das edificações de cada 

uma das três centralidades, e o registro dos dados nos respectivos mapas 

de cada área (Figuras 53 a 55), foi possível analisar que as três áreas em 

estudo tem uma variação de configuração formal das edificações com 

relação à altura (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Número de pavimentos das edificações dos trechos de levantamento de dados das três 

áreas de estudo: Park Avenue, Av. Paulista e Av. Dr. Chucri Zaidan. 

 

O trecho de levantamento da Park Avenue tem uma grande quantidade 

de edificações baixas, entre 1 e 9 pavimentos, o que corresponde a 

aproximadamente 48% do total, como pode ser observado na cor azul 

clara do Gráfico 3. Por outro lado, já possui 4 edifícios com número de 

pavimentos entre 50 e 59, o que corresponde a 3% do total. 

A Avenida Paulista, por sua vez, apresenta quase 45% de edifícios com até 

9 pavimentos, sendo exatamente 50 unidades, e uma parcela também 

expressiva de edifícios entre 10 e 19 pavimentos, o que corresponde a 

aproximadamente 39% do total. Apenas um edifício na área levantada 

tem mais do que 30 pavimentos. 

A Avenida Dr. Chucri Zaidan, é a avenida com menor gabarito de altura 

entre as três áreas selecionadas, apresentando 62% das edificações entre 

1 e 9 pavimentos e apenas um edifício com mais de 30 pavimentos. 

Quando se compara a média do número de pavimentos dos três trechos 

em análise, pode-se observar que a Park Avenue tem a maior média com 

16 pavimentos. A Avenida Paulista e a Avenida Dr. Chucri Zaidan 

apresentam valores muito próximos, com média de 11 pavimentos e 10 

pavimentos respectivamente (Tabela 3). Estes dados demonstram que 

apesar de a Park Avenue possuir proporcionalmente a maior quantidade 

de edifícios até 09 pavimentos, é uma área que passou por um processo 

de verticalização significativo, que elevou a média geral. 

Local do levantamento Média do nº de pavimentos 

Park Avenue – NY 16 

Avenida Paulista – SP 11 

Av. Dr. Chucri Zaidan - SP 10 

  Tabela 3 – Média do número de pavimentos das edificações nos trechos em análise. 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Park Avenue

Av. Paulista

Av. Dr. C. Zaidan

Quantidade de edifícios 

Número de pavimentos das edificações 

50 - 59 pav. 40 - 49 pav. 30 - 39 pav.

22 - 29 pav. 10 - 19 pav. 01 - 09 pav.
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Figura 53 – Mapa do número de pavimentos das edificações da Park Avenue , Nova York. 
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Figura 54 – Mapa do número de pavimentos das edificações da Avenida Paulista, São Paulo.
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Figura 55 – Mapa do número de pavimentos da Avenida Dr. Chucri Zaidan, São Paulo.
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A análise do número de pavimentos das edificações nos trechos 

levantados está relacionada com a questão da verticalização de setores 

das cidades e, consequentemente, com o aumento da densidade 

demográfica e diminuição de espaços livres de edificação. 

A cidade vertical envolve a noção de edifício alto, de arranha-céu. A 

verticalização foi definida como a multiplicação efetiva do solo 

urbano, possibilitada pelo uso do elevador. A essa ideia associam-

se a característica da verticalidade, o aproveitamento intensivo da 

terra urbana (densidade) e o padrão de desenvolvimento 

tecnológico do século XX, demonstrando-se a relação 

verticalização/adensamento.  (SOMEKH, 1997, p.20). 

Ao mesmo tempo em que a verticalização representa um aumento de 

área construída em áreas urbanas já consolidadas e com aproveitamento 

de infraestrutura existente, por outro lado, também representa um 

aumento populacional que necessita proporcionalmente de mais áreas 

para circulação, permanência, acesso. 

Nos setores residenciais verticalizados surge a demanda por mais áreas de 

uso livre de edificações voltadas para os usos de recreação e lazer, como 

as praças e parques. Nos setores de comércio e serviços, há um aumento 

na demanda por áreas para atividades a ser realizada no tempo livre dos 

funcionários, principalmente em horários de intervalo do trabalho. Em 

qualquer um dos casos, existe uma necessidade de aumento de áreas 

para uso coletivo. 

A verticalização também está relacionada com a legislação que 

regulamenta os diferentes setores das cidades. 

Nos anos 90, quando se estudou a forma de ocupação da cidade de São 

Paulo, observou-se que, em relação a outras metrópoles, as áreas 

verticalizadas da cidade não eram efetivamente densas. Uma das 

justificativas para o fato era justamente a legislação urbanística que 

sempre limitou os coeficientes de aproveitamento permitidos, como 

instrumento de controle das densidades. O objetivo era de evitar maior 

saturação do sistema viário e de infraestrutura, ao mesmo tempo em que 

tentava se controlar os valores do solo urbano (SÃO PAULO, 1990). 

[...] o estabelecimento de coeficientes não determina 

necessariamente a densidade demográfica: o coeficiente de 

aproveitamento determina a densidade construída, mas a 

demográfica será muito influenciada pelos padrões de urbanização 

e pela própria renda média da população que habita determinada 

área (SÃO PAULO, 1990, p. 110).  

De acordo com o perfil histórico, Souza (2005) observou que o processo 

de urbanização de São Paulo, inicialmente ocorreu horizontalmente, se 

espraiando para áreas cada vez mais distantes do centro, principalmente 

devido ao baixo custo dos terrenos. O início do processo de verticalização 

de São Paulo aconteceu nos anos de 1910, a partir da construção de 

edifícios de escritórios localizados na área central da cidade. 

Após a crise de 1929, acontece um aumento significativo deste processo 

de verticalização, principalmente para escritórios, apresentando maior 

destaque na chamada região do Centro Novo. 

Já nos anos 1940, a cidade apresentou uma nova tendência de expansão 

vertical, desta vez com os edifícios residenciais dos bairros próximos ao 

setor sudoeste do centro. 
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Até a promulgação da Lei 5.261, em 1957, a legislação urbanística 

controlava apenas a altura dos edifícios, a partir do estabelecimento de 

alturas máximas permitidas. Fora da região central, por exemplo, a altura 

máxima era de 80 metros. A Lei 5.261 passou a utilizar os coeficientes de 

aproveitamento para controle da verticalização, e limitou em seis vezes a 

área do terreno para uso comercial e quatro vezes a área do terreno para 

o uso residencial (ROLNIK; KOWARIK; SOMEKH, 1991). 

A Lei de Zoneamento de 1972 trouxe novos limites para os coeficientes de 

aproveitamento, associados não mais apenas ao tipo de uso do edifício, 

mas atrelado a uma diferenciação da trama da cidade.  

Em 4% da área de São Paulo, nas zonas estritamente residenciais, o 

coeficiente máximo é 1; em 86%, o coeficiente máximo é igual a 2; 

e em apenas 10% da cidade atinge quatro vezes a área (ROLNIK; 

KOWARIK; SOMEKH, 1991, p. 111). 

A opção por permitir o máximo coeficiente de aproveitamento, 

equivalente a construção de quatro vezes a área do terreno em apenas 

10% da cidade, é uma das variáveis que fizeram com que os níveis de 

densidade construída de São Paulo fossem relativamente menores do que 

em outras metrópoles.  

Em Nova York, os coeficientes máximos de aproveitamento 

correspondem a índices de 18 a 20 vezes a área do terreno. 

Kuchpil (2002) observa que a Europa apresentou um crescimento de 

cidades na horizontal, anexando áreas próximas às já consolidadas, 

enquanto na América, houve um paralelismo entre crescimento 

horizontal, com os subúrbios residenciais, e o crescimento vertical, com o 

adensamento de áreas consolidadas. 

A análise dos dados históricos sobre o processo de verticalização de São 

Paulo permite compreender porque há uma diferença expressiva na 

proporção das alturas dos edifícios da Park Avenue, com relação à 

Avenida Paulista e à Avenida Doutor Chucri Zaidan. 
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2.4.3 Zonas de uso 

 

2.4.3.1 Zoneamento de Nova York 

A Lei de Zoneamento da cidade de Nova York (ZONING..., 2012) divide a 

cidade em oito distritos comerciais, que permitem diferentes atividades 

de comércio, em função das necessidades de cada localização. Nas zonas 

C1 e C2 são permitidas pequenas lojas de varejo e serviços, para atender 

as comunidades residenciais vizinhas. Nos distritos C4, são permitidas 

lojas maiores, com mais bens e serviços. Os distritos C5 e C6 são as áreas 

dos centros empresariais que servem a cidade e o estado, como em 

Midtown, Lower Manhattan, Downtown Brooklyn e Long Island. E existem 

ainda três distritos com propósitos específicos: o C3 para as áreas de 

recreação às margens dos rios, o C7 para os parques de entretenimento e 

o C8 para lojas de concerto pesado e usos automotivos. 

Todo o trecho em estudo da região da Park Avenue está inserido em 

zonas de Uso Comercial das categorias C5 e C6, nas subcategorias: C5-2, 

C5-2,5, C5-3, C6-4.5, C6-6 (Figura 56). 

Os oito distritos comerciais são subdivididos (como indicado pelo sufixo 

numérico) conforme as variações de potencial construtivo (Bulk5), do 

número de vagas de estacionamento e requisitos de áreas para carga e 

descarga. Nos distritos comerciais de alta densidade, como o C-5 e o C-6, 

o FAR6 (Floor Area Ratio) é o principal elemento de controle. O FAR 

                                                           
5
 Bulk, o potencial construtivo é controlado por uma combinação de elementos de 

controle como: tamanho do lote, área à ser construída, taxa de ocupação, espaço aberto, 
jardins, altura e recuos - que determina o tamanho máximo e a localização de uma 
edificação em um lote (ZONING..., 2012, p.61, tradução nossa). 
6
 O FAR (Floor Area Ratio) é o equivalente ao Coeficiente de Aproveitamento, sendo o 

principal fator de regulamentação do controle do tamanho das edificações. O FAR é a 
proporção da área total à construir em função da área total do terreno. Cada distrito do 

comercial para um distrito C5-2, por exemplo, é 10.0 enquanto o FAR para 

um distrito C5-3 é 15.0 (Tabela 4). Em distritos comerciais de alta e média 

densidade, as praças, os melhoramentos para áreas de calçadas e, através 

de uma permissão especial, os melhoramentos para áreas de estações de 

metrô, podem gerar um aumento do FAR máximo comercial. O recuo 

frontal e os recuos laterais não são exigidos nos distritos comerciais. 

Limites de altura através da imposição de gabaritos máximos, também 

são exigidos, juntamente com as restrições de áreas máximas de 

construção e a aplicação de recuos, para assegurar a iluminação, aeração 

e a implantação de áreas abertas. 

 FAR Comercial FAR Residencial 

C5-2 10.0 10.0 
C5-2.5 10.0 10.0 
C5-3 15.0 10.0 
C6-4.5 10.0 10.0 
C6-6 15.0 10.0 

Tabela 4 – FAR (Floor Area Ratio) para os Distritos de Midtown Mahanttan, Nova York. 

Fonte: ZONING..., p.640. 

O C5 é um distrito comercial central, com fachada de varejo contínua, 

destinado a escritórios e estabelecimentos de varejo que atendam toda a 

região metropolitana. Ruas famosas de comércio, tais como a Fifth 

Avenue, Madison Avenue e a East 57th Street, assim como partes do 

Lower Manhattan, fazem parte deste distrito. Os tipos de usos 

característicos deste distrito são as lojas de departamento, os grandes 

edifícios corporativos, e os edifícios multifuncionais com misto de 

                                                                                                                                     
zoneamento tem um FAR que, quando multiplicado pela área do lote, produz a 
quantidade máxima de área que é permitida à ser construída naquela zona. Por exemplo, 
um lote de 1.000 metros quadrados, em um distrito com o FAR máximo de 1.0, a área 
máxima à ser construída não poderá exceder os 1.000 metros quadrados. (ZONING..., 
2012, p. 70, tradução nossa). 
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residência, escritório e comércio. Hotéis, lojas de varejo e serviços 

profissionais, também são permitidos no C5. 

O FAR comercial máximo varia entre 4.0 e 15.0, e o FAR residencial 

máximo é de 10.0, mas podem ser aumentados com a utilização da 

bonificação pela implantação da praça pública ou habitação inclusiva. 

Os distritos C6 permitem uma ampla gama de usos comerciais de alto 

potencial construtivo, que requerem uma localização central. Sedes 

corporativas, grandes hotéis, lojas de departamento e instalações para 

entretenimento em edifícios multifuncionais são permitidas nos distritos 

C6. 

Os distritos C6-1, C6-2 e a maior parte do C6-3, mapeados em áreas fora 

do coração central de negócios, tais como o bairro do Lower East Side ou 

o Chelsea, tem um FAR comercial de 6.0; o distrito C6-3 tem um FAR de 

9.0; e os distritos C6-4 até C6-9, que estão mapeados dentro dos maiores 

distritos de negócios, têm um FAR máximo de 10.0 ou 15.0, excluindo 

qualquer aplicação de bônus, que permite ainda um aumento, a partir da 

implantação de praça pública ou de habitação inclusiva. 

Com exceção dos distritos C6-2A, C6-3A, C6-3X e C6-4A, todos os demais 

distritos C-6 permitem que as torres penetrem no plano de exposição do 

céu (Sky Exposure Plane7).  

                                                           
7
 Sky Exposure Plane, ou plano de exposição do céu, é um plano virtual inclinado que 

começa em uma altura determinada acima da linha da rua e se ergue para a parte interna 
do lote em uma relação de distância vertical sobre a distância horizontal definida pela 
regulamentação do distrito. Um edifício não pode penetrar o plano de exposição do céu 
que é projetado para garantir iluminação e aeração no nível da rua, principalmente em 
distritos de média e alta densidades. (ZONING..., 2012, p.108, tradução nossa). 

Todos os usos comerciais nos distritos C5 e C6 estão dispensados de 

oferecer vagas de estacionamento devido à facilidade do transporte 

público.  
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Figura 56 – Mapa de Legislação de Uso e Ocupação do Solo da Park Avenue, Nova York. 
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2.4.3.1 Zoneamento de São Paulo 

O município de São Paulo foi dividido em duas macrozonas principais: a 

Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana, de acordo com a Lei de Zoneamento (SÃO PAULO, 

2004). 

As regiões escolhidas para a pesquisa estão inseridas na Macrozona de 

Estruturação e Qualificação Urbana.  

O trecho em estudo da Avenida Paulista é administrado por duas 

subprefeituras: no lado norte, pela Subprefeitura da Sé; e no lado sul, pela 

Subprefeitura de Pinheiros (Figura 57). 

No setor da Subprefeitura da Sé, a área abrange duas zonas de uso:  

 a Zona Mista8 de densidades demográfica e construtiva altas (ZM-

3a/06) – com coeficientes de aproveitamento, mínimo 0,20; 

básico 1,0; e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5. 

 e Zona Centralidade Polar9 (ZCPb/05) – com coeficientes de 

aproveitamento, mínimo 0,20; básico 2,0; e máximo variando de 

2,0 até o limite de 4,0. 

No setor da Subprefeitura de Pinheiros, a área está inserida em: 

                                                           
8
 Zonas Mistas (ZM) são porções do território da Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana, destinadas à implantação de usos residenciais e não residenciais, 
inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de compatibilidade de 
incomodidade e qualidade ambiental, que têm como referência o uso residencial 
(BERNARDES, 2005, p.71). 
9
 Zonas Centralidade Polar (ZCP) são porções do território da zona mista destinadas à 

localização de atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais, 
caracterizadas pela coexistência entre os usos não residenciais e a habitação, porém com 
predominância de usos não residenciais, classificadas como: ZCPa – Zona centralidade 
polar “a” e ZCPb – Zona centralidade polar “b” (BERNARDES, 2005, p. 72). 

 Zona Mista de densidades demográfica e construtivas altas (ZM-

3b/18) – com Coeficiente de aproveitamento, mínimo 0,20; 

básico 2,0; e máximo variando de 2,0 até o limite de 2,5. 

Além disso, tanto a Avenida Paulista como a Rua Augusta são classificadas 

como Zonas de Centralidade Linear10 – b (ZCL-b) – com Coeficiente de 

aproveitamento mínimo 0,20; básico 2.0; e máximo variando de 2,0 até o 

limite de 4,0. 

 A Avenida Doutor Chucri Zaidan, por sua vez, está dividida pela 

administração de duas subprefeituras: no lado norte, Subprefeitura de 

Pinheiros, e no lado sul, Subprefeitura de Santo Amaro (Figura 58). 

No setor da Subprefeitura de Pinheiros, a área está inserida em: 

 Zona Mista de densidades demográfica e construtiva médias (PI 

ZM – 2/16) – com Coeficiente de aproveitamento mínimo 0,20; 

básico 1,0; e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,0. 

  Zona Predominante Industrial11 (PI ZPI/01) – com Coeficiente de 

Aproveitamento mínimo 0,10; básico 1,0; e máximo 1,5. 

No setor da Subprefeitura de Santo Amaro, a área faz parte da: 

 Zona Mista de densidades demográfica e construtiva baixas (SA 

ZM – 1/05), com Coeficiente de aproveitamento mínimo 0,20; 

básico 1,0; e máximo 1,0. 

                                                           
10

 Zonas Centralidade Linear (ZCL) compreendem os lotes com frente para trechos de vias, 
excluídas as ZER, em faixas de 40 metros ou 50 metros, medidos a partir do alinhamento 
da via (a parte do lote que exceder a faixa será considerada “non aedificandi”, mas 
computada para cálculo do CA), destinados à localização de atividades típicas de áreas 
centrais ou de subcentros regionais, caracterizados pela coexistência entre os usos não 
residenciais e a habitação, porém com predominância de usos não residenciais 
(BERNARDES, 2005, p. 72). 
11

 Zona Predominantemente Industrial (ZPI) são porções do território destinadas à 
implantação de usos diversificados, onde a preferência é dada aos usos industriais 
incômodos e às atividades não residenciais incômodas. 
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Além disso, a Avenida Roque Petroni Junior está classificada como Zona 

de Centralidade Linear (ZCL-a) com Coeficiente de aproveitamento 

mínimo 0,20; básico 1,0; e máximo variando de 1,0 até o limite de 2,5. 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan também faz parte do Plano Urbanístico 

do Setor Chucri Zaidan da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, 

que foi regulamentada pela Lei nº 13.260 de 28 de dezembro de 2001, e 

que sofreu uma alteração parcial pela Lei nº 15.416, de 22 de julho de 

2011. 

O objetivo da lei da operação urbana é de propor obras estruturais para 

compatibilizar a infraestrutura da área ao adensamento programado. 

Assim, para o Setor Chucri Zaidan foram feitas propostas que envolvem o 

desempenho viário, como a extensão da Avenida Dr. Chucri Zaidan, a 

partir do Shopping Morumbi, até a Avenida João Dias, compreendendo 

3.400 metros e que abrigará um sistema de transporte coletivo, e a 

construção de uma nova ponte sobre o Rio Pinheiros, entre as pontes do 

Morumbi e João Dias. 

Também foram propostas medidas para proporcionar a qualificação 

urbanística e ambiental da área, através da implantação de áreas verdes, 

equipamentos públicos, e melhorias dos caminhos para pedestres. 
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Figura 57 – Mapa de Legislação de Uso e Ocupação do Solo da Avenida Paulista, São Paulo. 
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Figura 58 – Mapa de Legislação de Uso e Ocupação do Solo da Avenida Doutor Chucri Zaidan, São Paulo.
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2.5 Considerações Parciais 

Para o desenvolvimento dos estudos de casos foram selecionadas três 

áreas, Park Avenue, Avenida Paulista e Avenida Doutor Chucri Zaidan, que 

estão inseridas em regiões valorizadas do espaço urbano, moldadas pela 

ação dos agentes imobiliários ligados às instituições financeiras, e que 

viabilizaram os empreendimentos considerados de alto padrão. As três 

áreas apresentam conjuntos comerciais, como os shopping centers e 

galerias, e empreendimentos relacionados à gestão do capital, como os 

edifícios de escritórios.   

Para uma melhor compreensão das semelhanças e diferenças entre as 

três áreas, foram levantados dados referentes às estruturas físicas das 

três centralidades, e que estão resumidas na Tabela 5. 

O levantamento comprova que a escolha das três áreas foi satisfatória 

para os estudos de caso no que se refere às suas estruturas físicas, pois as 

premissas dos estudos de casos envolviam a escolha de áreas com 

diferentes períodos de consolidação e que abrangessem uma população 

flutuante, o que gera uma demanda por espaços de uso público. 

Assim, os dados relativos às datas das edificações permitem verificar que 

cada uma das áreas tem momentos de expansão imobiliária diferentes. O 

número de pavimentos das edificações e as zonas de uso e ocupação do 

solo que os três trechos estão inseridos, confirma a vocação das regiões 

de serem setores onde o predomínio de uso é misto, voltado para 

atividades comerciais e de serviços de alta e média densidade, o que são 

fatores de concentração de população.  

       

  PARK AVENUE  AV. PAULISTA  AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 
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s Anos de inauguração 
das edificações 

Média de do ano de inauguração das 
edificações: 1940 
Período de maior quantidade de 
inaugurações: 1920-1929 
Em segundo momento: 1950-1959 

 Média de do ano de inauguração das 
edificações: 1978 
Período de maior quantidade de 
inaugurações: 1970-1979 
Em segundo momento: 1980-1989 

 Média de do ano de inauguração das 
edificações: 1994 
Período de maior quantidade de 
inaugurações: 2001-2009 
Em segundo momento: 1980-1989 

         

Número de 
pavimentos das 
edificações 

Média do nº de pavimentos das edificações: 
16 pavimentos 
 
Maior quantidade de edifícios ainda é de  
1 a 9 pavimentos 
Edifício mais alto tem 52 pavimentos 

 Média do nº de pavimentos das edificações: 
11 pavimentos 
 
Maior quantidade de edifícios ainda é de  
1 a 9 pavimentos 
Edifício mais alto tem 36 pavimentos 

 Média do nº de pavimentos das edificações: 
10 pavimentos 
 
Maior quantidade de edifícios ainda é de  
1 a 9 pavimentos 
Edifício mais alto tem 33 pavimentos 

         

Zoneamento 
Toda área compreende uma região de 
zoneamento denominada de Distrito 
Comercial 

 A área compreende dois tipos de zonas: de 
Centralidade e Mista de Alta Densidade 

 A área está dividida em Zona Mista de Baixa e 
Média densidade, e Zona 
Predominantemente Industrial 

 
Tabela 5  – Avaliação das vias Park Avenue, Avenida Paulista e Av. Dr. Chucri Zaidan, com relação ao Agrupamento de pessoas.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

3 AGRUPAMENTO DE PESSOAS 

A partir da definição e delimitação dos três trechos para levantamento de 

dados dos estudos de casos, este capítulo aborda as características que 

envolvem o agrupamento de pessoas. Conforme foi possível verificar no 

capítulo anterior, as estruturas físicas dos três setores tem vocação para 

concentrar pessoas, torna-se necessário, portanto, identificar se os 

setores determinados possuem os atrativos para o agrupamento. 

Para esta primeira categoria de análise da pesquisa, Gehl (2006) propõe 

quatro temas: agrupar ou dispersar; integrar ou segregar; atrair ou 

repelir; abrir ou fechar. 

Gehl (2006) aponta três escalas de análise com relação aos problemas do 

agrupamento ou dispersão de pessoas:  

 As decisões de grande escala, que envolvem os projetos regionais 

e urbanos.  

... Produz-se uma dispersão efetiva de pessoas e acontecimentos 

quando as moradias, os serviços públicos, as indústrias e as funções 

comerciais são colocadas separadas em vastas extensões de 

terreno isoladas, com uma estrutura urbana funcionalmente 

segregada que depende do automóvel como meio de transporte 

entre as partes. Em contraste com o anterior temos a estrutura 

urbana que agrupa com coerência acontecimentos e pessoas em 

um traçado claro, no qual os espaços públicos são os elementos 

mais importantes da planta da cidade, e onde todas as demais 

funções se situam, convincentemente, ao longo das ruas e dando a 

elas. Este tipo de estrutura urbana pode ser encontrado em quase 

todas as cidades antigas e, mais recentemente, estão voltando a 

serem garantias nos novos projetos das cidades europeias (GEHL, 

2006, p.97, tradução nossa). 

 As decisões de média escala, que abrange os conjuntos de 

edifícios. 

As pessoas e as atividades se dispersam quando os edifícios estão situados a 

grandes distâncias uns dos outros, e com as zonas de entrada e das moradias 

orientadas sem relação entre si (GELH, 2006, p.97, tradução nossa). 

 As decisões de pequena escala, que envolve o projeto de espaços 

exteriores e das fachadas adjacentes.  

É preciso elaborar um projeto cuidadoso e detalhado dos 

elementos que geram e sustentam a vida entre os edifícios. Cada 

uma das funções e as atividades deveriam ser avaliadas caso por 

caso, e deveriam ter que criar uma frente de rua segundo seu valor 

como atração e sua importância para o funcionamento do espaço 

exterior (GEHL, 2006, p.103, tradução nossa). 

Baseado principalmente na média e na pequena escala de análise, que 

envolvem o tipo de conjunto de edificações e suas respectivas funções e 

atividades, foi estabelecido para esta categoria de análise dos espaços 

públicos os registros e análises de quatro tipos de características que 

podem influenciar no agrupamento de pessoas e determinar, portanto, a 

qualidade dos espaços: 
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 Uso do solo predominante do trecho de centralidade analisado; 

 Uso do solo do pavimento térreo das edificações no trecho 

selecionado; 

 Existência de vitrines nas fachadas das edificações; 

 Localização das portas de acesso às edificações. 

 

 

3.1 Usos e atividades predominantes das edificações  

O agrupamento de atividades e pessoas permite que os participantes em 

uma situação tenham a oportunidade de presenciar outros 

acontecimentos e participar deles e assim iniciar um processo que se 

reforça a si mesmo (GEHL, 2006, p.94). 

O objetivo não é o de se considerar que sempre é necessário se agrupar 

pessoas ou atividades, pois às vezes o inverso pode ser necessário, criar 

uma distribuição mais uniforme em vários setores. Para exemplificar isto, 

Gehl (2006) afirma que a concentração de torres altas, funções e pessoas 

que encontramos em muitas cidades, não é um exemplo correto. Isto 

porque, segundo ele, não são os edifícios, mas sim as pessoas e os 

acontecimentos, que deveriam ser agrupados. 

Gehl leva em consideração duas variáveis: 

 O raio de ação habitual entre 400 e 500 metros de percurso, para 

a maioria das pessoas andando; 

 O alcance de visão de outras pessoas e atividades, entre 20 e 100 

metros. 

Para o levantamento de dados será necessária a observação e o registro 

do uso do solo dos trechos em estudo; localização dos pontos de maior 

atratividade de pessoas – geralmente o comércio e serviços. 

A Legislação do Município de São Paulo, em seu Decreto nº 45.817, de 04 

de abril de 2005, dispõe sobre a classificação dos usos residenciais e não 

residenciais. O texto esclarece no Artigo 1º: 

Art. 1º. Este decreto regulamenta a classificação dos usos em 

categorias, subcategorias, tipologias residenciais, bem como em 

grupos de atividades e atividades não residenciais, para fins da 

legislação de uso e ocupação do solo, nos termos da Lei nº 13.885, 

de 25 de agosto de 2004, que estabelece normas complementares 

ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais 

Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, 

disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do Município de São 

Paulo (SÃO PAULO, 2004).  

No Artigo 2°, da Seção I, deste mesmo decreto (SÃO PAULO, 2004), e que 

trata dos usos e atividades, foram estabelecidas duas categorias de uso: I 

– Categoria de Uso Residencial – R, e, II – Categoria de Uso Não 

Residencial – nR, que abriga as atividades comerciais, de prestação de 

serviços, industriais ou institucionais. 

O Artigo 3°, da Seção I, divide a Categoria de Uso Residencial – R, em três 

subcategorias: R1 – uma unidade por lote; R2h – conjunto de duas ou 

mais unidades habitacionais, agrupadas horizontalmente e/ou 

superpostas; e R2v – conjunto com mais de duas unidades habitacionais, 

agrupadas verticalmente. 

O Artigo 13, em sua Seção III – que dispõe sobre as Categorias de Uso Não 

Residencial – nR, subdivide este tipo em quatro subcategorias de uso: 
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I – usos não residenciais compatíveis – nR1 – atividades compatíveis com 

a vizinhança residencial; 

II – usos não residenciais toleráveis – nR2 – atividades que não causam 

impacto nocivo à vizinhança residencial; 

III – usos não residenciais especiais ou incômodos – nR3 – atividades de 

caráter especial por natureza ou potencialmente geradoras de impacto de 

vizinhança ou ambiental; 

IV – usos não residenciais ambientalmente compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável - nR4 – atividades que podem ser 

implantadas em áreas de preservação, conservação ou recuperação 

ambiental. 

As três áreas em estudo, apresentam as duas categorias de uso: Categoria 

de Uso Residencial e Categoria de Uso Não Residencial.  

Com relação à Categoria de Uso Não Residencial - nR, que predomina nos 

três trechos levantados, as subcategorias encontradas foram: nR1, nR2, e 

nR3. Dentro destas subcategorias foram identificadas as seguintes 

atividades: 

Subcategoria nR1:  

 Comércio Diversificado – estabelecimentos de venda direta ao 

consumidor de produtos relacionados ou não ao uso 

residencial: farmácia, drogaria, jornais e revistas, livraria, 

papelaria. 

 Serviços Pessoais – estabelecimentos destinados à prestação 

de serviços de âmbito local: cabeleireiro, centro de estética, 

lavanderia, locadora. 

 Serviços Profissionais – estabelecimentos destinados à 

prestação de serviços de profissionais liberais, técnicos ou 

universitários, ou de apoio ao uso residencial: escritórios e 

consultórios em geral, agências bancárias, serviços 

fotográficos e copiadoras. 

 Serviços de Hospedagem ou Moradia - estabelecimentos 

destinados à prestação de serviços de moradia temporária ou 

provisória, ou de cunho social ou religioso: hotel. 

 Serviços da Administração e Serviços Públicos – agências de 

correios, agências telefônicas, consulados e representações 

diplomáticas, órgãos da administração pública, direta ou 

indireta em geral. 

Subcategoria nR2: 

 Comércio de alimentação ou associado a diversões - 

estabelecimentos destinados à venda de produtos 

alimentícios, com ou sem consumo no local, ou ao 

desenvolvimento de atividades de lazer e diversão: padaria, 

bar, lanchonete, restaurante. 

 Comércio especializado: estabelecimentos destinados à venda 

de produtos específicos - comércio de veículos automotores e 

motocicletas, supermercados, centro de compras - shopping 

center. 

 Serviços de saúde – estabelecimentos destinados ao 

atendimento à saúde da população: hospital, clínica, 

maternidade. 

 Estabelecimentos de ensino não seriado: auto-escolas, 

supletivos, escola de línguas, informática, dança, natação, etc. 

 Locais de reunião ou eventos: espaços e edificações para 

exposições, igreja, templo, galeria, museu. 
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 Serviços de armazenamento e guarda de bens móveis: 

estacionamento de veículos. 

Subcategoria nR3:  

 Usos especiais: espaços, estabelecimentos ou instalações 

sujeitos a controle específico ou de valor estratégico para a 

segurança e serviços públicos: faculdade, Fórum, universidade. 

De acordo com as subcategorias acima explicitadas, foram registrados os 

tipos de uso predominantes das edificações, e em seguida, os usos nos 

pavimentos térreos de cada um dos edifícios, e que serão apresentados a 

seguir, separadamente. 

Nas três áreas pesquisadas, os usos predominantes das edificações são 

relacionados à prestação de serviços profissionais, correspondendo a 71% 

das atividades na Park Avenue (Gráfico 4); 41% na Avenida Paulista 

(Gráfico 5) e 69% na Avenida Doutor Chucri Zaidan (Gráfico 6). 

A Avenida Paulista, no trecho pesquisado, apresenta a maior variedade de 

usos predominantes das edificações entre os três casos, sendo 12 

diferentes tipos: residencial, comércio diversificado, misto comercial e 

serviços, serviços profissionais, serviços de hospedagem, serviços 

públicos, serviços de alimentação, comércio especializado, serviços de 

saúde, locais de reunião, e estacionamento (Tabela 5 e Figura 60).  

As atividades relacionadas ao comércio, que compreende os tipos 

diversificados, especializados ou de alimentação, ficou em segundo lugar, 

nas três áreas, sendo de 10% de predominância na Park Avenue; 19% na 

Avenida Paulista e 28% na Avenida Doutor Chucri Zaidan. 

O uso residencial, por sua vez, apresentou uma variação grande entre as 

três áreas, sendo que na Park Avenue corresponde a 5% dos usos dos 

edifícios; 19% na Avenida Paulista, e inexistente na Avenida Doutor Chucri 

Zaidan. 

 
Gráfico 4 – Usos predominantes das edificações no trecho em estudo da Park Avenue. 
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Gráfico 5 – Usos predominantes das edificações no trecho em estudo da Avenida Paulista - SP. 

Os serviços públicos também aparecem somente na Park Avenue, com 

apenas 2%, e na Avenida Paulista, com 5%.  

O trecho analisado da Park Avenue registra 7 diferentes tipos de usos 

predominantes nas edificações, de acordo com a classificação acima 

exposta, sendo eles: residencial, misto de residencial e comercial, 

comércio diversificado, serviços profissionais, serviços de hospedagem, 

locais de reunião e estacionamento (Figura 59 e Tabela 6). 

 
Gráfico 6 – Usos predominantes das edificações no trecho em estudo da Avenida Dr. Chucri Zaidan - SP. 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan, é a área com a menor variedade de usos 

predominantes nas edificações, com apenas 4 diferentes tipos: comércio 

diversificado, serviços profissionais, comércio especializado e 

estacionamento (Figura 61 e Tabela 8). 
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Figura 59 – Mapa do Uso do Solo Predominante nos edifícios da Park Avenue, Nova York. 
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LEGENDA DOS USOS DOS EDIFÍCIOS DA PARK AVENUE – NOVA YORK 

R 
Residencial 

nR1 
Comércio 
Diversificado 

nR1 
Serviços 
Pessoais  

nR1 
Serviços 
Profissionais 

nR1  
Serviços de 
Hospedagem 
ou Moradia 

nR1 Serviços 
Administração 
e Serviços 
Públicos 

nR2 
Comércio 
de 
alimentação  

nR2 
Comércio 
especializado 

nR2 
Serviços 
de saúde 

nR2 
Estabelec.  
ensino não 
seriado 

nR2 Locais 
de reunião 
ou 
eventos 

nR2 
Serviços 
de 
armazen. 

nR3 Usos 
especiais 

 

1 415 Madison Avenue LL Escritórios 

2 423 Madison Avenue L Misto res/com 

3 Cohan, Jules As Solet Escritórios 

4 Broadway 280 Park Fee Escritórios 

5 Broadway 280 Park Fee Escritórios 

6 Madison Avenue Fee Escritórios 

7 300 Park Avenue, Inc Escritórios 

8 Archdiocese/N.Y. Hospedagem 

9 Pref 34 East 51st Str Escritórios 

10 Mutual Amer Life Insu Escritórios 

11 Eurofinch Limited Escritórios 

12 477 Madave Holdings L Escritórios 

13 485 Madison Avenue, L Escritórios 

14 40 East 52nd Street L Escritórios 

15 Vornado Realty L.P. Escritórios 

16 40 East 52nd Street L Escritórios 

17 501 Madison-Sutton LL Escritórios 

18 509 Madison Ave Assoc Escritórios 

19 Park Avenue Plaza Own Escritórios 

20 Racquet & Tennis Club Escritórios 

21 Park Avenue Plaza Co Escritórios 

22 515 Madison LLC Escritórios 

23 519 Mad (Medium) LLC Escritórios 

24 Nickev LLC Escritórios 

25 Helber Realty Co Escritórios 

26 MFA 527 Madison LLC Escritórios 

27 Elysee Operating Corp Escritórios 

28 390 Park Avenue Assoc Escritórios 

29 Banco Santander S.A. Escritórios 

30 Madison Tower Associa Escritórios 

31 Madison & 54th St Ass Escritórios 

32 Joseph E. Marx Co Inc Escritórios 

33 Park Avenue Place Com Misto res/com 

34 AMTAD LLC Escritórios 

35 410 Park Avenue Assoc Escritórios 

36 Park Avenue 400 Partn Escritórios 

37 RFD 55th Street LLC Misto res/com 

38 54 Associates Escritórios 

39 Tynker 9 and 12 LLC Escritórios 

40 Madison & 54th St Ass Escritórios 

41 551 Madison Avenue OF Escritórios 

42 Recife Realty Co, NV Escritórios 

43 Madison Park Associat Misto res/com 

44 6056 Owners Company Escritórios 

45 NY-Midtown Properties Escritórios 

46 Komohil Realty Co. Escritórios 

47 Friars National Assoc Escritórios 

48 Norsel Realties Escritórios 

49 32 East 57th Street L Escritórios 

50 36 East 57th Street L Comércio 

51 CIM/56th Street (NY) Comércio 

52 CIM/56th Street (NY) Comércio 

53 T&A Holdings, LLC Comércio 

54 CIM/56th Street (NY) Comércio 

55 46 East 57th St. (NY) Comércio 

56 Angel Enterprises Comércio 

57 CIM/56th Street (NY) Comércio 

58 450 Park Avenue LLC Escritórios 

59 Fuller Madison LLC Escritórios 

60 J-2 Escritórios 

61 Stove Properties USA Comércio 

62 Zurich Holding Co. Misto res/com 

63 Zurich Holding Co. Misto res/com 

64 Zurich Holding Co. Misto res/com 

65 Zurich Holding Co. Misto res/com 

66 2-J LLC Escritórios 

67 Murata Sanshiro Hospedagem 

68 Park 58 Corp Residencial 

69 Hahn Kook Cneter (USA) Escritórios 

70 635 Ground Lessor LLC Escritórios 

71 Axa Equitable Life In Misto res/com 

72 PPF OFF 500 Park Avenue Escritórios 

73 Loeb Jr, John L Residencial 

74 58th & Park Ave Inc - B Residencial 

75 Hines 499 Park LLC Escritórios 

76 Sara e Fuks Escritórios 

77 Mansion realty Associ Escritórios 

78 Rudd, Philip J Escritórios 
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79 130 East 59 Street Escritórios 

80 730 Lexington LLc Comércio 

81 133 E. 58th Street Escritórios 

82 130 East 59 Street Escritórios 

83 Cohen Ritz Retail Com Comércio 

84 475 Park Av CP Residencial 

85 Galleria Realty Inc Misto res/com 

86 Mosdot Shuva Israel Escritórios 

87 130 E. 58th Street Co Escritórios 

88 Wallace, Stratford Ct Escritórios 

89 720 Lex Acquisition L Comércio 

90 716 Lexington Avenue Comércio 

91 714 Lex Acquisition L Comércio 

92 Ritz Tower Hotel Inc Misto res/com 

93 Circle Properties Ass Escritórios 

94 57th St Dorchester Residencial 

95 I Bldg Co., Inc Escritórios 

96 118 East 57th LLC Escritórios 

97 120 East 57th Street Escritórios 

98 122 East 57th Street Escritórios 

99 124 East 57th Street Escritórios 

100 126 E 57 Corp Escritórios 

101 Sol Goldman Investmen Escritórios 

102 KDI Lexington Inc Escritórios 

103 KDI Lexington Inc Escritórios 

104 KDI Lexington Inc Escritórios 

105 KDI Lexington Inc Escritórios 

106 KDI Lexington Inc Escritórios 

107 KDI Lexington Inc Escritórios 

108 KDI Lexington Inc Escritórios 

109 KDI Lexington Inc Escritórios 

110 KDI Lexington Inc Escritórios 

111 Double Crown Realty  Escritórios 

112 Shanghai Commercialba Escritórios 

113 The Lombardy Hotel  Hospedagem 

114 T-C 425 Park Avenue Escritórios 

115 120 East 56th St, LL Escritórios 

116 Asian Realty Partners Escritórios 

117 Republic Zimbabwe  Escritórios 

118 136 E 56th St Owners Residencial 

119 656-660 Lexington Avenue Escritórios 

120 NYC 55 Corp Escritórios 

121 W.W.W. Funding Co Reunião 

122 Cacophony LLC Escritórios 

123 Wilkderson Chris Escritórios 

124 Aesop Holdings Escritórios 

125 Duncanwood Properties Escritórios 

126 New York Commercial B Escritórios 

127 Land Finance Corporat Escritórios 

128 417 Park Ave CP Residencial 

129 Greenwich Arms LLC Escritórios 

130 State University Educação 

131 State University Escritórios 

132 Wise Donald Escritórios 

133 124 East 55th Street Escritórios 

134 Central Synagogue Reunião 

135 Lex 54 Condominium Misto res/com 

136 Linmar, L.P. Residencial 

137 State University Escritórios 

138 State University Escritórios 

139 Financial Secretaryin Escritórios 

140 The Brook Inc Escritórios 

141 Eli Acquisition LLC Escritórios 

142 375 Park Ave LP Escritórios 

143 600 Lexignton Owner L Escritórios 

144 345 Park Avenue, L.P. Escritórios 

145 St Bartholomews Churc Reunião 

146 Tower 570 Company L. Escritórios 

147 560 Lexco LLC Escritórios 

148 MN-LTL/MTA Hospedagem 

149 Fisher Park Lane Owne Escritórios 

150 Fisher Park Lane Owne Hospedagem 

 Tabela 6 – Relação dos usos predominantes das edificações no trecho em estudo da Park Avenue, Nova York. 
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Figura 60 – Mapa do Uso do Solo predominante das edificações da Avenida Paulista – SP. 
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LEGENDA DOS USOS DOS EDIFÍCIOS DA AVENIDA PAULISTA – SÃO PAULO 

R 
Residencial 

nR1 
Comércio 
Diversificado 

nR1 
Serviços 
Pessoais  

nR1 
Serviços 
Profissionais 

nR1  
Serviços de 
Hospedagem 
ou Moradia 

nR1 Serviços 
Administração 
e Serviços 
Públicos 

nR2 
Comércio 
de 
alimentação  

nR2 
Comércio 
especializado 

nR2 
Serviços 
de saúde 

nR2 
Estabelec.  
ensino não 
seriado 

nR2 Locais 
de reunião 
ou 
eventos 

nR2 
Serviços 
de 
armazen. 

nR3 Usos 
especiais 

 
 

1 Lanchonete Lanchonete 

2 Shopping Center 3 Shopping 

3 W Torre Paulista Escritórios 

4 Edifício Sacy Residencial  

5 Jane Rose Residencial 

6 Martinucci Escritórios 

7 Procuradoria República Escritórios 

8 Crystal Tower Escritórios 

9 Barão Levão Escritórios 

10 FASP - Edifício 2000 Faculdade 

11 Barão de Amparo Escritórios 

12 Itautec - antigo AGF Seguros Escritórios 

13 Safra Agência Bancária 

14 Augusto Escola de artes 

15 Massis Estacionamento 

16 Itaú Agência Bancária 

17 Massis Estacionamento 

18 Frevo Lanchonete 

19 Golden Tulip Belas Artes Hotel 

20 Çiragan Escritórios 

21 Çiragan Residencial 

22 Spot Restaurante 

23 Cetenco Plaza Norte  Escritórios 

24 Cetenco Plaza Sul  Escritórios 

25 Funcef Center Escritórios 

26 Itaú - edifício Sul-americano Escritórios 

27 Barão de Monte Cedro Escritórios 

28 Estacionamento Estacionamento 

29 Maternidade de São Paulo Hospital 

30 
Fórum Ministro Jarbas Nobre - 
Torre Beta 

Serviço Público 

31 Edifício Arandu Residencial 

32 Edifício Rosmunda Residencial 

33 Piazza Coluna Residencial 

34 Uirapuru Residencial 

35 Minist. Público Federal Serviço Público 

36 Edifício Ourinvest Escritórios 

37 Grande Avenida Escritórios 

38 Parque Avenida Escritórios 

39 Banco Central BR 
Administração 
Púb. 

40 Augusto Correa Galvão Residencial 

41 Pedro Mello  Residencial 

42 Santaneza Residencial 

43 Paulista Corporote Escritórios 

44 
Justiça Federal - Fórum Pedro 
Lessa 

Fórum 

45 MASP Museu 

46 Choperia Opção Restaurante 

47 Escritório Escritório 

48 Bradesco Prime Escritórios 

49 Bozano Simonsen Escritórios 

50 Ed. Dumont-Adams Anexo Museu 

51 Restaurante Restaurante 

52 Edifício Brazilian Financ. C. Agência Bancária 

53 Edifício Eluma Escritórios 

54 Serra Azul Residencial 

55 Studium Residencial 

56 China Trade Center Escritórios 

57 Edifício Asahi Escritórios 

58 Edifício C. Andrea Matarazzo  Misto Com. Ser. 

59 Barão de Christina  Escritórios 

60 Edifício Mário S. W. Cochrane  Escritórios 

61 Bradesco Seguros Escritórios 

62 Desocupado   

63 Residência Desoc. Residência 

64 Elmast Kissajikian Fórum 

65 Edifício Paulista I Escritórios 

66 Centro Cult. FIESP Centro Cultural 

67 Estacionamento Estacionamento 

68 Onofre Drogaria 

69 Collins Loja de Vestuário 

70 Credicard Finaciadora 

71 Spin Loja de Vestuário 

72 Terângulo Loja de Vestuário 

73 De Vita Farmácia 

74 Residencial Residencial 
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75 Escritórios Escritórios 

76 Residencial Residencial 

77 Mc Donald’s Lanchonete 

78 Angelina Modas Loja de Vestuário 

79 Cinderela Lanchonete 

80 Martinez Calçados 

81 Casa do Pão de Q. Cafeteria 

82 Lanchonete Lanchonete 

83 Alcacer Residencial 

84 Itaú Agência Bancária 

85 Parque Trianon Residencial 

86 Bradesco Agência Bancária 

87 Vitoria Park Escritórios 

88 Banco Sofisa Escritórios 

89 Itaú Agência Bancária 

90 Banco Daycoval Agência Bancária 

91 Edifício Scarpa Escritórios 

92 Baronesa de Arary Residencial 

93 Flor de Lis Residencial 

94 Murtedê Residencial 

95 Edifício Soberano Residencial 

96 Edifício 1800 Escritórios 

97 Massimo  Restaurante 

98 Estacionamento Estacionamento 

99 Maffos Restaurante 

100 Copiadora Copiadora 

101 Restaurante Restaurante 

102 Arena Parrilla Restaurante 

103 Xodó Paulista Restaurante 

104 Escritório Escritório 

105 Barão de Itatyaia  Escritórios 

106 Consulado Italiano  Serviço Público 

107 Residência Franco de Mello Desocupado 

108 Parque Paulista Escritórios 

109 Residência Desoc. Desocupado 

110 Conjunto Nacional Uso Misto 

111 Horsa I e II Uso Misto 

 
 

Tabela 7 – Relação dos Usos predominantes das edificações no trecho em estudo da Avenida Paulista, São Paulo. 
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Figura 61 – Mapa do Uso predominante das edificações da Av. Dr. Chucri Zaidan, São Paulo.
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LEGENDA DOS USOS DOS EDIFÍCIOS DA AV. DR. CHUCRI ZAIDAN – SÃO PAULO 

R 
Residencial 

nR1 
Comércio 
Diversificado 

nR1 
Serviços 
Pessoais  

nR1 
Serviços 
Profissionais 

nR1  
Serviços de 
Hospedagem 
ou Moradia 

nR1 Serviços 
Administração 
e Serviços 
Públicos 

nR2 
Comércio 
de 
alimentação  

nR2 
Comércio 
especializado 

nR2 
Serviços 
de saúde 

nR2 
Estabelec.  
ensino não 
seriado 

nR2 Locais 
de reunião 
ou 
eventos 

nR2 
Serviços 
de 
armazen. 

nR3 Usos 
especiais 

 

 

1 Rochaverá - Torre A Escritórios 

2 Rochaverá  Estacionamento 

3 Rochaverá - Torre B Escritórios 

4 Rochaverá - Torre C Escritórios 

5 Rochaverá - Torre D Escritórios 

6 Market Place Shopping Center 

7 M P Tower I Escritórios 

8 M P Tower II Escritórios 

9 Conj. Morumbi III Escritórios 

10 Conj. Morumbi II Escritórios 

11 Conj. Morumbi I Escritórios 

12 Morumbi Square B Escritórios 

13 Morumbi Square C Escritórios 

14 Bradesco Agência Bancária 

15 WTTC - Vivo Telecomunicações 

16 Edifício Nestlé Escritórios 

17 C&C Material Constr. 

18 HSBC Premier Agência Bancária 

19 Morumbi Plaza Escritórios 

20 Kalunga Papelaria 

21 Banco do Brasil Agência Bancária 

22 Santander Agência Bancária 

23 Jaguar Concessionária 

24 Hyundai Concessionária 

25 JAC Motors Concessionária 

26 Toyobo do Brasil Escritórios 

27 Telhanorte Material Constr. 

28 Centro Prof. M. S. Escritórios 

29 Morumbi Shopping Shopping 

 

Tabela 8 – Relação dos Usos predominantes das edificações no trecho em estudo da Av. Dr. Chucri Zaidan, São Paulo. 
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3.2 Usos predominantes nos pavimentos térreos das edificações 

Um segundo objetivo apontado por Gehl (2006) para o agrupamento de 

pessoas é o de integração. A integração implica que uma variedade de 

atividades e pessoas atue conjuntamente nos espaços públicos, ao 

contrário da segregação que implica na separação de funções e grupos.  

O importante não é se as fábricas, as moradias, os serviços, estão 

situados muito próximos nos projetos dos arquitetos, mas se as 

pessoas que trabalham e vivem nos diferentes edifícios usam os 

mesmos espaços públicos e se encontram ao realizar as atividades 

cotidianas. (GEHL, 2006, p. 113, tradução nossa). 

Para esta etapa, é necessário o levantamento e registro do uso das 

atividades existentes nos pavimentos térreos das edificações, uma vez 

que o edifício se comunica com o espaço público das calçadas, a partir de 

seus usos e funções no nível do térreo.  

Ao se analisar as atividades dos pavimentos térreos das edificações de 

cada uma das três áreas dos estudos de casos, é possível observar alguns 

dados que são relevantes para a pesquisa. 

A Park Avenue tem 76% dos usos dos pavimentos térreos de atividades 

comerciais, sendo 50% de comércio diversificado, 24% de serviços de 

alimentação, e 2% de comércio especializado. Apresenta ainda 5% de 

serviços profissionais, como cabelereiros (Gráfico 7, Figura 52 e Tabela 6). 

Os serviços profissionais da Park Avenue que correspondiam a 71% das 

atividades predominantes dos edifícios, caem para 13%, no pavimento 

térreo. 
 

Gráfico 7 – Atividades dos pavimentos térreos das edificações no trecho em estudo da Park Avenue. 
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Figura 62 – Mapa do Uso do Solo dos pavimentos térreos dos edifícios da Park Avenue, Nova York.
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PARK AVENUE – NOVA YORK 

R 

Residencial 

nR1 

Comércio 

Diversificado 

nR1 

Serviços 

Pessoais  

nR1 

Serviços 

Profissionais 

nR1  

Serviços de 

Hospedagem 

ou Moradia 

nR1 Serviços 

Administração 

e Serviços 

Públicos 

nR2 

Comércio 

de 

alimentação  

nR2 

Comércio 

especializado 

nR2 

Serviços 

de saúde 

nR2 

Estabelec.  

ensino não 

seriado 

nR2 Locais 

de reunião 

ou 

eventos 

nR2 

Serviços 

de 

armazen. 

nR3 Usos 

especiais 

 
 

1 HSBC Agência Bancária 

2 PAX Lanchonete 

3 Pret a Manger Lanchonete 

4 Starbucks Cafeteria 

5 The Prime Grill Restaurante 

6 Haas Restaurante 

7 Wells Fargo Escritório Finanças 

8 Eden Fine Art Galeria de Artes 

9 Floricultura Floricultura 

10 Jets Loja dos Jets 

11 Charles Schawb Agência de Invest. 

12 Colgate Palmolive Entrada 

13 E*Trade Financial Agência de Invest. 

14 Restaurante Restaurante 

15 Restaurante Restaurante 

16 Tse Yang Restaurante 

17 Sushiann Restaurante 

18 Bistrô Cafeteria 

19 Just Salad Restaurante 

20 First Republic Agência Bancária 

21 Agência Bancária Agência Bancária 

22 Chipotle Restaurante 

23 Maloney & Porcelli Restaurante 

24 The NY Palace Hotel 

25 Express Loja de Vestuário 

26 Jurlique Loja de Cosméticos 

27 Leonidas Loja Chocolates 

28 Gale Grant Joalheria 

29 Mobile Loja de Celulares 

30 Pax Lanchonete 

31 Fresco Restaurante 

32 Purdy Ótica 

33 Gym Source Loja Equip. Ginás. 

34 Zeitlin Optik Ótica 

35 Fidelity Investment Agência de Invest. 

36 Valley Nat. Bank Agência bancária 

37 At&t Agência de Telec. 

38 Loja de Revelação Loja de Revel. Foto 

39 Starbuck Cafeteria 

40 Purdy Ótica 

41 Bolton’s Loja de Vestuário 

42 Crumbs Lanchonete 

43 La Camiceria Loja de Vestuário 

44 Cellini Loja de Vestuário 

45 Toy Watch Loja de Relógios 

46 T2O+ Loja de Chás 

47 Camicissima Loja de Vestuário 

48 Masons Tennis  Loja de Vestuário 

49 Am. Ex. Travel Serv. Agência de Viagens 

50 The Racquet Clube Privado 

51 Chase Agência bancária 

52 Brioni Loja de Vestuário 

53 Duane Reade Farmácia 

54 David off Geneva Tabacaria 

55 Europa Cafe Cafeteria 

56 Marmi Calçados e Bolsas 

57 Eillen Fisher Loja de Vestuário 

58 Talbots Loja de Vestuário 

59 Hotel Elysée Hotel 

60 Casa Lever Bar 

61 Molton Brown Perfumes e Cosm. 

62 Café Today Cafeteria 

63 Bauman Rare  Livraria 

64 Hickey Freeman Loja de Vestuário 

65 Officine Panerai Relógios 

66 Alfred Dunhill Loja de Vestuário 

67 Loja de Revelação Fotos 

68 Ferrari Store Loja da Ferrari 

69 Chase Agência bancária 

70 Papyrus Papelaria 

71 Pret a Manger Lanchonete 

72 Syms Loja de Vestuário 
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73 Cellini Restaurante 

74 Schumer’s Mercado Bebidas 

75 Reliable Food Mercadinho 

76 Bill’s  Restaurante 

77 Allen Edmonds Calçados 

78 Robert Marc Imobiliária 

79 The Walking Comp. Calçados 

80 Rimova Bolsas e acessórios 

81 Clasyspirit Calçados 

82 HSBC Agência bancária 

83 Chef’s Kitchen Restaurante 

84 Chop’t Lanchonete 

85 Cosí Downtown Lanchonete 

86 Mercedes Benz Concessionária 

87 Friar’s Club Clube Privado 

88 Duane Reade Farmácia 

89 City Market Café Cafeteria 

90 RSC Eletrônicos 

91 Lacoste Loja de Vestuário 

92 Folli Follie Bolsas 

93 Alain Mikle Ótica 

94 Geox Loja de Vestuário 

95 Destination Mater. Loja de Vestuário 

96 Honora Joalheria 

97 Victoria Secrets Loja de Vestuário 

98 Christian Lacroix Loja de Vestuário 

99 Frank Muller Relógios 

100 Turnbull & Asser Loja de Vestuário 

101 Buccellati Relógios 

102 Jacob & Co. Joalheria 

103 Coach Loja de Vestuário 

104 Armani Loja de Vestuário 

105 Mulberry Loja de Vestuário 

106 Lalique Presentes 

107 Fogal Loja de Vestuário 

108 Entrada residenc. Escritórios 

109 Cyber cafe Cafeteria 

110 Tao Restaurante 

111 Four Season Hotel Hotel 

112 Loja roupas masc. Loja de Vestuário 

113 D. Porthault Loja de Vestuário 

114 Citibank Agência Bancária 

115 Audemars Piguet Relógios 

116 L’atelier Joel R. Loja de Vestuário 

117 Brioni Loja de Vestuário 

118 Prada Loja de Vestuário 

119 Fratelli Rossetti Loja de Vestuário 

120 Swaroviski Joalheria 

121 Wolford Loja de Vestuário 

122 Lederer Loja de Bolsas 

123 Stuart Weitzman Loja de Bolsas 

124 Baccarat Cristais 

125 Page and Smith Óculos 

126 R.M. William Loja de Bolsas 

127 Duane Reade Farmácia 

128 Simon Pearce Artigos decoração 

129 T.D.Bank Agência bancária 

130 E. Brawn’s C. Peças de arte 

131 Friedricks  Peças de arte 

132 James Robinson Porcelanas 

133 Spanierman Galeria de Arte 

134 Seaman Schepps Joalheria 

135 Bernaudaud Porcelanas 

136 Yankees Club Loja de Vestuário 

137 Argosy Livraria 

138 Clifford Michael Loja de Vestuário 

139 GNC Mercado 

140 Banana Republic Loja de Vestuário 

141 Aldo Calçados 

142 Victoria Secrets Loja de Vestuário 

143 Escritório Escritório 

144 Gourmet Cafeteria 

145 Ritz Tower Hotel 

146 Hammer Galleries Galeria de Artes 

147 Jay Kos Loja de Vestuários 

148 Chinese Porcelain Porcelanas 

149 Steve Madden Loja de Vestuário 

150 Genesis Loja de Vestuário 

151 Payless Calçados 

152 Naturalizer Calçados 

153 Starbucks Cafeteria 

154 Daff’s  Loja de Vestuário 

155 T. Anthony Calçados 

156 Alice Kwartler Joalheria 

157 Citishoes Calçados 

158 Heritage A. Gallerie Galeria de Artes 

159 Chase Agência Bancária 

160 S.J.Shrubsole Joalheria 

161 BLT Restaurante 

162 Leo Kaplan Objetos de Arte 

163 Starbucks Cafeteria 

164 Herzfeld Loja de Vestuário 

165 C’est Bom Cafe Cafeteria 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

 

79 

166 Palace Restaurant Restaurante 

167 Wally Findlay Galeria de arte 

168 All Seasons Manicure 

169 Renaissance  Hotel 

170 Kenneth Cole Loja de Vestuário 

171 Subway Lanchonete 

172 Leather Loja de Vestuário 

173 Harley-Davidson Loja de Motos 

174 Workshop Loja de Vestuário 

175 Sherwood Restaurante 

176 Psychic Cabelereiro 

177 Aries Nail Manicure 

178 Salon Cabelereiro 

179 Salon 56 Cabelereiro 

180 Master Barber Barbeiro 

181 Acupunture Acupuntura 

182 Quick Bleach Cabelereiro 

183 Residências Residências 

184 Lombardy Hotel 

185 NB Restaurante 

186 Duane Reade  Farmácia 

187 Sterling N. Bank Agência bancária 

188 Staples Material de Escrit. 

189 Montebello Restaurante 

190 Truman’s Barbeiro 

191 Pizza Pizzaria 

192 Tailor Cleaners Lavanderia 

193 Magazines Loja de Vestuário 

194 Eebele Bolsas 

195 Lotto Smoke Shop Tabacaria 

196 Jeweler’s Bijouterias 

197 Belleza Shop Cabelereiro 

198 Didi’s Duds Loja de Vestuário 

199 Bonetto Luggage Malas e Bolsass 

200 La Baguette Padaria 

201 New Fashion Corp Acessórios 

202 Lex Café Cafeteria 

203 Western Union Bijouterias 

204 A&S Eletronics Eletrônicos 

205 Concorde Hotel Hotel 

206 Synagoga Sinagoga 

207 Serviços Serviços 

208 Serviços Serviços 

209 Serviços Serviços 

210 Serviços Serviços 

211 Create & Go Lanchonete 

212 Atlantic Bank Agência Bancária 

213 Fedex Office Correio 

214 Stefano Ricci Loja de vestuário 

215 Walter Steiger Calçados e Bolsas 

216 Belgian Shoes Calçados 

217 Suny Universidade 

218 Escritórios Escritórios 

219 Floralies Floricultura 

220 Escritórios Escritórios 

221 Igreja Igreja 

222 Subway Lanchonete 

223 Health King Lanchonete 

224 Pizza Pizzaria 

225 Jean Paul Cabelereiro 

226 Dunkin donuts Doceria 

227 Goodburger Lanchonete 

228 Bobby Van’s Restaurante 

229 Korea Palace Restaurante 

230 The Volstead  Restaurante 

231 Citibank Agência Bancária 

232 Lanchonete Lanchonete 

233 Hale and Hearty Lanchonete 

234 Pret a Manger Lanchonete 

235 Starbucks Cafeteria 

236 CVS Farmácia 

237 Au Bom Pain Lanchonete 

238 Bank of America Agência Bancária 

239 Ingham Comunicações 

240 L’Entrecôte Restaurante 

241 São Bartolomeu Igreja  

242 Barclay Rex Tabacaria 

243 Godiva Chocolates 

244 Starbucks Cafeteria 

245 Loja do Hotel Loja de Vestuário 

246 Restaurante Hotel Restaurante 

247 Waldorf Astoria Hotel 

248 Oscar Restaurante 

249 Bull & Bear Restaurante 

250 Intercontinental Hotel 

 

Tabela 9 – Relação dos Estabelecimentos e Atividades dos pavimentos térreos dos edifícios no trecho em estudo da Park Avenue, Nova York. 
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A Avenida Paulista também apresenta uma variação dos usos nos 

pavimentos térreos, apresentando 48% de atividades comerciais, 

correspondentes a 28% de comércio diversificado, 18% de serviços de 

alimentação e 2% de comércio especializado (Gráfico 8, Figura 63 e Tabela 

10).  

Na Avenida Paulista, os serviços profissionais que equivalem a 41% do uso 

predominante das edificações caem para 29% dos usos nos pavimentos 

térreos. 

 
Gráfico 8– Atividades dos pavimentos térreos das edificações no trecho da Avenida Paulista. 
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Figura 63 – Mapa do Uso do Solo dos pavimentos térreos dos edifícios da Avenida Paulista, São Paulo. 
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AVENIDA PAULISTA - SP 

R 

Residencial 

nR1 

Comércio 

Diversificado 

nR1 

Serviços 

Pessoais  

nR1 

Serviços 

Profissionais 

nR1  

Serviços de 

Hospedagem 

ou Moradia 

nR1 Serviços 

Administração 

e Serviços 

Públicos 

nR2 

Comércio 

de 

alimentação  

nR2 

Comércio 

especializado 

nR2 

Serviços 

de saúde 

nR2 

Estabelec.  

ensino não 

seriado 

nR2 Locais 

de reunião 

ou 

eventos 

nR2 

Serviços 

de 

armazen. 

nR3 Usos 

especiais 

 

1 Lanchonete Lanchonete 

2 Vilatoro  Loja de calçados 

3 Shopping Center 3 Shopping 

4 Edifício Sacy Residencial  

5 Jane Rose Residencial 

6 Edifício de Escrit. Escritórios 

7 Edifício Escrit. Escritórios 

8 Cristal Tower Escritórios 

9 Bradesco Agência Bancária 

10 FASP Faculdade 

11 Bradesco Agência Bancária 

12 Mc Donald Lanchonete 

13 Safra Agência Bancária 

14 Augusto Escola de artes 

15 Massis Estacionamento 

16 Itaú Agência Bancária 

17 Massis Estacionamento 

18 Frevo Lanchonete 

19 Golden Tulip Hotel 

20 Ciragan Escritórios 

21 Ciragan Residencial 

22 Spot Restaurante 

23 Edifício de Escrit. Escritórios 

24 Caixa Econômica Agência Bancária 

25 Edifício Escritórios Escritórios 

26 Itaú Agência Bancária 

27 Lanchonete Lanchonete 

28 Lanchonete Lanchonete 

29 Edifício Escritórios Escritórios 

30 Estacionamento Estacionamento 

31 Hospital Hospital 

32 Tribunal Reg. Fed Serviço Público 

33 Edifício Arandu Residencial 

34 Kilove Grill Restaurante 

35 Edifício Rosmunda Residencial 

36 Piazza Coluna Residencial 

37 Uirapuru Residencial 

38 Minist. Público Fed. Serviço Público 

39 Edifício Ourinvest Escritórios 

40 HSBC Agência Bancária 

41 Grande Avenida Escritórios 

42 Itaú Agência bancária 

43 Via Veneto Loja de Vestuário 

44 Parque Avenida Escritórios 

45 Citibank Agência bancária 

46 Banco Central BR Administração Púb. 

47 Edifício Residencial Residencial 

48 Pedro Mello  Residencial 

49 Ça Va Restaurante 

50 Santaneza Residencial 

51 Lanchonete Lanchonete 

52 Paulista Corporote Escritórios 

55 Choperia Opção Restaurante 

53 Pedro Lessa Fórum 

54 MASP Museu 

56 Escritório Escritório 

57 Bradesco Prime Edifícios Escritórios 

58 Estilo  Agência Bancária 

59 Ed. Dumont-Adams Anexo Museu 

60 Santander Agência Bancária 

61 Edifício Eluma Escritórios 

62 Serra Azul Residencial 

63 Studium Residencial 

64 China Trade Center Escritórios 

65 Edifício Asahi Escritórios 

66 Itaú Personalité Agência Bancária 

67 Brazilian Financ. C. Escritórios 

68 Charme da Paulista Lanchonete 

69 Loja Loja de Vestuário 

70 Cacau Show Loja de chocolates 

71 Galeria Galeria Comercial 

72 Loja de Roupas Loja de Vestuário 

73 Lanchonete Lanchonete 

74 Visão Ótica 

75 Bomboniere Doceria 

76 Barão de Christina  Shopping 

77 Santander Agência Bancária 

78 Bradesco Agência Bancária 

79 Desocupado Calçados 

80 Residência Residência 

81 Justiça Federal Fórum 
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82 Itaú Agência bancária 

83 Centro Cult. FIESP Centro Cultural 

84 Estacionamento Estacionamento 

85 Onofre Drogaria 

86 Collins Loja de Vestuário 

87 Credicard Finaciadora 

88 Spin Loja de Vestuário 

89 Terângulo Loja de Vestuário 

90 De Vita Farmácia 

91 Residencial Residencial 

92 Via Lins Calçados 

93 Loja de Roupas Loja de Vestuário 

94 Escritórios Escritórios 

95 Relógios Loja de Relógios 

96 Rei do Mate Lanchonete 

97 Residencial Residencial 

98 Loja de Acessórios Loja de Acessórios 

99 Lanchonete Lanchonete 

100 Sensoshoes Loja de Calçados 

101 Mc Donald’s Lanchonete 

102 Angelina Modas Loja de Vestuário 

103 Cinderela Lanchonete 

104 Martinez Calçados 

105 Casa do Pão de Q. Cafeteria 

106 Lanchonete Lanchonete 

107 Alcacer Residencial 

108 Itaú Agência Bancária 

109 Parque Trianon Residencial 

110 Bradesco Agência Bancária 

111 Vitoria Park Escritórios 

112 Banco Sofisa Escritórios 

113 Itaú Agência Bancária 

114 Banco Daycoval Agência Bancária 

115 Loja de Roupas Loja de Vestuário 

116 Edifício Scarpa Escritórios 

117 Marisa Loja de Vestuário 

118 Baronesa de Arary Residencial 

119 Grill Doce Sabor Restaurante 

120 Flor de Lis Residencial 

121 Murtedê Residencial 

122 Edifício Soberano Residencial 

123 Edifício 1800 Escritórios 

124 Massimo  Restaurante 

125 Estacionamento Estacionamento 

126 Maffos Restaurante 

127 Copiadora Copiadora 

128 Restaurante Restaurante 

129 Arena Parrilla Restaurante 

130 Xodó Paulista Restaurante 

131 Escritório Escritório 

132 Banana Split Lanchonete 

133 Vila Luis Loja de Vestuário 

134 Loja de Roupas Loja de Vestuário 

135 Sinhá Moça Lanchonete 

136 Rei do Mate Lanchonete 

137 Consulado Italiano Livraria 

138 Residência Desoc. Desocupado 

139 Parque Paulista Escritórios 

140 Residência Desoc. Desocupado 

141 Barão de Itatiaya Escritórios 

142 Equus Loja de Vestuário 

143 Ótica Campano Ótica 

144 Check Mate Loja de Vestuários 

145 Amor aos Pedaços Doceria 

146 Bazar Store Loja de Vestuário 

147 Barred’s Loja de Vestuários 

148 Arezzo Calçados 

149 Caas Loja de Vestuário 

150 Montag Loja de Vestuário 

151 Dags Relógios 

152 Bradesco Prime Agência Bancária 

153 Loja Loja 

154 Loja Loja 

155 Loja Loja 

156 Loja Loja 

157 Loja Loja 

158 Loja Loja 

159 Loja Loja 

160 Loja Loja 

161 Loja Loja 

162 Loja Loja 

163 Loja Loja 

164 Itaú Agência Bancária 

165 Loja Loja 

166 Cine Livraria Cult. Cinema 

167 Grill Hall Restaurante 

168 Livraria Cultura Livraria 

169 PA Loja de Vestuário 

170 Viena Restaurante 

171 Loja Loja 

172 Casa Pão de Queijo Lanchonete 

173 Bradesco Agência Bancária 

174 Vivo Loja de Telecomun. 

175 Conjunto Nacional Uso Misto 

 

 

Tabela 10– Relação dos Estabelecimentos e Atividades dos pavimentos térreos dos edifícios no trecho em estudo da Avenida Paulista, São Paulo. 
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A Avenida Doutor Chucri Zaidan, por sua vez, quase não há alteração das 

proporções entre os usos predominantes das edificações e dos 

pavimentos térreos das mesmas. A alteração é mínima, de 1% para as 

atividades de uso profissional, que caem de 69% para 68% (Gráfico 9, 

Figura 64 e Tabela 11). 

 

 
Gráfico 9 – Atividades dos pavimentos térreos das edificações no trecho em estudo da Av. Dr. Chucri 

Zaidan - SP. 
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Figura 64 – Mapa do Uso do Solo dos pavimentos térreos dos edifícios da Av. Dr. Chucri Zaidan, São Paulo.
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AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN - SP 

R 

Residencial 

nR1 

Comércio 

Diversificado 

nR1 

Serviços 

Pessoais  

nR1 

Serviços 

Profissionais 

nR1  

Serviços de 

Hospedagem 

ou Moradia 

nR1 Serviços 

Administração 

e Serviços 

Públicos 

nR2 

Comércio 

de 

alimentação  

nR2 

Comércio 

especializado 

nR2 

Serviços 

de saúde 

nR2 

Estabelec.  

ensino não 

seriado 

nR2 Locais 

de reunião 

ou 

eventos 

nR2 

Serviços 

de 

armazen. 

nR3 Usos 

especiais 

 

 

1 Rochaverá Escritórios 

2 Rochaverá Estacionamento 

3 Rochaverá Escritórios 

4 Rochaverá Escritórios 

5 Rochaverá Escritórios 

6 Market Place Shopping Center 

7 M P Tower I Escritórios 

8 M P Tower II Escritórios 

9 Conj. Morumbi III Escritórios 

10 Conj. Morumbi II Escritórios 

11 Conj. Morumbi I Escritórios 

12 Morumbi Square B Escritórios 

13 Morumbi Square C Escritórios 

14 Bradesco Agência Bancária 

15 WTTC - Vivo Telecomunicações 

16 Edifício Nestlé Escritórios 

17 C&C Material Constr. 

18 HSBC Premier Agência Bancária 

19 Lanchonete Lanchonete 

20 Morumbi Plaza Escritórios 

21 Kalunga Papelaria 

22 Banco do Brasil Agência Bancária 

23 Santander Agência Bancária 

24 Santander Agência Bancária 

25 Jaguar Concessionária 

26 Hyundai Concessionária 

27 JAC Motors Concessionária 

28 Toyobo do Brasil Escritórios 

29 Telhanorte Material Constr. 

30 Centro Prof. M. S. Escritórios 

31 Morumbi Shopping Shopping 

Tabela 11 – Relação dos Estabelecimentos e Atividades dos pavimentos térreos dos edifícios no trecho em estudo da Av. Dr. Chucri Zaidan, São Paulo. 
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3.3 Vitrines 

Gehl (2006) ao escrever sobre a relação entre o edifício e a rua, aborda a 

questão do “abrir ou fechar”, ou seja, o porquê das fachadas terem 

visibilidade entre o interior e o exterior: 

O contato a partir da experiência entre o que está acontecendo no 

ambiente público e o que está acontecendo em moradias, lojas, 

fábricas, escritórios e edifícios comunitários contíguos pode trazer 

um notável aumento e enriquecimento das possibilidades de tais 

experiências, em ambas as direções (GEHL, 2006, p.133, tradução 

nossa). 

Mas, Gehl (2006) também ressalta que em alguns momentos, a eficiência 

parece ter o papel predominante para o arquiteto optar por uma maior 

ou menor abertura das fachadas: 

Os estudantes não podem olhar pelas janelas e não podem ser 

vistos, para que não se distraiam. Os trabalhadores de uma fábrica, 

pensando na produtividade, tem uma iluminação fluorescente 

controlada e com uma música cuidadosamente controlada. Os 

executivos de um edifício alto podem olhar para as nuvens, mas 

não para a rua, etc. Somente quando a abertura e a acessibilidade 

podem ajudar diretamente na promoção comercial, as vistas se 

abrem às mercadorias e, se for necessário, às atividades humanas 

(GEHL, 2006, p.133, tradução nossa). 

As áreas escolhidas para os estudos de caso são zonas de uso 

predominantemente de serviços e comércio, como visto anteriormente. 

Deste modo, as vitrines ganham importância na análise da relação do 

edifício com a rua, uma vez que são atrativos para a população. 

As três vias em estudo apresentam diferentes extensões de fachadas, 

sendo que a Park Avenue tem 1.135 metros (Figura 79), a Avenida 

Paulista tem 1.043 metros (Figura 80), e a Avenida Doutor Chucri Zaidan 

tem 935 metros (Figura 81). 

Do total de 1.135 metros de extensão de fachadas, a Park Avenue 

apresenta um total de 383 metros de fachadas em vitrines, o que 

corresponde a 33% da extensão total. Deste valor de vitrines, a via tem 28 

metros de vitrines afastadas dos alinhamentos dos lotes, e 355 metros de 

vitrines nos alinhamentos dos lotes, ou seja, 31% da extensão total de 

fachadas deste trecho da Park Avenue corresponde a vitrines de lojas 

(Figuras 65 e 66). 

  
Figura 65 – Vitrine da loja da Ferrari, Park 

Avenue. 
Figura 66 – Vitrine da loja da Ferrari, Park 

Avenue. 

A Avenida Paulista, por sua vez, tem 30% de extensão de vitrines, o que 

corresponde a 320 metros, dos 1.043 metros totais. Destes 30% de 

vitrines, 20% são de vitrines nos alinhamentos dos lotes (Figura 80). 

Nos últimos dois anos a Avenida Paulista vem apresentando uma 

mudança de centro financeiro e empresarial, para área comercial, com a 

introdução de novos empreendimentos comerciais, alavancado pela 

inauguração de grandes lojas de varejo de vestuário, como a Renner, 

Marisa (Figuras 67 e 68), Brooksfield (Figura 69), e a Camisaria Colombo 

(BARROS, 2011). 
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Esta tendência de mudança de perfil da Avenida Paulista, de centro 

financeiro para comercial, é compartilhada por consultores de varejo e de 

imobiliárias (ROLLI, 2011), que veem como maiores obstáculos para esta 

transformação, os preços dos imóveis, a indisponibilidade de imóveis com 

bons espaços para o comércio, e o número insuficiente de 

estacionamentos.  

  
Figura 67 – Vitrine da loja Marisa, Avenida 

Paulista. 
Figura 68 – Vitrine da loja Marisa, Avenida 

Paulista. 

  
Figura 69 – Vitrine da loja Brooksfield, Avenida 

Paulista 
Figura 70 – Vitrine de uma loja de vestuário, 

Avenida Paulista. 

Segundo reportagem publicada por Rolli (2011) para a Folha Uol, a 

Organização Não Governamental Associação Paulista Viva tem um projeto 

antigo de transformar o pavimento térreo das agências bancárias da 

avenida, em espaços para estabelecimentos comerciais. Nesta mesma 

reportagem foi publicado o resultado de uma pesquisa realizada em 

junho de 2011, pelo Data Popular, a pedido da Folha, que traçou o 

seguinte perfil dos 1,5 milhão de frequentadores diários da Avenida 

Paulista: 

 40% são homens e 60% são mulheres; 

 73% com até 35 anos; 

 15% pertencem à classe A; 25% classe B; 46,5% classe C, 12,5%; 

classe D e 1% classe E; 

 65% já realizaram compras na avenida; 

 41% pretendem realizar compras na avenida nos próximos 30 

dias. 

Já a Avenida Doutor Chucri Zaidan, possui 935 metros de extensão de 

fachadas, sendo que deste total, apenas 7% são de vitrines, e todas 

afastadas dos alinhamentos dos lotes, ou seja, este trecho da via não 

possui nenhuma vitrine no alinhamento do lote.  

As vitrines da Avenida Doutor Chucri Zaidan se referem à exposição de 

automóveis do showroom de duas concessionárias, a Jaguar (Figura 71) e 

a Hyundai (Figura 72). 

  
Figura 71 – Showroom da concessionária Jaguar, 

Av. Dr. Chucri Zaidan. 
Figura 72 – Showroom da concessionária 

Hyundai, Av. Dr. C. Zaidan. 
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O Gráfico 10 mostra a proporção de vitrines nas três centralidades, e é 

possível observar que a Park Avenue e a Avenida Paulista possuem 

situações semelhantes com relação à quantidade de áreas de vitrines 

afastadas do alinhamento dos lotes (cor azul) e de vitrines localizadas no 

alinhamento dos lotes (cor vermelha). A via com os menores valores, é a 

Avenida Doutor Chucri Zaidan, com uma proporção pequena de vitrines 

com relação à extensão total de fachadas da avenida. 

 
Gráfico 10 – Extensão total de vitrines voltadas para as vias em estudo (em metros). 
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3.4 Acessos aos edifícios 

Outros dados passíveis de análise se referem a distância média entre as 

portas das edificações, e o tipo de acesso, se no alinhamento do lote, ou 

se o acesso é recuado do alinhamento.  

Esta análise se refere ao conceito do que Gehl denominou de “atrair ou 

repelir” os grupos de pessoas. A atração se refere à facilidade de acesso 

aos espaços públicos, o que estimula que as pessoas e atividades passem 

do entorno privado ao público. Segundo Gehl, o importante nesta análise 

é a zona limítrofe entre a área pública e a área privada. Os limites muito 

definidos entre o território totalmente privado e o território público 

dificultam as relações com o entorno público. Enquanto que:  

[...] os limites flexíveis – em forma de zonas de transição que não 

sejam nem totalmente privadas nem totalmente públicas – podem 

atuar a princípio como elementos de conexão, tornando mais fácil, 

tanto física quanto psicologicamente, que os residentes e as 

atividades venham e vão entre os espaços públicos e os privados, 

entre o interior e o exterior. (GEHL, 2006, p.125, tradução nossa). 

Com relação a estes dados de facilidade de acesso, foram registrados que: 

 A Park Avenue tem uma distância média de 30,35 metros entre os 

acessos, sendo 72,73% dos acessos no alinhamento do lote 

(Figuras 73 e 74). 

 A Avenida Paulista tem a menor média, com 27,41 metros de 

distância entre os acessos, estando 48,28% no alinhamento do 

lote (Figuras 75 e 76). 

 A Avenida Dr. Chucri Zaidan apresenta a maior média, com 85,22 

metros de distância entre os acessos, com 100% dos acessos 

recuados do alinhamento do lote (Figuras 77 e 78). 

   
Figura 73 – Frente do edifício J.P. Morgan na Park 

Avenue. 
Figura 74 – Frente do edifício Seagram Building 

na Park Avenue. 

 

  
Figura 75 – Frente do edifício Brazilian Financial 

Center, Av. Paulista. 
Figura 76 – Frente do edifício Conde A. 

Matarazzo, Av. Paulista. 
 

  
Figura 77 – Frente do estacionamento do 

Morumbi Shopping, Av. Dr. Chucri 
Zaidan. 

Figura 78 – Calçada em frente do Rochaverá 
Corporate Tower, Av. Dr. Chucri 
Zaidan. 
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Figura 79 – Mapa das vitrines e acessos dos edifícios da Park Avenue, Nova York. 
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Figura 80 – Mapa das vitrines e acessos dos edifícios da Avenida Paulista, São Paulo.
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Figura 81 – Mapa das vitrines e acessos dos edifícios da Av. Dr. Chucri Zaidan, São Paulo.
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3.5 Considerações Parciais 

 

Primeiramente, para a análise quantitativa dos elementos que permitem 

o agrupamento de pessoas nas áreas de centralidades, foram registradas 

e verificadas as características referentes à diversidade de usos dos 

trechos estudados, tanto do uso do solo predominante dos conjuntos de 

edificações, como o uso do solo predominante nos pavimentos térreos 

dos edifícios; a quantidade de vitrines; e os acessos às edificações. Os 

resultados das análises realizadas estão resumidos na Tabela 12. 

A Park Avenue registrou uma concentração de edificações com 

predominância expressiva de serviços profissionais, com 71% do total. 

Porém, o levantamento dos usos dos pavimentos térreos demonstrou 

uma diferença significativa, pois há uma maior quantidade de uso 

comercial, 76% do total, dividido entre usos de comércio diversificado, 

alimentação e comércio especializado.  

       

  PARK AVENUE  AV. PAULISTA  AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 
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Uso do solo dos 
edifícios 

7 tipos de usos predominantes nas 
edificações: 
 
71% serviços profissionais 
10% comércio diversificado 

  12 tipos de usos predominantes nas 
edificações: 
 
41% serviços profissionais 
19% residencial 

  4 tipos de usos predominantes nas 
edificações: 
 
69% serviços profissionais 
24% comércio especializado (shopping 
center) 

 

         

Uso do solo dos 
pavimentos térreos 
dos edifícios 

76% comércio, sendo: 
 
50% comércio diversificado 
24% serviços de alimentação 
2% comércio especializado 
E 5% de serviços profissionais 
 

  48% comércio, sendo: 
 
28% comércio diversificado 
18% serviços 
2% comércio especializado 
E 29% serviços profissionais 

  23% comércio especializado  
 
 68% serviços profissionais 
 
 

 

         

Vitrine 
34% da extensão total de fachadas da via 
tem vitrines (383m de 1135m totais) 

  30% da extensão total de fachadas da via 
tem vitrines (320m de 1045m totais) 

  7% da extensão total de fachadas da via 
tem vitrines (65m de 935m totais) 

 

         
Dist. média entre as 
portas de acessos às 
edificações 

Distância média de 30,35 m 
Sendo 72,73% dos acessos no 
alinhamento do lote 

  Distância média de 27,41 m 
Sendo 48,28% no alinhamento do lote 

  Distância média de 85,22 m 
Sendo 100% dos acessos recuados do 
alinhamento do lote 

 

 
Tabela 12 – Avaliação das vias Park Avenue, Avenida Paulista e Av. Dr. Chucri Zaidan, com relação ao Agrupamento de pessoas.  Legenda  Bom  Regular  Ruim 
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Esta variedade de atividades comerciais influenciou positivamente na 

transparência das fachadas nos pavimentos térreos, uma vez que 34% da 

extensão total das fachadas voltadas para a Park Avenue são de vitrines; e 

também influenciou positivamente na distância média entre as portas de 

acesso aos estabelecimentos, com valor de uma porta a cada 30 metros 

aproximadamente, sendo 72,73% dos acessos no alinhamento dos lotes. 

A região da Avenida Paulista, comparativamente, apresenta uma 

variedade maior de tipos de usos predominantes nas edificações, sendo 

que o uso residencial ainda corresponde a 19%, e os serviços profissionais 

correspondem a 41%. No pavimento térreo, o uso comercial está na 

média, com 48% do total de atividades, e apresentando 30% da extensão 

da via com vitrines nas fachadas dos edifícios. A distância entre as portas 

de acesso às edificações também tem boa média, com 27,41 metros. 

A área da Avenida Dr. Chucri Zaidan, por sua vez, apresenta os piores 

resultados em todos os itens analisados quando se trata das 

características necessárias para se agrupar pessoas. A área do trecho 

levantado, não tem variedade de usos, tanto dos usos predominantes nas 

edificações, com apenas 4 tipos de atividades, sendo a maioria, 69% de 

serviços profissionais, assim como no pavimento térreo das edificações, 

que apresenta 68% destinada aos usos profissionais. Neste trecho não há 

nenhuma edificação de uso residencial, o que confirma a vocação da via 

com os usos destinados a uma população flutuante, que se aglomera 

apenas em alguns horários específicos do dia. 

A avaliação da Avenida Dr. Chucri Zaidan também não foi boa com relação 

à quantidade de vitrines, representando apenas 7% da extensão das 

fachadas, e com distância média entre as portas de acesso às edificações 

de 85,22 metros, considerada elevada. 

A partir destas análises e comparações, foram atribuídas avaliações 

identificadas por cores na Tabela 12, onde a cor verde representa a 

melhor situação entre os três estudos; a cor amarela representa uma 

posição intermediária; e vermelho representa a pior colocação entre os 

três estudos de caso. 

Os resultados permitem concluir que a Park Avenue e a Avenida Paulista 

apresentam características que conferem qualidades com relação ao 

agrupamento de pessoas. Já a Avenida Doutor Chucri Zaidan, que 

representa o eixo viário de conformação mais recente, não tem 

atualmente características que estimulem o agrupamento, e 

consequentemente, a vida social da população. Esta é uma das 

preocupações que as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

urbano das cidades deveriam dar atenção e evitar nas áreas de 

centralidades. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

4 CIRCULAÇÃO DE PESSOAS 

A segunda proposta de análise dos espaços urbanos, apresentada por 

Gehl (2006), e que se refere aos aspectos qualitativos, aborda a questão 

da qualidade dos setores do entorno exterior, onde cada um dos espaços 

e dos detalhes, até o menor componente, é um fator determinante. 

Existe, logicamente, uma proporção direta entre a melhoria de qualidade 

do ambiente e o aumento do desenvolvimento de atividades opcionais e 

sociais, e também inversamente, onde a qualidade do ambiente é 

reduzida há a tendência de desaparecimento destas mesmas atividades. 

Assim, para a segunda categoria de análise, o mais importante é o caráter 

e o conteúdo da vida nos espaços externos, mais do que o número de 

acontecimentos. O levantamento empírico deve observar 

comportamentos tais como: o ato de caminhar; de estar em pé; de 

sentar-se; ver, ouvir e falar; e todos os outros aspectos que tornam um 

local agradável. 

A análise e avaliação dos dados estão divididas em duas partes, sendo que 

a primeira se detém nos comportamentos relacionados ao ato de 

caminhar, ou seja, as circulações de pedestres, e é apresentada neste 

capítulo. E os atos que envolvem a permanência dos usuários nos 

ambientes de uso público, serão apresentados no capítulo 5. 

4.1 Calçadas 

Uma das premissas para verificação da qualidade do espaço de uso 

público, segundo Gehl (2006), se refere ao ato de caminhar: 

Caminhar exige espaço; é preciso poder caminhar de um modo 

razoavelmente livre sem que nos molestem, sem que nos 

empurrem e sem ter que manobrar demais. (GEHL, 2006, p. 147, 

tradução nossa). 

Para esta etapa da pesquisa três aspectos são observados:  

 Largura e características de pavimentação das calçadas; 

 Largura e localização das faixas de pedestres; 

 Percursos entre os ambientes de espaços coletivos. 

O objetivo é identificar a quantidade e a qualidade dos espaços para 

circulação de pedestres nas três áreas de centralidades. De acordo com 

Gehl, existem parâmetros que podem auxiliar na avaliação da circulação 

de pedestres: 

Nas situações em que o grau de aglomeração se pode determinar 

livremente, o limite superior para uma densidade aceitável nas ruas 

e calçadas com circulação de pedestres nos dois sentidos parece 

que está ao redor de 10 a 15 pessoas por minuto por cada metro 

de largura da via. Isto corresponde a um fluxo de pedestres de 

umas 100 pessoas por minuto em uma rua de pedestres de 10 

metros de largura. Se a intensidade aumenta ainda mais, se 

observa uma clara tendência a dividir a circulação de pedestres em 

duas correntes paralelas e enfrentadas. Quando, em consequência, 

os pedestres de veem obrigados a manter-se à direita da rua para 

percorrê-la, a liberdade de movimento mais ou menos se perde. As 

pessoas já não se encontram, uma vez que caminham em fila umas 
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atrás das outras. A superlotação é demasiado grande (GEHL, 2006, 

p. 148, tradução nossa). 

Para efeito de levantamento de dados desta etapa, não foi possível contar 

o número de transeuntes nas calçadas e circulações dos espaços 

coletivos, pois se trata de um tipo de levantamento que exige processos 

muito específicos. Portanto, adotaram-se os seguintes procedimentos: 

 Observação in loco e registro fotográfico das larguras e das 

qualidades físicas das calçadas; 

 Filmagem da circulação de pedestres no horário do intervalo do 

almoço, para registro da adequabilidade ou não das dimensões 

das calçadas e faixas de pedestres, para um período de grande 

movimentação de pessoas; 

 Registro e elaboração dos mapas das possíveis circulações de 

pedestres entre os espaços de uso coletivo. 

A partir destes procedimentos foi possível registrar e analisar algumas 

características das áreas de centralidades com relação ao ato de caminhar 

destes setores das cidades de Nova York e São Paulo. 

A região de Midtown, em Nova York, possui larguras regulares e 

constantes em todo o trecho levantado, tanto a Park Avenue (Figuras 82, 

84 e 85), como as vias transversais (Figura 83). A região tem leve 

inclinação sentido sul da Park Avenue, o que não chega a necessitar de 

degraus ou rampas acentuadas no percurso das calçadas, que tem 

larguras aproximadas entre 4,50 e 5,50 metros.  

As calçadas da cidade de Nova York seguem os regulamentos de 

acessibilidade estabelecidos pelo ADA - Americans with Disabilities (2010) 

e os padrões estabelecidos no Street Design Manual (2009). Este último é 

uma publicação que fornece diretrizes e políticas de projeto para os 

órgãos municipais, os profissionais, e grupos comunitários, com o objetivo 

de melhorar as ruas e calçadas para os cinco distritos da cidade.  

  
Figura 82 – Calçada a frente do edifício 345 Park 

Avenue . 
Figura 83 – Calçada da 50th Street, em frente ao 

edifício 437 Madison Avenue. 

  
Figura 84 – Calçada a frente do Seagram Building, 

Park Avenue, NY. 

Figura 85 – Calçada a frente do Edifício Lever 

House, Park Avenue. 

Segundo os padrões proposto pelo Street Design Manual (2009), as 

calçadas para distritos comerciais devem ser construídas em concreto 

colorido, com modulação de 1,5 metros. A padronização é proposta para 

os distritos C4-4 até C4-7, C5 e C6, conforme definido na Resolução do 

Zoneamento da cidade de Nova York (ZONING..., 2012), que são 

exatamente os distritos que abrangem o trecho em estudo da Park 

Avenue.  
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A alteração para este novo padrão está sendo realizada parcialmente, 

pois somente é obrigado a mudar o piso da calçada, o proprietário que 

reformar 50% ou mais da área total da calçada adjacente a uma 

propriedade localizadas nos distritos mencionados. No trecho em estudo 

ainda encontram-se calçadas de diferentes materiais, como por exemplo 

placas de granito (Figura 86) ou granilite (Figura 87). 

  
Figura 86 – Calçada em granito do edifício 

Galleria, 115 East 57th Street. 
Figura 87 – Calçada em granilite do edifício da 

135 East 57th Street. 

Dos dezoito espaços de uso coletivo encontrados no trecho levantado da 

Park Avenue, existem 4 casos, em que o alargamento da calçada, a partir 

da aplicação da Resolução de Zoneamento da cidade, gerou bônus aos 

empreendedores dos edifícios:  

 450 Park Avenue (PA-0912), com aumento da calçada da E 57th St 

(Figura 88);  

 500 Park Avenue (PA-10), que aumentou a calçada da E 59th St 

(Figura 89); 

 499 Park Avenue (PA-11), com alargamento da calçada da E 59th St 

(Figura 90);  

 110 East 59th Street (PA-12), com alargamento tanto para a E 59th 

St, quanto para a E 58th Street (Figura 91). 

  
Figura 88 – Calçada para a rua E 57th St., do 

edifício 450 Park Avenue (PA-09). 

Figura 89 – Calçada para a rua E 59th St. do 

edifício 500 Park Avenue (PA-10). 

  
Figura 90 – Calçada para E 59th St., do edifício 

499 Park Avenue (PA-11). 
Figura 91 – Calçada para a E 58th St., do edifício 

110 East 59th Street (PA-12). 

                                                           
12

 Ver legenda referente aos espaços coletivos da Park Avenue na página 155. 
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Figura 92 – Mapa das áreas dos lotes e calçadas da Park Avenue, Nova York.
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Com relação à Avenida Paulista, as larguras das calçadas são generosas, 

principalmente quando comparadas com as larguras de outras avenidas 

importantes da cidade de São Paulo. Segundo Bornstein e Espel: 

A largura do passeio apresenta variações, sendo de 10,00 metros 

na maioria dos trechos, mas chegando a 22,00 metros em frente ao 

Parque Trianon e reduzindo para 6,00 metros no trecho entre a Rua 

Bela Cintra e Rua da Consolação (BORNSTEIN; ESPEL, 2011, p. 14). 

Segundo, dados publicados: 

Passam, diariamente, por esse importante centro econômico, 

cultural e de entretenimento, 90 mil veículos e cerca de 750 mil 

pessoas vindas de todas as regiões da cidade e de fora dela. 

Também moram ali, neste trecho de São Paulo, mais de 200 mil 

pessoas (OLHE... , 2009, p. 11). 

Ao se observar as larguras das calçadas em alguns horários de finais de 

semana, ou de feriados com menor movimentação de pedestres, pode 

parecer que as dimensões estão um pouco exageradas. Mas quando se 

compara com um dia de semana, no horário de expediente, e mais 

precisamente no intervalo de almoço, é possível verificar que as 

dimensões estão muito apropriadas para a circulação confortável dos 

pedestres, como pode-se ver nas calçadas em frente ao Shopping Center 

3 (Figuras 93 e 9413), ao MASP (Figuras 95 e 96), e do edifício da Fiesp 

(Figuras 97 e 98). 

                                                           
13

 Ver legenda dos espaços coletivos da Avenida Paulista na página 175. 

  
Figura 93 – Calçada a frente do Shopping Center 3 

(PL-01), no domingo de manhã. 
Figura 94 – Calçada a frente do Shopping Center 3 

(PL-01), na quarta- feira, no 
horário do almoço. 

  
Figura 95 – Calçada em frente ao Masp, no 

domingo de manhã. 
Figura 96 – Calçada em frente ao Masp, na 

quarta-feira. 

  
Figura 97 – Calçada próxima do edifício da Fiesp 

(PL-05), no domingo de manhã. 
Figura 98 – Calçada próxima do edifício da Fiesp 

(PL-05), na quarta-feira, no horário 
do almoço. 
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Figura 99 – Calçada de 22,00 metros de largura na frente do 

Parque Trianon (PL-07). 
Figura 100 – Feira de Artesanatos na 

em  frente do Parque 
Trianon. 

No início da década de 1970, a avenida passou por uma grande reforma e 

projeto de alargamento dos leitos carroçáveis e das calçadas, em função 

do grande movimento de pedestres e veículos que já apresentava. O 

projeto de reforma desenvolvido pela arquiteta Rosa Grena Kliass 

introduziu o piso de mosaico português nas calçadas, nas cores preto e 

branco. 

Desde então, foram realizadas outras intervenções de menor porte, para 

adequação e manutenção do asfalto, do passeio, troca de postes de 

iluminação, pontos de ônibus e mobiliário urbano. 

Até que em julho de 2007, com a implantação do “Projeto Nova Paulista”, 

teve início outra reforma da avenida, com as obras de revitalização das 

calçadas, que foi concluído em agosto de 2008. O objetivo principal desta 

reforma foi trazer acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

Assim, o mosaico português proposto nos anos 1970 foi substituído por 

um piso mais regular, as placas de concreto moldadas no local, sem 

desníveis ou degraus, e com percursos determinados por pisos podotáteis 

de alerta e direcionamento para pessoas com baixa visão ou cegas. 

Mas há um trecho da avenida que fugiu ao novo padrão de piso instalado 

(Figuras 101 e 102): 

A calçada do Conjunto Nacional, prédio que fica na altura do 
número 2.000 da avenida, é o único lugar onde o passeio de 
mosaico português foi preservado. Tombada pelo patrimônio 
histórico, a áea (sic) não recebeu o concreto moldado in loco para 
que o prédio mantivesse parte da sua estrutura de 1970 e também 
por problemas estruturais – está sendo elaborado um amplo 
estudo de impacto subterrâneo (OLHE..., 2009, p. 18). 

 

 

  
Figura 101 – Calçada a frente do Conjunto 

Nacional, com piso de mosaico 
português, preto e branco. 

Figura 102 – Calçada do lado oposto do Conjunto 
Nacional, com piso de placas de 
concreto moldadas in loco. 
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Figura 103 – Mapa das áreas dos lotes e calçadas da Avenida Paulista, São Paulo. 
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A Avenida Doutor Chucri Zaidan apresenta diferenças de qualidade das 

calçadas em diversos locais. 

As calçadas ao redor do Morumbi Shopping são bem distintas nas 

diferentes partes do quarteirão. As calçadas que fazem frente para a 

Avenida Roque Petroni Júnior, e para a parte da Avenida Doutor Chucri 

Zaidan, tem boa largura, piso regular, com desenhos coloridos em 

mosaico português. Já as calçadas para as ruas Oscar Rodrigues Cajado 

Filho e Joerg Bruder tem o piso cimentado, e a largura em alguns pontos é 

bem reduzida, passando uma pessoa por vez. 

Na própria Avenida Doutor Chucri Zaidan, o Morumbi Shopping reduz a 

largura da calçada assim que terminam os três acessos ao centro de 

compras. Quando tem início a parte da calçada que contorna o 

estacionamento, a largura reduz para aproximadamente 1,20 metros 

(Figuras 104 e 105). 

  
Figura 104 – Calçada a frente dos acessos de 

pedestres do Morumbi Shopping, 
na Av. Dr. Chucri Zaidan. 

Figura 105 – Calçada a frente do estacionamento 
do Morumbi Shopping, na Av. Dr. 
Chucri Zaidan. 

A diferença também pode ser observada na calçada do Morumbi 

Shopping voltada para a Avenida Roque Petroni Junior, com boa largura e 

qualidade. Mas na calçada oposta, do outro lado da avenida, a situação 

não é boa. O piso é cimentado, apresenta falhas, e a largura reduz para 

aproximadamente 2,50 metros (Figuras 106 e 107). 

  
Figura 106 – Calçada do Morumbi Shopping, para 

a Av. Roque Petroni Júnior. 
Figura 107 – Calçada no lado oposto ao Morumbi 

Shopping, na Av. Roque Petroni 
Júnior. 

As calçadas ao redor do empreendimento Rochaverá (Figura 108), 

Shopping Market Place (Figura 109), e da concessionária Hyundai (Figura 

110), tem boa largura, e estão em ótimas condições. Principalmente 

quando comparadas com alguns trechos de calçadas mais afastadas dos 

shoppings, na própria Avenida Doutor Chucri Zaidan (Figuras 111 a 113). 

  
Figura 108 – Calçada do Rochaverá, na Av. Dr. 

Chucri Zaidan. 
Figura 109 – Calçada do Shopping Market Place, 

na Av. Dr. Chucri Zaidan. 
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Figura 110 – Calçada da concessionária Hyundai, 

Av. Dr. Chucri Zaidan. 
Figura 111 – Calçada da Av. Dr. Chucri Zaidan, 

próximo ao Telhanorte. 
 

  
Figura 112 – Calçada da Av. Dr. Chucri Zaidan, próximo à 

Avenida Morumbi. 
Figura 113 – Calçada da Av. Dr. 

Chucri Zaidan, próximo à 
Avenida Morumbi. 

Assim como acontece na Avenida Paulista, no horário do almoço o 

volume de pedestres nas calçadas aumenta muito, e gera uma circulação 

com fluxo praticamente de mão única, em direção aos dois shoppings, 

Morumbi e Market Place (Figuras 114 e 115). 

  
Figura 114 – Calçada a frente do Shopping 

Market Place, na Avenida Dr. Chucri 
Zaidan, no intervalo do almoço. 

Figura 115 - Calçada a frente do Shopping Market 
Place, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, 
no intervalo do almoço. 
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Figura 116 – Mapa das áreas dos lotes e calçadas da Avenida Dr. Chucri Zaidan, São Paulo. 
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Ao se comparar os dados obtidos a partir da relação entre a quantidade 

de área de calçada, em função das dimensões dos quarteirões de cada 

uma das três centralidades levantadas, é possível verificar que a região da 

Park Avenue possui a maior quantidade de área de calçadas, com 18,73% 

(Gráfico 11).  

A Avenida Paulista, apesar de apresentar as calçadas mais largas entre as 

três centralidades, ficou em uma posição intermediária nesta proporção, 

em função de as ruas transversais e paralelas a avenida, como a Alameda 

Santos, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Frei Caneca, Rua Pamplona, terem 

calçadas com dimensões menores. 

Já a região da Avenida Doutor Chucri Zaidan, apresentou o menor índice 

de calçadas, com apenas 8,20%, o que confere com o levantamento 

fotográfico, que demonstrou uma grande variedade de tipos e larguras de 

calçadas, sendo que em alguns trechos, as larguras são muito reduzidas. 

 
Gráfico 11 – Relação entre área de calçada/área do quarteirão (em porcentagem). 
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4.2 Faixas de pedestres 

A localização da faixa de pedestres é um elemento importante no 

percurso que as pessoas traçam para acessar os equipamentos públicos e 

as edificações. De acordo com Gehl: 

Nas ruas com tráfego, a tendência é seguir o caminho mais curto 

em vez do mais seguro. Somente se observa um uso efetivo das 

faixas de pedestres onde o tráfego é muito intenso, onde as ruas 

são muito largas ou onde as faixas estão muito bem situadas. 

(GEHL, 2006, p. 150, tradução nossa). 

Na região onde foi realizado o levantamento de dados da Park Avenue, 

em Nova York, as faixas de pedestres apresentaram larguras 

padronizadas, de aproximadamente 4,50 metros, e todas estavam 

posicionadas nas esquinas dos quarteirões. 

Foi possível observar que a maioria dos pedestres atravessa na faixa, 

principalmente na Park Avenue, devido ao trânsito um pouco mais 

intenso do que nas ruas transversais, onde em alguns trechos pode-se 

observar pedestres atravessando no meio do quarteirão (Figuras 117 a  

120). 

No item 406, do capítulo 4 – Rotas Acessíveis, do 2010 ADA Standards for 

Accessible Design, que trata das Rampas de Calçadas, há indicações para o 

projeto das rampas para calçadas, tanto retas (Figura 121), quanto na 

diagonal ou em curvas (Figura 122). 

  
Figura 117 – Faixa para pedestres na Park Avenue. Figura 118 – Faixa de pedestres na Park Avenue. 
 

  
Figura 119 – Travessia de pedestres 

na Park Av. 
Figura 120 – Esquina da Park Avenue. 
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Figura 121 – Rampas para pedestres no canteiro 

central da Park Avenue. 
Figura 122 – Rampa para pedestres na esquina 

da E 52nd St, com a Park Avenue. 
 

Todo o trecho percorrido da região da Park Avenue segue os parâmetros 

estabelecidos pelo 2010 ADA Standards for Accessible Design (Figura 147 

e Figura 148). 

 
Figura 123 – Detalhe ampliado de rampa para calçadas de Nova York. 
Fonte: 2010 ADA, p. 132. 

 
Figura 124 – Detalhe ampliado de rampa para esquina em curva das calçadas de Nova York. 
Fonte: 2010 ADA, p.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

109 

 
Figura 125 – Mapa de larguras de faixas de pedestres da Park Avenue. 
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Entre os três estudos de caso analisados, a Avenida Paulista apresenta as 

faixas de pedestres com as maiores larguras, entre 7 metros e 14 metros. 

A faixa de pedestres mais larga está em frente ao Conjunto Nacional, e o 

Shopping Center 3, com 14 metros (Figura 126 e Figura 127). Nas vias 

transversais a largura é padronizada em 6 metros. 

  
Figura 126 – Faixa de pedestres em frente ao 

Conjunto Nacional, em um 
domingo pela manhã. 

Figura 127 – Faixa de pedestres em frente ao 
Conjunto Nacional, em uma 
quarta-feira às 13:00 hs. 

As obras de revitalização das calçadas da avenida, iniciadas em julho de 

2007 e finalizadas em 2008, incluíram a instalação de 120 guias 

rebaixadas em concreto pré-fabricado, nas esquinas e nos acessos às 

faixas de pedestres (Figura 130). As guias rebaixadas seguem o padrão 

exigido pelas especificações técnicas da ABNT (NBR 9050/2004) (Figuras 

128 e 129). 

A requalificação da avenida também trouxe uma alteração no 

posicionamento de algumas das faixas de pedestres. A estratégia 

denominada de travessia segura de pedestres deslocou algumas faixas 

que eram de esquinas, para pontos mais ao centro do quarteirão. O 

deslocamento foi de aproximadamente 30 metros de distância dos 

cruzamentos (Figura 131 e Figura 132). 

 
Figura 128 – Detalhe em planta do modelo A de rebaixamento de calçada. 
Fonte – ABNT - NBR 9050/2004, p. 57. 

 
Figura 129 – Detalhe em perspectiva do modelo A de rebaixamento de calçada. 
Fonte – ABNT - NBR 9050/2004, p. 57. 

A alteração foi proposta para atender os seguintes objetivos: a diminuição 

dos tempos de espera dos pedestres nos semáforos; a travessia em uma 

única etapa, evitando que o pedestre ficasse esperando no canteiro 

central até a abertura da segunda fase de travessia da via; maior conforto 

e segurança para os pedestres; e a simultaneidade de conversão dos 

veículos das ruas transversais em direção à Avenida Paulista.  
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Figura 130 – Guia rebaixada na calçada da Av. Paulista. 

Inicialmente, houve um receio quanto à proposta de alteração da posição 

das faixas de pedestres, pois a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) 

já havia verificado que em experiências anteriores houve uma resistência 

dos pedestres para utilizar travessias que não eram nos cruzamentos. 

Mas, de acordo um estudo realizado pela própria CET, seis meses após a 

conclusão das obras, foi observado que a implantação do deslocamento 

das faixas de pedestres foi aceito e avaliado positivamente tanto pelos 

pedestres, com 97% de aprovação quanto pelos motoristas, com 98% de 

aprovação (BORNSZTEIN; ESPEL, 2011). O estudo também constatou o 

índice de 80% de obediência dos pedestres à travessia nas faixas. 

  
Figura 131 – Faixa de pedestres recuada 30 

metros do cruzamento da Av. 
Paulista com Rua Pamplona, em 
frente ao edifício Asahi. 

Figura 132 – Faixa de pedestres recuada 30 
metros do cruzamento da Av. 
Paulista com Al. Casa Branca, em 
frente ao Masp. 

As mudanças de posicionamento das faixas de pedestres também gerou a 

necessidade de instalação de gradis de proteção nas esquinas, como 

forma de educar e organizar a travessia dos pedestres, e para evitar as 

travessias fora das faixas. Foram instalados 1.432 gradis de 90 

centímetros de altura (Figuras 133 e 134), que foram doados pelo Senai 

(OLHE..., 2009). 

  
Figura 133 – Gradil na esquina da Av. Paulista 

com Al. Min. Rocha Azevedo. 
Figura 134 – Gradil no canteiro central da Av. 

Paulista. 
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Figura 135 – Mapa de largura de faixas de pedestres da Avenida Paulista.



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

113 

A Avenida Dr. Chucri Zaidan está praticamente dividida em dois setores 

quando se trata da largura das faixas de pedestres: no trecho sul, até a 

Avenida Roque Petroni Junior, as larguras das faixas estão entre 4,10 e 

6,00 metros; e no trecho norte, as larguras das faixas tem entre 2,10 e 

4,00 metros. O levantamento demonstrou que em vários cruzamentos, 

estas larguras são insuficientes para uma travessia segura, em função da 

grande demanda de pedestres, principalmente nos horários de maior 

circulação de pessoas. 

Na região da Avenida Doutor Chucri Zaidan  também ficou evidente uma 

diferença de tratamento relacionado com o cuidado e manutenção, não 

somente das calçadas, como já visto anteriormente, mas quanto à 

questão das rampas para pedestres. Nas esquinas, ou em frente às faixas 

de pedestres onde as calçadas são mantidas pelos centros comerciais e 

edifícios corporativos, as rampas de acessibilidade apresentam boas 

condições (Figura 136 e Figura 138). Já as rampas próximas de 

cruzamentos mais afastados dos empreendimentos comerciais e 

corporativos, as condições não são ideais (Figura 137 e Figura 139). 

  
Figura 136 – Faixa e rampa de pedestres, na Av. 

Roque Petroni Júnior, em frente ao 
Morumbi Shopping. 

Figura 137 – Faixa e rampa de pedestres, na ilha 
central da Av. Roque Petroni Júnior, 
próximo à Ponte do Morumbi. 

  
Figura 138 – Rampa para faixa de pedestres na 

Av. Dr. Chucri Zaidan, em frente 
ao Rochaverá. 

Figura 139 – Rampa para faixa de pedestres na 
Av. Dr. Chucri Zaidan, esquina 
com a Av. Morumbi. 

Outra questão a ser destacada, é a descontinuidade da instalação de 

faixas de pedestres em algumas das vias paralelas à Avenida Dr. Chucri 

Zaidan. É o caso, por exemplo, do cruzamento da Avenida Jurubatuba 

com Rua Baltazar Fernandes, que possui uma rotatória para a circulação 

de automóveis, mas não há faixas de pedestres em nenhuma das ligações 

entre as calçadas (Figura 140 e Figura 141). 

  
Figura 140 – Rotatório no cruzamento da Av. 
Jurubatuba, com Rua Baltazar Fernandes. 

Figura 141 – Rotatório no cruzamento da Av. 
Jurubatuba, com Rua Baltazar Fernandes. 

A mesma situação foi encontrada no cruzamento da Avenida Dr. Chucri 

Zaidan com Rua Joerg Bruder, próximo ao estacionamento do Morumbi 
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Shopping (Figura 142), e na Rua Oscar Rodrigues Cajado Filho, onde há 

duas entradas para o Morumbi Shopping, mas não há faixas de pedestres 

próximas a estes acessos, e os pedestres acabam atravessando a rua por 

entre os automóveis (Figura 143). 

  
Figura 142 – Cruzamento da Av. Dr. Chucri Zaidan 

com Rua Joerg Bruder, próximo ao 
estacionamento do Morumbi 
Shopping. 

Figura 143 – Entrada do Morumbi Shopping, com 
acesso pela Rua Oscar Rodrigues 
Cajado Filho. 

As faixas de pedestres em frente ao Morumbi Shopping demonstram a 

necessidade de revisão no dimensionamento de largura de faixa, assim 

como da pequena ilha central que separa as duas vias da Avenida Dr. 

Chucri Zaidan. 

De manhã, a situação parece satisfatória (Figura 144), mas quando se 

aproxima do horário do almoço, é possível verificar como a circulação de 

travessia está subdimensionada, com alguns pedestres parando na via de 

automóveis para aguardar a abertura do semáforo (Figura 145 a 147). 

  
Figura 144 – Faixa de pedestre e ilha central no 

cruzamento da Av. Dr. Chucri 
Zaidan, em frente ao Morumbi 
Shopping, de manhã. 

Figura 145 - Faixa de pedestre e ilha central no 
cruzamento da Av. Dr. Chucri 
Zaidan, em frente ao Morumbi 
Shopping, no horário do almoço. 

 

  
Figura 146 - Faixa de pedestre no cruzamento da 

Av. Dr. Chucri Zaidan, em frente ao 
Morumbi Shopping, no horário do 
almoço. 

Figura 147 - Ilha central no cruzamento da Av. Dr. 
Chucri Zaidan, em frente ao 
Morumbi Shopping, no horário do 
almoço. 

A observação da circulação dos pedestres na região em estudo 

demonstrou que realmente a grande maioria das pessoas atravessa nos 

semáforos e faixas de pedestres, principalmente nos cruzamentos entre 

as principais avenidas: Avenida Dr. Chucri Zaidan, Avenida Roque Petroni 

Jr. e Avenida Morumbi (Figuras 148 a 151). 
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Figura 148 – Cruzamento da Av. Dr. Chucri Zaidan 

com Av. Roque Petroni Jr. 
Figura 149 – Cruzamento da Av. Dr. Chucri Zaidan 

com Av. Roque Petroni Jr. 
 

  
Figura 150 – Cruzamento da Av. Dr. Chucri Zaidan 

com Av. Roque Petroni Jr. 
Figura 151 – Cruzamento da Av. Dr. Chucri Zaidan 

com Av. Morumbi. 

Entre o cruzamento da Avenida Doutor Chucri Zaidan com a Avenida 

Roque Petroni Jr, e o cruzamento da Avenida Doutor Chucri Zaidan com 

Rua Evandro Carlos de Andrade, existe uma passarela de pedestres 

elevada para fazer a circulação entre os dois shopping centers, o Morumbi 

e o Market Place. Os dois empreendimentos investiram no projeto 

paisagístico, procurando criar barreiras arbustivas para evitar a circulação 

no nível da via. Mas ainda não obtiveram um bom resultado, uma vez que 

a observação do tráfego no local demonstra que as pessoas preferem 

atravessar próximos aos cruzamentos ao invés de subir até a passarela, 

atravessar e depois descer novamente, mesmo a passarela possuindo 

elevadores (Figuras 152 a 155). 

  
Figura 152 – Passarela sobre a Av. Dr. Chucri 

Zaidan, ligando os dois shoppings. 
Figura 153 – Passarela sobre a Av. Dr. Chucri 

Zaidan. 
 

  
Figura 154 – Escada de acesso à 

passarela. 
Figura 155 – Passarela sobre a Av. Dr. Chucri Zaidan. 

Quando se compara o desempenho das três vias em estudo, com relação 

às distâncias entre as faixas de pedestres, é possível ver que as condições 

são bem diferentes. 
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A Park Avenue (cor laranja do Gráfico 12) possui um ritmo regular e 

constante de distância entre as faixas de pedestres, em consequência do 

tipo de morfologia em grelha da maior parte da ilha de Manhattan, e do 

fato de todas as faixas do trecho analisado ser de esquina. O valor médio 

das distâncias entre as faixas de pedestres da Park Avenue é de 43 

metros. 

A Avenida Paulista, por sua vez, é a via com as distâncias entre faixas de 

pedestres bem equivalentes (cor verde do Gráfico 12), mesmo os 

quarteirões tendo dimensões diferentes. Este fato se deve as medidas 

adotadas na reforma de 2007, de alterar a posição das faixas das 

esquinas, mais para o centro dos quarteirões, registrando uma média de 

92,50 metros de distância. 

A Avenida Dr. Chucri Zaidan, tem a maior média de distância entre faixas 

de pedestres, com 111,50 metros. É possível observar pela linha azul do 

Gráfico 12, que a via tem distâncias muito irregulares que vão de 45 

metros a 216 metros de distância.   

 
Gráfico 12 – Distâncias entre as faixas de pedestres. 

Estas alterações na distribuição das faixas de pedestres estão relacionadas 

com os percursos que as pessoas podem fazer entre os espaços de uso 

coletivo das áreas estudadas. 
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Figura 156 – Mapa de largura de faixas de pedestres da Avenida Doutor Chucri Zaidan. 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

118 

4.3  Marquises e coberturas para pedestres 

Uma prática comum de uso dos espaços coletivos é o ato de parar em 

algum ponto para observar o movimento das outras pessoas. Pode ser um 

ato associado ao momento de esperar alguém em um ponto determinado 

de encontro, ou local para fumar, atender ou fazer uma ligação telefônica, 

ou simplesmente parar e observar. 

As zonas de parada preferidas, de acordo com Gehl (2006), se encontram 

junto aos limites dos espaços ou nas bordas dos espaços: 

[...] a explicação óbvia desta popularidade das zonas de borda é 

que situar-se na borda de um espaço oferece as melhores 

oportunidades para contemplá-lo. [...] A zona de borda oferece 

uma série óbvia de vantagens práticas e psicológicas como lugar 

para permanecer. Além disso, a parte situada junto à fachada é a 

zona óbvia de permanência no exterior para os moradores e as 

funções dos edifícios circundantes. [...] As colunatas, os toldos e as 

marquises junto às fachadas dos espaços urbanos oferecem umas 

possibilidades igualmente atrativas para que as pessoas parem e 

observem sem ser vistas. [...] Em resumo, se pode dizer que o 

projeto dos detalhes desempenha um papel importante no 

desenvolvimento das possibilidades de permanência nos espaços 

públicos. Se os espaços estão desertos e vazios (sem bancos, 

colunas, plantas, árvores, etc) e se as fachadas carecem de detalhes 

interessantes (nichos, portais, escadas, etc.), pode ficar muito difícil 

encontrar lugar onde parar. Ou dito de outro modo: as boas 

cidades para estar nas ruas têm fachadas irregulares e toda uma 

variedade de apoios nos espaços exteriores (GEHL, 2006, p. 163-

167, tradução nossa). 

 

  
Figura 157 – Marquise (PA-1). Figura 158 – Vão livre do edifício Lever House (PA-6). 

  
Figura 159 – Marquise na esquina (PA-10). Figura 160 – Marquise no acesso (PA-11). 

  
Figura 161 –Edifício Seagram Building (PA-15). Figura 162 – Marquise estreita (PA-18). 

Foram realizados levantamentos nas três regiões em estudo, das 

marquises e proteções para pedestres das edificações voltadas para as 

três avenidas.  
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Na Park Avenue, foram registradas 11 marquises e proteções nas 

fachadas dos edifícios na avenida, conforme registrado no mapa da Figura 

163 

Pode-se observar a existência de marquises pequenas, apenas para 

proteção das portas de acesso ao edifício, como por exemplo, a marquise 

do edifício do número 499 da Park Avenue, projeto do arquiteto I. M. Pei, 

de 1981, que tem área aproximada de 7,00 metros quadrados (Figura 

160). E por outro lado, a maior área de marquise desta região da Park 

Avenue, é a do edifício Lever House, com 1.767,50 metros quadrados, 

projeto do escritório Skidmore, Owings & Merrill, de 1954 (Figura 158). 

Há marquises que estão no alinhamento do lote, próximas a calçada, o 

que facilita a utilização do pedestre no caso de proteção contra o sol ou 

da chuva, como no edifício 500 Park Tower, na esquina da Park Avenue 

com a E 59th Street (Figura 159). E há marquises recuadas com relação ao 

alinhamento do lote, por exemplo, o edifício Seagram Building, projeto de 

Mies Van Der Rohe, de 1958 (Figura 161). 
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Figura 163 – Mapa de Localização de marquises e coberturas para pedestres dos edifícios da Park Avenue. 
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Na Avenida Paulista foram registradas 14 marquises e coberturas para 

pedestres nas fachadas dos edifícios voltados para esta via, nos 950 

metros de extensão do trecho levantado (Figura 173).  

Quatro das marquises pesquisadas estão nas fachadas dos edifícios que 

tem uma galeria comercial com acesso pelo pavimento térreo: Galeria 

Trianon e Edifício Barão de Cristina (Figura 168); Galeria 2001 (Figura 

170), e o Conjunto Nacional (Figura 171), com uma marquise de mais de 

100 metros de comprimento. 

É na Avenida Paulista que se encontra a maior cobertura para pedestres 

entre os três estudos de caso desta pesquisa. Trata-se do vão livre do 

MASP (Museu de Arte Moderna de São Paulo), denominado de Esplanada 

Lina Bo Bardi, com um pé-direito de 8 metros de altura e área aproximada 

de 2.590 metros quadrados (Figura 166).  

  
Figura 164 – Marquise do Shopping Center 3 (PL-

1). 
Figura 165 – Marquise do edifício Paulista 

Corporate. 

  
Figura 166 – Vão livre do MASP (PL-03). Figura 167 – Marquise do edifício da FIESP (PL-5). 

  
Figura 168 – Marquise do edifício Galeria Trianon 

(PL-7). 
Figura 169 – Marquise da loja Marisa. 

  
Figura 170 – Marquise da Galeria 

2001 (PA-10). 
Figura 171 – Marquise na porta de acesso do Conjunto 

Nacional (PA-11). 
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Segundo informações do site oficial do museu o vão livre é um local 

público, que pertence à Prefeitura de São Paulo – Regional Subprefeitura 

da Sé, e é Administrado pelo MASP. É possível solicitar autorização para 

realização de eventos nesta área mediante a apresentação de um 

“projeto completo, com os objetivos deste evento, período de realização 

(contando montagem e desmontagem), relação de pessoal da equipe e 

documentos” (MASP, 2012). Uma vez autorizado pelo MASP, ainda é 

necessário encaminhar uma solicitação para autorização da Subprefeitura 

da Sé, e demais órgãos que forem solicitados (Compresp, Condephaat, Lei 

Cidade Limpa, CET, conforme o caso).  

A administração do museu ressalta que devido à necessidade de 

preservação do edifício, existe um limite de capacidade de peso a ser 

suportado, em função dos pavimentos de subsolos, e também a restrições 

com relação à capacidade de som. A administração também informa que: 

O Vão Livre é uma praça pública, e como tal pode abrigar 

manifestações públicas a qualquer momento sem que tenhamos 

conhecimento (MASP, 2012, grifo nosso). 

Aos domingos, entre 10 e 17 horas, o vão livre do MASP abriga a Feira de 

Antiguidades da Paulista (Figura 172), e recebe uma média de 5 mil 

visitantes, segundo dados da Associação de Antiquários do Estado de São 

Paulo (AAESP, 2012). A feira foi criada por decreto municipal 16.098, de 

11 de setembro de 1979, e conta com 100 expositores cadastrados na 

Prefeitura. 

 

Figura 172 – Feira de Antiguidades no vão livre do MASP. 
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Figura 173 – Mapa de Localização de marquises e cobertura para pedestres dos edifícios da Avenida Paulista. 
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A Avenida Dr. Chucri Zaidan tem apenas seis edifícios com marquises e 

coberturas para pedestres no trecho de 950 metros levantado. Cinco 

destas marquises estão afastadas do alinhamento da calçada, devido aos 

recuos frontais impostos pela legislação municipal (Figura 180). Apenas a 

marquise de acesso ao edifício WTTC Vivo (Figura 176) está no 

alinhamento do lote, em função da criação de uma baia de acesso de 

automóveis em frente ao prédio. 

  
Figura 174 – Marquise no acesso do edifício Rochaverá (CZ-1). Figura 175 –Market Place Tower . 

  
Figura 176 – Marquise do WTTC Vivo. Figura 177 – Vão livre do Morumbi Square. 

  
Figura 178 – Marquise do Morumbi Shopping (CZ-05). Figura 179 – Marquise Nestlé (CZ-

03). 

Quando se compara os dados obtidos nas três regiões estudadas, é 

possível constatar que a Avenida Dr. Chucri Zaidan, é a via com menor 

quantidade de área de marquise, contando com aproximadamente 850 

metros quadrados de marquises, valor que representa apenas 20% da 

área de marquise da Avenida Paulista que tem por volta de 4.400 metros 

quadrados (Gráfico 13). 

 
Gráfico 13 – Área de marquises e coberturas para pedestres (m2) das três vias em estudo. 

Park Avenue Av. Paulista Av. Dr. Chucri
Zaidan

m² 3.829,07 4.405,52 850,11

Área de marquises e coberturas para pedestres (m²) 
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Figura 180 – Mapa de Localização de marquises dos edifícios da Avenida Dr. Chucri Zaidan.
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4.4 Equipamentos urbanos e áreas verdes 

A Park Avenue é uma via com canteiro central em toda a extensão do 

setor levantado, conforme indicado no mapa da Figura 191. O canteiro 

central é praticamente formado por áreas verdes, com exceção apenas 

das esquinas, onde há a travessia de pedestres. As calçadas por sua vez, 

apresentam árvores ou vasos com vegetações, apenas em frente a poucos 

edifícios. Não há, portanto, uma regularidade de arborização nas 

calçadas. 

O canteiro central apresenta um paisagismo muito bem cuidado, e com 

setores compostos por vegetações mais baixas, como arbustos e 

forrações (Figuras 181 e 182), e em outros trechos há um enfileiramento 

de árvores (Figuras 183 a 186).  

A Park Avenue não tem estações de metrô e pontos de ônibus, uma vez 

que não possui linhas de transporte coletivo. Também não possui 

nenhum equipamento ou mobiliário público, tais como orelhões, bancos, 

caixas de correio. As calçadas são praticamente livres, para circulação 

exclusiva dos pedestres. 

As vias transversais, por sua vez, apresentam equipamentos móveis para 

venda de produtos de alimentação, podendo ser automóveis 

estacionados no meio fio, ou carrinhos diretamente sobre as calçadas, 

ambos próximos às esquinas no cruzamento com a Park Avenue (Figuras 

187 a 190). 

  
Figura 181 – Jardim de flores no 

canteiro central. 
Figura – 182 – Jardim com flores, árvores e arbustos no 

canteiro central da Park Avenue. 

  
Figura 183 – Canteiro central arborizado. Figura 184 – Jardim no canteiro central. 

  
Figura 185 – Arbustos no canteiro central. Figura 186 –Árvores do canteiro central. 
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Figura 187 – Carrinho de alimentação 

estacionado na esquina da 53rd St. 
Figura 188 – Carrinho de alimentação parado 

sobre a calçada da 53rd St. 
 

  
Figura 189 – Carrinhos de frutas e alimentação 

parados sobre a calçada. 
Figura 190 – Carrinho de alimentação na esquina. 
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Figura 191 – Mapa do ano de inauguração das edificações da Park Avenue – NY
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Figura 181 – Jardim de flores no 

canteiro central. 
Figura – 182 – Jardim com flores, árvores e arbustos no 

canteiro central da Park Avenue. 

  
Figura 183 – Canteiro central arborizado. Figura 184 – Jardim no canteiro central. 

  
Figura 185 – Arbustos no canteiro central. Figura 186 –Árvores do canteiro central. 
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Figura 187 – Carrinho de alimentação 

estacionado na esquina da 53rd St. 
Figura 188 – Carrinho de alimentação parado 

sobre a calçada da 53rd St. 
 

  
Figura 189 – Carrinhos de frutas e alimentação 

parados sobre a calçada. 
Figura 190 – Carrinho de alimentação na esquina. 
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Figura 191 – Mapa do ano de inauguração das edificações da Park Avenue – NY. 
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A Avenida Paulista apresenta um canteiro central pavimentado (Figura 

205), com exceção das áreas próximas às travessias de pedestres que tem 

jardineiras nas laterais, para obrigar o pedestre a atravessar nas faixas 

(Figuras 192 e 193). As calçadas também não possuem uma arborização 

regular e constante, pelo contrário, no trecho levantado, há poucas 

árvores nas calçadas. As calçadas foram padronizadas após a reforma de 

requalificação concluída em 2008, e assim os equipamentos e mobiliários 

urbanos foram organizados em faixas, com a intenção de não obstruir o 

percurso dos pedestres. 

O trecho levantado possui: 32 telefones públicos (Figuras 194 a 196), 5 

pontos de ônibus (Figuras 203 e 204), subdivididos em 12 coberturas, 11 

bancas de jornais e revistas (Figuras 199 e 200), e 7 acessos ao metrô 

(Figura 201). As calçadas também contêm jardineiras em alguns trechos 

(Figura 197 e Figura 198). 

  
Figura 192 – Canteiro central da Avenida Paulista, 

em frente ao Conjunto Nacional. 
Figura 193 – Jardineiras próximas ao cruzamento 

no canteiro central da Av. Paulista. 

   
Figura 194 – Orelhão na calçada 

da Av. Paulista. 
Figura 195 – Orelhão na calçada 

da Av. Paulista. 
Figura 196 – Orelhão na calçada 

da Av. Paulista. 

  
Figura 197 – Floreira na calçada da 

Av. Paulista. 
Figura 198 – Floreira na calçada da Av. Paulista, em frente ao 

Parque Siqueira César. 

  
Figura 199 – Banca de jornais e revistas. Figura 200 – Banca de jornais e revistas. 
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Figura 201 – Acesso ao Metrô na calçada da Av. 

Paulista. 
Figura 202 – Floreira na escada de acesso ao 

Metrô, na calçada da Av. Paulista. 
 

  
Figura 203 – Ponto de ônibus na calçada da Av. 

Paulista. 
Figura 204 – Ponto de ônibus na calçada da Av. 

Paulista. 
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Figura 205 – Mapa dos equipamentos urbanos da Avenida Paulista.
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A Avenida Dr. Chucri Zaidan possui no trecho levantado: 3 bancas de 

jornais e revistas (Figuras 206 e 207), 3 pontos de ônibus (Figuras 208 e 

209), e 4 pontos de táxi (Figuras 210 e 211) e  5 telefones públicos 

(Figuras 212 e 213). 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan possui canteiro central em toda extensão 

do trecho em estudo (Figura 222). O canteiro central é todo de área 

verde, composta por vegetação rasteira e árvores (Figuras 214 e 215).  

  
Figura 206 – Banca de jornal no canteiro central 

da Av. Dr. C. Zaidan, em frente 
ao Rochaverá. 

Figura 207 – Banca de jornal na calçada da Av. Dr. 
C. Zaidan, próximo ao edifício 
Vivo. 

  
Figura 208 – Ponto de ônibus da Av. Dr. C. Zaidan, 

frente ao Rochaverá. 
Figura 209 – Ponto de ônibus da Av. Dr. C. 

Zaidan, em frente ao Vivo. 

  
Figura 210 – Ponto de táxi na calçada da Av. Dr. C. 

Zaidan. 
Figura 211 – Ponto de táxi na calçada da Av. Dr. 

C. Zaidan. 

  
Figura 212 – Ponto de ônibus e orelhão da Av. Dr. C. Zaidan. Figura 213 – Orelhão da Av. Dr. C. 

Zaidan. 
 

As calçadas, por sua vez, apresentam arborização irregular com grandes 

extensões sem ao menos uma árvore. 
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Figura 214 – Canteiro central da Av. Dr. C. Zaidan, 

próximo à Av. Roque Petroni Jr. 
Figura 215 – Canteiro central da Av. Dr. C. Zaidan, 

em frente ao Morumbi Shopping. 

  
Figura 216 – Jardins na calçada da Av. Dr. Chucri 

Zaidan, em frente ao Shopping 
Market Place. 

Figura 217 – Jardins na calçada da Av. Dr. Chucri 
Zaidan, em frente ao Shopping 
Market Place. 

  
Figura 218 – Cruzamento da Av. Dr. C. Zaidan e 

Av. R. Petroni Jr. 
Figura 219 – Vista do canteiro central Av. Dr. 

Chucri Zaidan. 

  
Figura 220 – Ponto de Táxi da Av. Dr. Chucri 

Zaidan. 
Figura 221 – Policiamento na Av. Dr. Chucri 

Zaidan. 

A área total de verde no canteiro central da Park Avenue é de 4.535,00 

metros quadrados, neste trecho levantado. A Avenida Paulista tem a 

menor quantidade de área verde em via pública, com 1.568,11 metros 

quadrados.  A Avenida Doutor Chucri Zaidan apresentou a maior 

quantidade de área verde em via pública, com 9.681,18 metros 

quadrados (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 – Quantidade de área verde (metros quadrados) em vias públicas. 

Park Avenue Av. Paulista Av. Dr. Chucri
Zaidan

Áreas (m2) 4.535,00 1.568,11 9.681,18

Áreas verdes (m2) em vias públicas 
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Figura 222 – Mapa dos equipamentos urbanos da Avenida Dr. Chucri Zaidan.
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4.5 Parcerias público-privadas 

A parte inicial deste quarto capítulo abordou os assuntos referentes à 

administração e manutenção dos elementos que envolvem ou interferem 

nas circulações de pedestres e relacionadas com a administração pública, 

como as calçadas, faixas de pedestres, equipamentos públicos, áreas 

verdes. 

Esta última parte do Capítulo 4 abrange outras modalidades de gestão 

dos espaços públicos, que englobam as duas esferas, a pública e a 

privada. Em Nova York a parceria público-privada na administração dos 

espaços públicos é denominada de Business Improvement Districts, e em 

São Paulo, a parceria é realizada através dos Termos de Cooperação. 

 

4.5.1 BIDs (Business Improvement Districts) 

Business Improvement District é uma espécie de parceria público-privada, 

representada por uma associação de empresas dentro de uma 

determinada área da cidade, que se unem, com a anuência da 

administração municipal, com o objetivo de promover, financiar, e 

administrar melhorias dentro desta área. As empresas pagam, portanto, 

uma taxa ou imposto adicional para financiar melhorias das calçadas e 

vias públicas, segurança, marketing e divulgação da área como centro de 

compras, turismo ou negócios. 

Este tipo de associação de empresas em um determinado local da cidade 

tem por objetivo melhorar a qualidade de vida e a vitalidade econômica 

de áreas dos centros urbanos, incluindo ruas comerciais. Este é um 

fenômeno que abrange cidades da Europa, Austrália, África, e na América 

do Norte, estima-se que já existam mais de mil parcerias. 

Existem outras denominações para este mesmo tipo de agrupamento: 

Business Improvement Area (BIA), Business Revitalization Zone (BRZ), 

Community Improvement District (CID), Special Services Area (SSA), ou 

Special Improvement District (SID). 

O trecho selecionado para estudo da Park Avenue pertence a dois BIDs 

(Business Districts Improvements), conforme indicados no mapa da Figura 

223:  

 Grand Central Partnership – que corresponde a parte mais ao sul, 

entre as ruas E 48th Street e E 54th Street. 

 East Midtown Partnership – que abrange o setor entre a E 54th 

Street e a E 59th Street. 

O Grand Central Partnership (GCP) é uma organização privada sem fins 

lucrativos que foi criada na década de 1980, com o objetivo de revitalizar 

a área ao redor do Grand Central Terminal, terminal ferroviário da ilha de 

Manhattan. Na época da criação da associação a cidade de Nova York 

passava por um período de deterioração física e econômica. O setor 

privado resolveu investir nesta área do distrito de Midtown, com o intuito 

de fornecer ruas mais seguras, limpas e bonitas.  

Segundo dados divulgados pela própria associação, atualmente a área 

tem mais de um milhão de pessoas que trabalham diariamente nos 

escritórios da região (GRAND ..., 2012). 

O GCP é administrado pelo Improvement District Grand Central Business, 

composto por um Conselho de Administração e seus diretores que são 
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eleitos para mandatos de dois anos, através da Associação de 

Administração, que é uma organização voluntária composta pelos 

proprietários e locatários, comerciais e residenciais do distrito.  

Atualmente a organização é responsável pelo fornecimento de segurança 

pública complementar, saneamento, valorização da paisagem urbana, 

serviços de turismo e apoio às empresas. 

Já o East Midtown Partnership, é uma associação mais recente, que 

iniciou suas atividades em 2002, com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida e promover a atividade comercial do East Midtown Manhattan. 

Esta região de Manhattan possui uma grande concentração de lojas 

atacadistas e de varejo de decoração e design de interiores. 

Atualmente, a associação tem investido na manutenção, limpeza e 

segurança da comunidade, melhoria das calçadas, e aumento das áreas 

verdes (EAST..., 2012). 
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Figura 223 – Mapa dos Business Districts Improvements (BIDs) da Park Avenue. 
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4.5.2 Termo de Cooperação 

Em São Paulo, por sua vez, ainda não há a modalidade de administração 

dos espaços públicos através de organizações privadas como os BIDs. Uma 

espécie de parceria público-privada é autorizada através da adoção do 

Termo de Cooperação14. 

O Termo de Cooperação é firmado a partir do interesse de uma empresa 

ou um cidadão, de cuidar de uma área verde, praça ou canteiro central. O 

interessado deve apresentar uma proposta escrita na Subprefeitura em 

que a área escolhida está inserida. Após a publicação da carta de intenção 

no Diário Oficial, a Subprefeitura divulgará o resultado da avaliação da 

proposta. No caso de aceite, o administrador privado passa a ter a 

responsabilidade pela manutenção do espaço, sendo que a Subprefeitura 

dará apoio técnico para a execução dos serviços, e fará a fiscalização dos 

mesmos (SÃO PAULO, 2010). 

O tempo de duração da parceria acordada nos termos de cooperação 

para adoção de áreas verdes pode variar entre 12 e 36 meses, podendo 

ser prorrogado. O administrador do espaço, em função da área que será 

responsável, poderá receber como contrapartida, a permissão para a 

instalação de uma ou mais placas com o nome da empresa. Estima-se que 

no mês de novembro de 2012, estavam em vigor, 380 termos de 

cooperação.  

A prefeitura do município de São Paulo fechou um novo Termo de 

Cooperação (007-2012) para a implantação e manutenção de um novo 

projeto paisagístico nas calçadas e canteiros centrais da Avenida Paulista. 

                                                           
14

 O Decreto nº 52.062, de 30 de dezembro de 2010 confere nova regulamentação ao 

artigo 50 da Lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006, o qual dispõe sobre a celebração 
de termos de cooperação com a iniciativa privada, visando à execução e manutenção de 
melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas. (SÃO PAULO, 2010). 

O Termo de Cooperação foi firmado entre a Subprefeitura Sé e o Hospital 

do Coração (HCor), e prevê a parceria na administração de mais de 50 

floreiras instaladas nas calçadas e nas 43 floreiras dos canteiros centrais. 

Segundo dados divulgados pela prefeitura do município de São Paulo, a 

Subprefeitura Sé investe mensalmente R$ 500 mil na conservação da 

Avenida Paulista, realizada com o auxílio de 24 funcionários (PREFEITURA, 

2012). 

 Na área de pesquisa da Avenida Doutor Chucri Zaidan, estão em vigor no 

momento, cinco Termos de Cooperação (Figura 224): 

 033/2009 – Canteiro central da Avenida Doutor Chucri Zaidan, 

entre a Rua Henri Dunant e Rua Evandro Carlos de Andrade. 

 016/2009 – Canteiro central da Avenida Roque Petroni Jr. 

 02/2010 – Canteiro central da Avenida Doutor Chucri Zaidan, 

entre a Rua Evandro Carlos de Andrade e a Avenida Roque Petroni 

Jr. 

 05/2010 – Praça Marcos Valente 

 27/SP-PI/11 – Canteiro central da Avenida Doutor Chucri Zaidan, 

entre a Avenida Roque Petroni Jr e Avenida Doutor Roberto 

Marinho. 
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Figura 224 – Mapa das áreas verdes que fazem parte do Termo de Cooperação da Avenida Paulista. 
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Figura 225 – Mapa das áreas verdes que fazem parte de Termos de Cooperação da Av. Dr. Chucri Zaidan.
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4.6 Considerações Parciais 

Com relação ao segundo fenômeno avaliado, que se refere às circulações 

de pedestres, foram analisadas as seguintes categorias: largura das 

calçadas, padronização e qualidade dos pisos; largura das faixas de 

pedestres, acessibilidade e distância entre as faixas; existência de 

marquises e coberturas; equipamentos públicos e áreas verdes instalados 

nas calçadas; manutenção das calçadas por órgãos públicos, privados ou 

parcerias público-privadas. Os resultados obtidos estão resumidos na 

Tabela 13. 
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AV. PAULISTA 

 
AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

          

A
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o
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- 
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A
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Calçadas 

Larguras regulares – entre 4,50 e 5,50 
metros. 
Existe uma regulamentação e padrões 
estabelecidos. 
Manutenção é do proprietário. 
Qualidade boa. 

  Larguras generosas – entre 10 e 22 
metros. 
Passou por duas grandes reformas do 
calçamento realizadas pelo Município. 
Manutenção é do proprietário. 
Qualidade boa. 

  Larguras estreitas em alguns trechos. 
Qualidade irregular do calçamento, bom 
próximo aos shoppings e edifícios 
corporativos, ruim nas demais áreas. 
Manutenção é do proprietário. 

 

         

Faixas de Pedestres 
 

Largura das faixas: 
Padronizada em 4,50 metros 
Larguras satisfatórias  
Rampas de acessibilidade: 
Boas – em todas as faixas de pedestres. 
Média da distância entre as faixas de 
pedestres: 43 metros 
 

  Largura das faixas: variável 
Desde 14 m no Conjunto Nacional 
6m nas vias transversais 
E entre 7 e 14 nos cruzamentos 
Larguras satisfatórias  
Rampas de acessibilidade: 
Boas – em todas as faixas de pedestres 
Média da distância entre as faixas de 
pedestres: 92,50 metros 
 

  Largura das faixas: 
50 % - entre 4,10 e 6,00 metros 
50% - entre 2,10 e 4,00 metros 
Larguras insatisfatórias para a grande 
circulação de pedestres. 
Rampas de acessibilidade: 
Boas próximas aos shoppings. 
Más condições afastadas dos shoppings. 
Média da distância entre as faixas de 
pedestres: 111, 50 metros 

 

         
Marquises  Tem 3.829,07 m2 de marquises   Tem 4.405,52 m2   Tem 850,11 m2  
         
Áreas verdes  4.535,00 m2   1.568,11 m2   9.681,18 m2  
         
BIDS e Termos de 
Cooperação 

2 BIDS 
Manutenção das áreas verdes - ótima 

  1 Termo de Cooperação 
Manutenção - média 

  5 Termos de Cooperação 
Manutenção ótima 

 

 
Tabela 13 – Avaliação das vias Park Avenue, Avenida Paulista e Av. Dr. Chucri Zaidan, com relação às calçadas. Legenda  Bom  Regular  Ruim 
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A Park Avenue obteve uma boa avaliação com relação às características 

que envolvem as calçadas: tem larguras regulares; existe uma 

regulamentação e padronização dos tipos de calçamentos que devem ser 

mantidos pelos proprietários dos imóveis lindeiros; as faixas de pedestres 

tem largura padrão em todas as esquinas, com uma distância de 

aproximadamente 43 metros entre si; todas as esquinas possuem rampas 

para cadeirantes; possui algumas marquises ao longo do trecho; e não 

tem equipamentos públicos nas calçadas, o que não interrompe ou 

atrapalha o trânsito dos pedestres. A manutenção das calçadas no trecho 

analisado é realizada por dois grupos privados, os BIDs (Business 

Improvement Districts), que estão mantendo a qualidade das mesmas. 

A Avenida Paulista também apresentou uma boa avaliação relacionada 

aos aspectos qualitativos das calçadas, uma vez que apresenta calçadas 

com larguras médias entre 10 e 22 metros no trecho levantado, após ter 

passado por duas grandes reformas realizadas pela Prefeitura do 

município (1972 e 2008); tem faixas de pedestres com rampas de 

acessibilidade, e larguras entre 6 e 14 metros, distanciadas 

aproximadamente em 90 metros na média; tem 4.405,52 metros 

quadrados de marquises e coberturas para pedestres.  

O aspecto em que a Avenida Paulista não obteve bom resultado foi na 

quantidade de áreas verdes em canteiros nas calçadas e no canteiro 

central da avenida, contando com apenas 1.568,11 metros quadrados. Em 

termos de gestão do espaço público das calçadas, a avenida tem recebido 

investimentos da prefeitura ao longo de toda a sua história, o que tem 

garantido uma boa qualidade. Atualmente conta também com uma 

parceria público-privada, para manutenção das áreas verdes dos 

canteiros, firmada através de um Termo de Cooperação. 

A Avenida Dr. Chucri Zaidan, não obteve resultados positivos em vários 

aspectos relativos às calçadas: apresenta larguras inferiores a 2,00 metros 

em alguns trechos; a qualidade do piso é boa somente próximo aos 

edifícios corporativos e aos shoppings, mas muito depreciado no restante 

do percurso; as faixas de pedestres tem larguras entre 2,10 e máximo 

6,00 metros, o que demonstrou ser insuficiente para a demanda nos 

horários de pico de tráfego de pedestres; as rampas de acessibilidade 

somente estão corretas e bem cuidadas nos cruzamentos mais 

importantes, e nos demais estão insatisfatórias; a distância média entre 

as faixas de pedestres é de 111,50 metros, sendo que em alguns trechos 

chega a 180 metros; possui pouca cobertura ou marquises para 

pedestres.  

O único item considerado satisfatório na Avenida Doutor Chucri Zaidan é 

a quantidade de área verde nos canteiros das calçadas e no canteiro 

central, com 9.681,18 metros quadrados, a maior quantidade entre os 

três estudos de caso. Além disso, a manutenção das áreas verdes está 

sendo realizada através de cinco Termos de Cooperação, e tem garantido 

um bom visual para esta área.  

Estes resultados permitem observar que a modalidade de parceria 

público-privada instituída em Nova York, e presente no trecho analisado 

da Park Avenue em dois grupos privados que administram dois BIDs, 

garantem um equilíbrio na qualidade dos espaços de circulação de 

pedestres. Não se nota diferença entre um trecho administrado por um 

BID e outro, e realmente a manutenção das vias é eficiente. 

Em São Paulo, por sua vez, a diferença de qualidade foi registrada tanto 

ao se comparar a Avenida Paulista com a Avenida Doutor Chucri Zaidan, 

quanto ao comparar diferentes trechos da própria Avenida Doutor Chucri 

Zaidan.  

A Avenida Paulista tem a atenção dos órgãos públicos que permitem a 

realização de três grandes eventos no decorrer do ano: o Réveillon, a 
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Maratona de São Silvestre e a Parada do Orgulho Gay. Além disso, a 

Avenida é considerada um dos cartões postais da cidade, portanto, a 

Prefeitura do município tem investido na manutenção da via, e tem 

garantido uma uniformidade de qualidade dos passeios públicos, 

principalmente após a reforma concluída em 2008 (ver Capítulo 2). 

Já a Avenida Doutor Chucri Zaidan tem diferenças nítidas entre os trechos 

de passeio público que estão à frente de grandes empreendimentos 

comerciais e empresariais, quando comparados com as calçadas em 

frente dos demais lotes da via. Como não ocorre nenhum evento público 

na avenida, os órgãos municipais não têm investido em melhorias ou na 

manutenção do passeio público da região. 

Enfim, conclui-se que a qualidade dos espaços públicos para circulação de 

pedestres está relacionada com interesses próprios de cada uma das 

esferas: para as propriedades privadas é um investimento que traz um 

retorno em termos de valorização de seus empreendimentos; e para o 

setor público é um investimento que gera um retorno em publicidade 

para as ações do próprio governo. 

Os demais casos, que compreendem a grande maioria das vias da cidade 

de São Paulo, e que não se enquadram em nenhum dos dois motivos, 

acabam apresentando passeios públicos insatisfatórios. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

5 PERMANÊNCIA DE PESSOAS 

Os dois capítulos anteriores trataram das questões relacionadas às 

edificações e os espaços públicos exteriores – as calçadas. Este capítulo 

aborda o tema dos espaços de uso coletivo dentro dos lotes. 

Primeiramente serão comentadas algumas críticas sobre os espaços de 

uso coletivo de propriedade privada. 

Para Goldberger (1996), as cidades incorporaram algumas características 

que eram associadas principalmente com os subúrbios. Atualmente, tanto 

nas cidades quanto nos subúrbios, existe a transferência das funções que 

antes eram dos espaços públicos – o encontro de pessoas para fins 

comerciais ou cívicos – para espaços privados fechados: shopping centers, 

casas de espetáculos culturais, áreas comuns dos hotéis, lobbies de 

cinemas multiplex e teatros, pavimentos térreos de edifícios 

multifuncionais; e para espaços privados abertos – praças corporativas, 

parques temáticos. Todos estes espaços privados substituem agora, as 

funções dos espaços públicos, das ruas, mercados, praças e parques, e são 

denominados por Goldberger (1996, apud CARMONA; TIESDELL, 2007, p. 

172) de “ambientes urbanóides”, e compreendem os lugares cuja 

proposta é oferecer algum grau de experiência urbana, mas em 

ambientes privados. Os “ambientes urbanóides” representam a pseudo-

rua, pseudo-praça e pseudo-parque. 

A existência e a proliferação destes tipos de ambientes são uma prova de 

que a sociedade contemporânea ainda não desistiu do desejo de 

proximidade física com os outros em um local compartilhado, papel dos 

espaços públicos, mesmo que em ambientes muito diferentes das ruas 

tradicionais (GOLDBERGER, 1996, apud CARMONA; TIESDELL, 2007, p. 

171). 

Goldberger ressalta que a vida social nas ruas existe hoje em dia, 

principalmente onde ela tem sido administrada para conseguir sobreviver. 

Existe um número representativo de ruas antigas nas cidades americanas, 

que apresentam tanto vitalidade econômica quanto expressão da cultura 

urbana. Mas o que não se encontra atualmente, são exemplares novos, 

de grandes ruas com estas características. O autor cita como exemplos do 

século XX: a Avenida Madison, em Nova York; a Rua Newbury, em Boston; 

e a Avenida North Michigan, em Chicago. (1996, apud CARMONA; 

TIESDELL, 2007, p. 172). 

O setor privado, ao investir em áreas para uso público, tem como 

expectativa, um retorno financeiro deste investimento. Outra questão é a 

necessidade de segurança nos espaços para uso público, que também 

acaba incentivando a fiscalização e gerenciamento destes ambientes pelo 

setor privado, como nos shopping centers ou nos condomínios fechados, 

que atendem aos interesses de uma parcela da população. Esta tendência 

de privatização dos espaços para uso público deveria ser acompanhada 

com maior atenção, para procurar se evitar o aprofundamento da 

fragmentação espacial e social das cidades. Ali Madanipour (2003a, p. 

147, tradução nossa) propõe que o “desenvolvimento de espaços 

verdadeiramente públicos deverá promover um certo grau de tolerância e 

de coesão social”. 
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Goldberger (1996, apud CARMONA; TIESDELL, 2007, p. 173) afirma 

também, que sob a alegação da escassez de recursos até para a 

manutenção dos locais públicos já existentes, algumas cidades 

transferiram para o setor privado a criação de novos espaços para uso 

público. Despontaram então algumas tipologias no urbanismo a partir do 

incentivo aplicado pelos códigos de zoneamento para a criação de 

espaços de uso público dentro de edifícios de propriedade privada, como 

por exemplo, os átrios e galerias de edifícios de escritórios, abertos para o 

uso público.  

Mas quando a responsabilidade financeira de manutenção dos ambientes 

de uso público passa para o setor privado, implicitamente esta se 

cedendo o controle de sua esfera pública também. Consequentemente 

passa a existir uma homogeneização de concepção e do tipo de pessoas 

que frequentarão estes espaços, diferentemente dos verdadeiros espaços 

públicos, que tendem a atrair uma população mais heterogênea. O 

mesmo se pode afirmar da qualidade ambiental deste tipo de espaço de 

uso público e propriedade privada, que são mais limpos e seguros, e ao 

mesmo tempo mais uniformes e sem as tensões sociais existentes nas 

ruas, parques, e praças públicas.  

Tudo é tão correto que se torna, por consequência, errado, pois 

não importa quão bonito fisicamente esses lugares possam ser, 

quase sempre está faltando um certo tipo de acaso, a 

aleatoriedade que fornece o elemento surpresa que é tão 

importante para uma real experiência urbana (GOLDBERGER, 1996, 

apud CARMONA; TIESDELL, 2007, p. 174, tradução nossa). 

Paralelamente às críticas acima citadas, existe outra linha de pensamento 

que parte do princípio da existência dos espaços coletivos privados como 

elementos inerentes ao desenvolvimento das cidades contemporâneas. 

Segundo Carmona e Wunderlich: 

Fundamentalmente, não há nada de errado em ajudar as pessoas a 

se sentirem seguras e protegidas, ou em fornecer ambientes limpos 

e comercialmente vibrantes para as pessoas desfrutarem. Também 

não há nada intrinsecamente imoral a respeito dos espaços 

coletivos de propriedade e gestão privada. [...] Problemas 

particulares podem surgir, por exemplo, quando os proprietários e 

gerentes utilizam do privilégio de proprietários para excluir aqueles 

que não poderiam ser excluídos dos espaços das cidades, ou de 

impor códigos de comportamento que vão além das normas sociais 

(CARMONA; WUNDERLICH, 2012, p. 285). 

Sob este ponto de vista, pode-se considerar que os usuários são livres 

para frequentar e escolher entre diversos tipos de espaços de uso coletivo 

da cidade, como os espaços voltados para o consumo, o entretenimento, 

atividades comunitárias, atividades esportivas, contemplativas, 

independentemente dos espaços serem de propriedade pública ou 

privada.  

Ao mesmo tempo, é possível se discutir que as críticas atribuidas aos 

espaços coletivos privados, referentes à exclusão, segregação e 

homogeneização, se devem às questões relacionadas com a falta de 

diretrizes pelos órgãos públicos, que norteiem a normatização dos 

códigos de comportamentos impostos pelos ambientes privados para o 

uso da população. 
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5.1 Legislação urbanística dos espaços coletivos privados 

A seguir serão apresentadas as legislações urbanísticas referentes aos 

espaços de uso coletivo privados das duas cidades dos estudos de caso, 

Nova York e São Paulo. 

 

5.1.1 Nova York 

A cidade de Nova York é um exemplo dos mais significativos do tipo de 

parceria público-privada, como forma de obtenção de capital para 

investimento na criação de espaços públicos de propriedade privada. 

A partir da Resolução de Zoneamento de 1961, os edifícios residenciais e 

de escritórios puderam obter uma bonificação em área construída em 

troca da criação de espaços de uso público em seus empreendimentos. Os 

espaços poderiam ser internos ou externos, compreendendo praças, 

galerias, átrios, desde que fossem acessíveis para o uso coletivo. Os 

espaços foram denominados de POPS – Privately Owned Public Spaces, e 

são definidos como os espaços para uso público, que são criados e 

mantidos por empreendedores, em troca de uma área adicional de 

construção (ZONING..., 2012). 

Um dos primeiros objetivos da implantação dos POPS, a partir da 

implantação do Zoneamento de Incentivo, foi o de permitir melhor 

iluminação natural e aeração dos distritos de alta densidade comercial e 

residencial, para amenizar o caráter predominantemente rígido e 

verticalizado das áreas mais densas da cidade. Os espaços públicos de 

propriedade privada estão concentrados em sua maioria nas áreas 

verticalizadas de Manhattan, onde o espaço público é muito valorizado, 

devido a sua escassez. Segundo a pesquisa de Kayden (2000, p. vii), alguns 

desses espaços públicos de propriedade privada se mostraram 

problemáticos, com parte deles tendo sido abandonados, descuidados, e 

em alguns outros casos, até privatizados. 

Desde o início da aplicação desta resolução já foram criados mais de 325 

mil metros quadrados de espaço público na cidade de Nova York, em 

troca de área adicional de construção (KAYDEN, 2000). A princípio a 

resolução permitia alguns tipos de espaços como praças e galerias, mas 

com o decorrer do tempo, outros tipos passaram a serem admitidos, 

como o alargamento de calçadas, espaços cobertos para os pedestres, 

arcadas de passagem no quarteirão, conexões.  

Segundo Kayden, a contrapartida em forma de bonificação para a 

implantação de espaços de uso público mostrou-se irresistível para a 

maioria dos empreendedores de edificações residenciais e de escritórios. 

Ele relata que dos 95 edifícios comerciais construídos entre 1966 e 1975 

que poderiam utilizar o sistema, 67 edificações, ou seja 79% do total, o 

fizeram (KAYDEN, 2000, p. 11).  

Mas, os resultados obtidos pelo programa foram variados: desde espaços 

com pouca ou nenhuma acessibilidade aos usuários, espaços desprovidos 

de atrativos ao uso público, até espaços que são ativamente utilizados e 

que possuem qualidades atrativas ao uso pela população. 

Em função destas desigualdades entre as qualidades dos espaços criados, 

o Departamento de Planejamento da Cidade de Nova York, no início dos 

anos 1970, criou uma equipe de designers, planejadores e advogados 

para elaborar um Estudo do Espaço Urbano Aberto, com a participação de 

conselhos comunitários locais. O trabalho desenvolvido pela equipe 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

147 

baseou-se na pesquisa desenvolvida por William H. Whyte, denominada 

de Street Life Project (ver Capítulo 1). 

Em 21 de maio de 1975, a cidade aprovou uma emenda na Resolução de 

Zoneamento, implementando a primeira grande revisão no sistema de 

bonificação e impondo padrões mais rigorosos de projeto, com o objetivo 

de garantir as qualidades necessárias para facilitar o acesso, o uso e a 

permanência das pessoas nos espaços. A emenda também introduziu um 

procedimento administrativo que vinculava a liberação do bônus diante 

da aprovação do projeto detalhado do espaço, pela Comissão de 

Planejamento da Cidade, que iria rever e certificar para o Departamento 

de Edificações que o projeto proposto atendia aos novos padrões 

exigidos. 

Mesmo com as melhorias resultantes a partir da emenda de 1975, e com 

a nova forma de aprovação dos projetos, ainda surgiram exemplos de 

praças que não estimulavam o convívio dos usuários. Segundo pesquisa 

do final dos anos 1990, divulgada no site da prefeitura de Nova York, 

aproximadamente 16% dos espaços existentes até então, eram utilizados 

como pontos de encontro do bairro; 21% eram utilizados como locais de 

repouso breve; 18% estavam relacionados com a circulação; e 41% 

tinham pouca utilização (NEW YORK CITY, 2012). 

Em razão destes dados e da insatisfação da população com alguns dos 

espaços, o Departamento de Planejamento da cidade, o Municipal Art 

Society e o professor de Harvard, Jerold S. Kayden desenvolveram uma 

nova pesquisa que culminou no lançamento de um livro com um banco de 

dados sobre o assunto, o Privately Owned Public Space: The New York City 

Experience. O livro apresenta uma ficha de cada um dos 503 espaços 

públicos criados em 320 edifícios, entre os anos de 1961 até 2000, que se 

beneficiaram desta bonificação na área construída.  

A pesquisa auxiliou o Departamento de Planejamento da cidade a ganhar 

experiência em compreender quais as qualidades e os padrões que 

poderiam ajudar a criar espaços públicos bem-sucedidos, a partir da 

análise de quais os elementos básicos ou características de projeto que 

incentivavam ou inibiam o uso público. Os problemas apresentados em 

alguns espaços foram parcialmente atribuídos à omissão no texto da 

Resolução, de diretrizes e critérios mais específicos de projeto. 

Em contrapartida, o levantamento e análise dos espaços, principalmente 

das praças ao ar livre, demonstrou que havia vários exemplos de casos 

bem-sucedidos, que apresentavam elementos em comum, tais como: 

áreas abundantes para assentos, canteiros de vegetações adequadas, boa 

acessibilidade e conforto para os usuários. 

Em função da pesquisa, em 17 de outubro de 2007, a Câmara Municipal 

aprovou uma emenda de texto enviada pela Comissão de Planejamento 

da Cidade, relacionada com os padrões operacionais e de projeto dos 

POPS. As novas disposições da emenda tinham por objetivo atualizar os 

regulamentos para a implantação dos POPS, e incentivar a criação de 

espaços públicos de melhor qualidade nas propriedades privadas. Esta 

emenda incluía: 

• Substituir as definições existentes de praça residencial e praça 

urbana, para uma designação única denominada de praça 

pública; 

• Revisar e atualizar os padrões de projeto para as praças 

públicas, para assegurar projetos de qualidade em espaços 

abertos; 
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• Consolidar as disposições relacionadas aos cafés e quiosques 

dentro das praças. 

A emenda propôs alterações e nova padronização nos seguintes aspectos 

de projeto das praças: dimensão, configuração, localização no lote, 

orientação, visibilidade da praça, mudanças no nível, circulação e acesso, 

obstruções permitidas, lugares para sentar, canteiros e árvores, 

iluminação, lixeiras, estacionamento para bicicleta, sinalização, e os usos 

na frente da praça. Além disso, também propôs alterações em relação ao 

funcionamento, incluindo o projeto de portões e barreiras para o 

fechamento noturno das praças, quiosques e cafés ao ar livre. Estas 

alterações foram aprovadas em 17 de outubro de 2007, pela Câmara 

Municipal.  

Em 17 de fevereiro de 2009, a Comissão de Planejamento Urbano (City 

Planning Commission) encaminhou uma nova emenda de texto à 

Resolução de Zoneamento proposto pelo Departamento de Planejamento 

Urbano, sugerindo pequenas alterações aos regulamentos das praças 

públicas de propriedade privada, que havia sido aprovado em outubro de 

2007. 

A intenção era o de aprimorar o texto de 2007, com o objetivo de garantir 

a criação de praças públicas em áreas de propriedades privadas que 

fossem convidativas, abertas, visíveis e acessíveis. Para isto, as alterações 

procuram esclarecer alguns padrões, adicionar novas disposições para a 

melhoria da qualidade e da utilização das praças públicas como: permitir 

maior circulação de pedestres, garantir a visibilidade de toda a praça, e 

promover espaços públicos atrativos e bem conservados. 

Em 06 de maio de 2009, a Comissão de Planejamento Urbano (City 

Planning Commission) aprovou a alteração de texto com algumas 

modificações que deveriam esclarecer ou corrigir termos utilizados, e 

entre eles, a Seção de 37-78 – que institui a correta referência de “praça 

pública”, ao invés de “praça urbana”. A partir de 10 de junho de 2009, a 

Câmara Municipal aprovou a Alteração do Texto de Acompanhamento de 

Praça Pública (Public Plaza Follow-up Text Amendment), cujas mudanças  

estão em vigor.  

A regulamentação atual para os projetos de novas praças públicas de 

propriedade privada são orientadas atualmente por quatro princípios de 

projeto: 

• Aberta e convidativa a partir da calçada. A praça deve ser 

visualmente interessante e facilmente vista da rua, deixando 

evidente que é uma área aberta, um espaço público. Os assentos 

devem ser facilmente visíveis e com caminhos generosos; 

• Acessível. A praça deve ser preferencialmente localizada no 

mesmo nível que a calçada para incentivar o acesso fácil por todos 

os transeuntes. A circulação de pedestres deve ser incentivada por 

um percurso agradável e racional de caminhos; 

• Qualidade nos espaços para assentos. A praça pública deve 

acomodar uma variedade de lugares bem concebidos e 

confortáveis para pequenos grupos ou indivíduos, que podem 

incluir cadeiras fixas e móveis, arquibancadas e muretas largas e 

baixas; 

• Sentimento de proteção e segurança. A praça pública deve ser 

orientada para a rua e ser visualmente ligada a esta, para evitar 

qualquer sensação de isolamento. Deve ser bem iluminada e conter 

caminhos de fácil acesso. (ZONING..., 2012). 
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5.1.1.1  Movimento Occupy Wall Street 

Em 2011 aconteceu uma manifestação e ocupação de uma das praças 

para uso coletivo e de propriedade privada, fato este que gerou 

inicialmente uma indefinição sobre qual a atitude jurídica correta que 

deveria ser adotada pela polícia para desocupar a área. 

A manifestação foi um protesto contra as crescentes desigualdades e o 

poder do sistema financeiro na política norte-americana, denominado de 

Occupy Wall Street, teve início em 17 de setembro de 2011 em Nova York. 

O slogan do movimento é “We are the 99%”, em oposição ao 1% da 

população mais rica do país. 

Como se tratava de uma manifestação contra o sistema financeiro, a 

intenção inicial do movimento era ocupar a One Chase Manhattan Plaza e 

o Bowling Green Park, perto de Wall Street, no Lower Manhattan, a parte 

sul da ilha, onde fica o Charging Bull, a escultura de bronze do touro, de 

autoria de Arturo Di Modica. Mas a polícia conseguiu proteger esta área 

antes da tentativa de ocupação, e os manifestantes se dirigiram então 

para a Zuccotti Park, uma praça próxima dali. 

Os manifestantes ocuparam o Zuccotti Park15, uma praça de 3.100 metros 

quadrados, que é propriedade da empresa imobiliária Brookfield 

                                                           
15 Anteriormente a praça se chamava Liberty Plaza Park, e foi criada em 1968 pela United 

States Steel, através da bonificação permitida pela Resolução de Zoneamento da cidade. A 

área foi muito danificada após o ataque terrorista aos edifícios do World Trade Center em 

11 de setembro de 2001, em função do trânsito de veículos de emergência e dos 

equipamentos de limpeza que ficaram instalados lá. Como parte do esforço da cidade para 

reconstruir a parte sul de Manhattan, a empresa Brookfield investiu 8 milhões de dólares 

para refazer a praça, com bancos de granitos e canteiros de flores, e assim, em 2005, a 

praça foi renomeada para Zuccotti Park, em homenagem ao presidente da empresa, John 

E. Zuccotti. (SCOLA, 2011). 

Properties, proprietária do edifício de 54 pavimentos, o One Liberty Plaza, 

que fica em frente a praça. Logo no início da ocupação da praça surgiu um 

impasse: como proceder com os ocupantes em uma praça privada? Pois, 

se fosse um parque de propriedade pública, a lei autoriza a prisão de 

qualquer pessoa que tente armar uma tenda ou dormir. 

  
Figura 226 – Praça Zuccotti Park, em Nova York. 
Fonte: EINHORN, 2011. 

Figura 227 – Ocupação da Zuccotti Park pelo 
movimento Ocupe Wall Street. 
Fonte: SCOLA, 2011. 

 

O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York afirmou no início da 

ocupação que não poderiam barrar os manifestantes, uma vez que se 

trata de uma praça para uso público, e que obrigatoriamente deve ficar 

aberta 24 horas por dia, conforme o acordo firmado entre a empresa 

Brookfield e a Prefeitura da cidade. 

Em 15 de novembro o Supremo Tribunal de Nova York expediu uma 

liminar que proibia os manifestantes de acamparem ou dormirem 

novamente na área. Em 10 de janeiro de 2012, todas as barreiras de aço 

que restringiam o acesso ao parque foram retiradas. E em 24 de janeiro 

de 2012, foram definitivamente estabelecidas pelo Tribunal as regras que 

restringem qualquer tipo de instalação no parque, e que a Brookfield 

deverá impor e seguir. 

 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

150 

5.1.2  São Paulo 

Esta parte do capítulo tem por objetivo apresentar a Legislação Municipal 

vigente atualmente em São Paulo, através da Lei 13.430 (Plano Diretor 

Estratégico de São Paulo, de 13 de setembro de 2002) e da Lei 13.885 

(Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, de 25 de agosto de 

2004), com o objetivo de identificar como e onde a Legislação Municipal 

aborda a questão da implantação de espaços para o uso público em 

propriedades privadas. 

A Lei 13.430 que implanta o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, de 13 

de setembro de 2002, através do Projeto de Lei nº 290/02, do Executivo, 

dividiu o território do Município em duas macrozonas complementares: a 

Macrozona de Proteção Ambiental e a Macrozona de Estruturação e 

Qualificação Urbana (art. 147 da Subseção I, da Seção II da Lei). 

A Seção III desta mesma Lei trata do Zoneamento do Município e 

estabelece que a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana, se 

configura como a área que possui diferentes graus de consolidação e 

manutenção e que, portanto, compreende as seguintes zonas de uso: I – 

ZER – Zonas Exclusivamente Residenciais; II – ZIR – Zona Industrial em 

Reestruturação; e III – ZM – Zonas Mistas. 

As Zonas Mistas (ZM) correspondem às áreas destinadas à implantação de 

usos residenciais e não residenciais, de comércio, de serviços e indústrias, 

conjugadamente aos usos residenciais, segundo critérios gerais de 

compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental (art. 164 da 

Subseção III, da Seção III, que dispõe sobre o Zoneamento). 

Dois anos após a implantação do Plano Diretor Estratégico do Município 

de São Paulo, foi promulgada a Lei nº 13.885, em 25 de agosto de 2004, 

que institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras, dispõe 

sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e Ocupação do Solo do 

Município de São Paulo (Projeto de Lei nº 139/04, do Executivo). Esta Lei 

instituiu mais um tipo de zona, a Zona de Centralidade, que pode ser uma 

ZCP – Zona de Centralidade Polar, ou uma ZCL, Zona de Centralidade 

Linear16. 

As duas zonas: as Zonas Mistas (ZM) e as Zonas de Centralidades (ZC) são 

de especial interesse para esta pesquisa, pois são dentro destas zonas que 

foram determinadas as Áreas de Intervenção Urbana17, que trata dos 

eixos e polos de centralidades, e onde pode se utilizar uma bonificação de 

área construída, em função da criação de espaços públicos dentro dos 

lotes. Esta bonificação está estabelecida na Seção IV da Lei 13.885, que 

trata das características de aproveitamento, ocupação e 

dimensionamento dos lotes, em seus artigos 195 e 196, que dispõe sobre 

a utilização dos pavimentos térreos de edifícios: 

                                                           
16

 Centralidades lineares ou polares são áreas onde se pretende estimular a intensificação 

e diversificação dos usos do solo e a formação de polos terciários, propiciando 
adensamento populacional (segundo definição do item XII, do Art. 2º da Lei nº 13.885, de 
25 de agosto de 2004 – que institui os Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras). 

17
 Áreas de Intervenção Urbana são porções do território de especial interesse para o 

desenvolvimento urbano, objeto de projetos urbanísticos específicos, nas quais poderão 
ser aplicados instrumentos de intervenção, previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 - Estatuto da Cidade, para fins de regularização fundiária, execução de 
programas e projetos habitacionais de interesse social, constituição de reserva fundiária, 
ordenamento e direcionamento da expansão urbana, implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários, criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, criação de 
unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental. (segundo 
definição apresentada no Capítulo II - que trata do Uso e Ocupação do Solo – no Art. 146, 
da Lei 13.430 - Plano Diretor Estratégico de São Paulo, de 13 de setembro de 2002). 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

151 

Art. 195. Em lotes com duas ou mais frentes, nos casos em que o 

pavimento térreo seja destinado às atividades não residenciais de 

acesso público, não exclusivo dos condôminos ou ocupantes da 

edificação, bem como à circulação de pedestres, entre as vias: 

I. O recuo mínimo lateral e de fundos será exigido a partir da altura de 

12 m (doze metros) acima do perfil natural do terreno com prejuízo da 

taxa de ocupação, mas sem prejuízo da taxa de permeabilidade e do 

recuo mínimo de frente; 

II. Será concedido gratuitamente um acréscimo de área computável ao 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) da área coberta destinada à 

circulação de pedestres entre as vias no pavimento térreo; 

III. Nos casos em que o lote ocupar toda a quadra, o recuo obrigatório 

de frente será exigido apenas para duas das frentes do lote. 

Art. 196. Quando no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área do 

lote for destinada para praça de uso público, poderá ser acrescida 

gratuitamente à área construída decorrente do coeficiente de 

aproveitamento básico, uma área construída computável equivalente a 

50% (cinquenta por cento) da área destinada àquela finalidade, desde 

que: 

I. O lote tenha duas ou mais frentes e área igual ou maior que 2.500 

m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados); 

II. A área destinada à praça de uso público seja devidamente averbada 

em Cartório de Registro de Imóveis, não sendo permitido seu 

fechamento ou ocupação com edificações, instalações ou 

equipamentos. 

A Lei nº 13.885 (SÃO PAULO, 2004), que institui os Planos Regionais 

Estratégicos das Subprefeituras, foi dividida em três partes:  

 Parte I da Lei – trata das Normas Complementares ao Plano 

Diretor Estratégico 

 Parte II da Lei – apresenta os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras 

 Parte III da Lei – disciplina e Ordena o Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo - LUOS 

Os Anexos da Parte II da Lei compreendem os Planos Regionais de cada 

uma das 31 Subprefeituras: Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Capela do 

Socorro, Casa Verde, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino 

Matarazzo, Freguesia do Ó, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, 

Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M’Boi Mirim, Moóca, Parelheiros, 

Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba/Jaraguá, Santana/Tucuruvi, Santo 

Amaro, São Mateus, São Miguel Paulista, Sé, Vila Maria /Vila Guilherme, 

Vila Mariana e Vila Prudente. 

A partir da leitura e análise destes Anexos, foi possível identificar que em 

três deles havia menção ao tema da criação de espaços públicos em áreas 

privadas (Figura 228). 

 O Anexo VIII da Lei 13.885, no Livro VIII, que institui o Plano 

Regional Estratégico da Subprefeitura da Lapa. 

 O Anexo IX da Lei 13.885, no Livro IX, que institui o Plano Regional 

Estratégico da Subprefeitura da Sé. 

 O Anexo XII da Lei 13.885, no Livro XII, que institui o Plano 

Regional Estratégico da Subprefeitura da Vila Mariana. 
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Figura 228 – Mapa do Município de São Paulo, em destaque as três Subprefeituras – Lapa, Sé, Vila 

Mariana - que contemplam o tema da criação de espaços públicos em áreas privadas. 

O uso coletivo em lotes privados na cidade de São Paulo não é recente. A 

cidade já apresenta alguns exemplos bem sucedidos de térreos com livre 

acesso à população, tanto de espaços fechados e cobertos, como áreas 

livres ajardinadas.  

Entre os exemplos mais conhecidos estão: o Conjunto Nacional (1956) 

(Figura 229 e 230), e o edifício Copan (1961) projetado por Oscar 

Niemeyer (Figuras 231 a 233). 

  
Figura 229 – Edifício do Conjunto Nacional, 

Avenida Paulista. 
Figura 230 – Galeria comercial do Conjunto 

Nacional, Av.Paulista. 

 
Figura 231 – Galeria comercial do COPAN. 

 
Figura 232 – Galeria comercial do COPAN. 

 
Figura 233 – Galeria comercial do COPAN. 
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Exemplos do século XXI são os empreendimentos Times Square 

Cosmopolitan Mix (2001), em Moema (Figura 234), e o Brascan Century 

Plaza (2003), na Vila Olímpia (Figura 235), ambos projetos do escritório 

Königsberger e Vannucchi; e o Rochaverá Trade Center (2008), na 

Marginal Pinheiros, projeto de Aflalo e Gasperini (Figuras 236 e 237). 

 
Figura 234 – Praça do Times Square Cosmopolitan 

Mix.  

 
 Figura 235 – Vista da Praça do Brascan Century 

Plaza. 

 
Figura 236 – Edifícios do Rochaverá Trade Center. 

 
Figura 237 – Praça entre os edifícios do 

Rochaverá. 

Estes empreendimentos estão localizados em áreas de centralidades do 

município de São Paulo, que corresponde ao quadrante sudoeste da 

cidade, região identificada por Flávio Villaça (2001, p.339) como área 

predominantemente de segregação na distribuição espacial dos bairros 

ocupados por camadas de alta renda. 
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5.2 Espaços coletivos da Park Avenue 

O trecho em estudo da Park Avenue, entre as ruas E 48th St e a E 59th St, 

possui dezoito espaços de uso coletivo, todos eles espaços de 

propriedade privada, sendo que: 

 13 são espaços coletivos descobertos (praças) 

 5 são espaços coletivos cobertos (galeria, átrio, passagem) 

Os dezoito espaços foram numerados e legendados de PA-1 até PA-18, e 

estão indicados no mapa da Figura 238, conforme segue: 

 PA-1 – 280 Park Avenue 

 PA-2 – 437 Madison Avenue  

 PA-3 – New York Palace Hotel 

 PA-4 – 40 East 52nd Street 

 PA-5 – Park Avenue Plaza  

 PA-6 – Lever House  

 PA-7 – Warburg Dillon Read  

 PA-8 – Park Avenue Tower  

 PA-9 – 450 Park Avenue  

 PA-10 – 500 Park Avenue  

 PA-11 – 499 Park Avenue  

 PA-12 – 110 East 59th Street  

 PA-13 – Galleria  

 PA-14 – 135 East 57th Street  

 PA-15 – Seagram Building  

 PA-16 – 345 Park Avenue  

 PA-17 – 560 Lexington Avenue  

 PA-18 – Westvaco  

 

A área de levantamento de dados da região da Park Avenue compreende 

260.758,27 metros quadrados. Os dezoito espaços de uso coletivo somam 

uma área de 18.606,76 metros quadrados, o que corresponde a 7,14% da 

área do levantamento. 

Em cada um dos dezoito espaços coletivos existentes neste trecho da Park 

Avenue foram avaliados alguns parâmetros, pautados com a proposta de 

Gehl (2006) para as qualidades dos espaços de uso público relacionadas 

com os atos de ver, ouvir e estar: visibilidade entre o interior do espaço e 

o exterior; a questão dos ruídos de ambientes; a existência de assentos; e 

a relação entre os espaços de usos coletivos, em termos de proximidade, 

acessibilidade. 

A partir destes parâmetros, que serão detalhadamente expostos nos itens 

subsequentes deste capítulo, elaborou-se uma escala para avaliação de 

cada um deles, em função de adequabilidade ou não dos espaços 

coletivos. Foram atribuídos três níveis identificados por cores de acordo 

com o grau de adequação ao parâmetro proposto: a cor verde representa 

uma boa qualidade; a cor amarela representa um nível médio de 

qualidade; e a cor vermelha representa a não adequação do nível ao 

padrão estabelecido. 

Estas avaliações estão apresentadas resumidamente ao final de cada uma 

das fichas dos dezoito espaços coletivos de propriedade privada que estão 

apresentados a seguir, sendo que cada um destes fenômenos avaliados 

serão detalhados na sequência do capítulo. 
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Figura 238 – Mapa de áreas de espaços de uso coletivo da Park Avenue. 
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PA - 1 280 Park Avenue   

 

Projeto do Edifício Emery Roth & Sons 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

Emery Roth & Sons 

Ano 1968 

Lote 5.571,86 m² 

Praça 1.635,00 m
2
 

  

O espaço de uso coletivo deste edifício compreende uma 

estreita faixa que contorna as três fachadas que estão 

voltadas para as ruas E 48
th

 Steet e E 49
th

 Street e para a 

Park Avenue. Está situado em um platô elevado por 

escadas com seis degraus presentes nas três faces. Possui 

um contorno com floreiras de vegetação baixa em todo 

contorno e mais 4 árvores na lateral paralela a rua E 48
th

 

Street. Existem dois tipos de bancos: com encostos nas 

faces laterais, e sem encosto na fachada da Park Avenue. 

O edifício também tem uma passagem coberta entre as 

duas ruas laterais. Os fechamentos do edifício estão 

recuados aproximadamente dois metros dos pilares, o 

que gerou uma pequena marquise em toda volta. 

 Figura 239 – Mapa de localização.              Figura 240 – Fachada para a Park Avenue. 

 

  

 Figura 241 – Lateral do edifício.  Figura 242 – Frente do edifício para a Park Avenue. 

 

Análise Qualitativa – parâmetros de Jan Gehl (2006)  VER – interior/exterior sim OUVIR – ruídos dB 67,5 ESTAR - assentos sim 
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PA - 2 437 Madison Avenue   

 

Projeto do Edifício Emery Roth & Sons 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

M. Paul Friedberg 

Ano 1968 

Lote 3.562,83 m² 

Praça 1.476,33 m
2
 

  

O edifício está implantado recuado em relação às três vias 

de acesso, o que gerou uma praça linear que envolve 

estas três faces. O espaço possui bancos revestidos de 

granito. Há também uma marquise na fachada voltada 

para a Madison Avenue. A praça linear está em nível com 

a Madison Avenue, e neste lado, apresenta dois bancos 

compridos paralelos ao edifício e próximos às esquinas. 

Na E 49
th

 Street a rua está abaixo do nível da praça, e na E 

50
th

 Street, ocorre o inverso, a praça esta no nível inferior 

da calçada. 

 Figura 243  – Mapa de localização. Figura 244  – Fachada do edifício. Figura 245- Lateral da  E 50th Street. 

 

  

 Figura 246 – Fachada da Madison Avenue. Figura 247  – Lateral do edifício. 

 

Análise Qualitativa – parâmetros de Jan Gehl (2006)  VER – interior/exterior sim OUVIR – ruídos dB 68 ESTAR - assentos sim 
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PA - 3 New York Palace Hotel  457 Madison Avenue 

 

Projeto do Edifício McKim, Mead & White 

Emery Roth & Sons 

 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

McKim, Mead & White 

Emery Roth & Sons 

Ano 1978 

Lote 3.562,83 m² 

Praça 549,46 m
2
 

  

O espaço coletivo é um antigo pátio de residências do 

século XIX em estilo italiano, do conjunto de seis 

residências, concluído em 1885 para o magnata das 

ferrovias, Sr. Henry Villard. A construção foi revestida de 

pedras da cor de chocolate, com fachadas de um palácio 

romano. Em 1976, a Comissão de Planejamento da Cidade 

de Nova York aprovou uma bonificação em área a ser 

construída para um novo hotel no local, desde que as 

residências fossem preservadas, o pátio fosse aberto ao 

uso público, que se permitisse a passagem de pedestres 

pelo átrio do hotel, e se disponibilizassem passeios 

monitorados ao interior do edifício histórico (este serviço 

é realizado pelo menos três vezes ao ano) (KAYDEN, 

2000). 

O pátio dispõe de mesas e cadeiras divididas, parte para 

uso público, e uma parte delas para um restaurante. A 

área tem ainda vasos com flores e arbustos, e quatro 

vasos maiores com uma árvore em cada um. 

 

 Figura 248  – Mapa de localização. Figura 249  – Fachada da Madison Avenue. Figura 250  – Interior do espaço coletivo. 

 

  

 Figura 251  – Entrada lateral da 50th Street. Figura 252  – Interior do espaço coletivo. 

 

Análise Qualitativa – parâmetros de Jan Gehl (2006)  VER – interior/exterior sim OUVIR – ruídos dB 72,5 ESTAR - assentos sim 
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PA - 4 40 East 52nd Street   

 

Projeto do Edifício The Eggers Group 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

The Eggers Group 

Ano 1986 

Lote 2.029,28 m² 

Praça 383,21 m
2
 

  

A área é uma praça na entrada do edifício na E 51
st

 Street, 

composta por um canteiro central circular e contornado 

por um banco. Existem ainda bancos nas duas laterais, 

encostados nos edifícios que ladeiam o lote. Na lateral 

direita, há um espelho d’água, com uma escultura 

nomeada Water Trilogy (1986) do escultor Ron Mehlman. 

Tanto o revestimento dos muros, quanto dos bancos e o 

material do piso, é de granito cinza. Na calçada, a frente 

da praça existe duas árvores. A lateral direita do edifício 

tem uma cafeteria que dispõe de mesas e cadeiras na área 

da praça. 

 Figura 253  – Mapa de localização.              Figura 254  – Vista frontal da praça. 

 

  

 Figura 255  – Interior do espaço coletivo.  Figura 256  – Canteiro no centro da praça. 

 

Análise Qualitativa – parâmetros de Jan Gehl (2006)  VER – interior/exterior sim OUVIR – ruídos dB 70 ESTAR - assentos sim 
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PA - 5 Park Avenue Plaza  55 East 52nd Street  

 

Projeto do Edifício Skidmore, Owings & Merrill 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

Skidmore, Owings & Merrill 

Ano 1979 

Lote 3.559,48 m² 

Praça 1207,74 m
2
 

  

A Park Avenue Plaza é uma passagem coberta com pé-

direito duplo, entre as ruas E 52
nd

 Street e E 53
rd

 Street. O 

espaço foi projetado de acordo com as determinações da 

Resolução de Zoneamento em vigor na época, com o 

objetivo de criar uma galeria pública. Mas o proprietário 

do edifício de escritórios não achou mais necessário 

adquirir o bônus de área à construir, e mudou a proposta 

de uso para uma circulação coberta, ao invés de galeria, 

mas continuou mantendo as características solicitadas, 

como se fosse uma galeria: espaço coberto contínuo, 

ocupado por dois quiosques de alimentação, cobertura 

com claraboia para entrada de iluminação natural direta, 

jardineiras, mobiliário de estar, sanitários públicos e obras 

de artes e uma queda d’água sob a claraboia (KAYDEN, 

2000). 

O espaço recebe pessoas de variados grupos sociais que 

ocupam suas mesas para jogos de xadrez, e mesas e 

cadeiras soltas para refeições, sem serem obrigadas a 

consumir nada no local. 

 Figura 257  – Mapa de localização.             Figura 258  – Entrada da E 53rd Street. 

 

  

 Figura 259  – Interior do espaço coletivo.  Figura 260  – Interior do espaço coletivo. 
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PA - 6 Lever House   

 

Projeto do Edifício Skidmore, Owings & Merrill 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

Skidmore, Owings & Merrill 

Ano 1952 

  

  

  

O edifício da Lever House, juntamente com o Seagram 

Building (projeto de Mies Van Der Rohe), foram os 

exemplos utilizados para a alteração e implantação da 

Resolução de Zoneamento, de 1961, em Nova York. 

Construído em 1952, o edifício utilizou um pavimento em 

bloco horizontal elevado sobre uma área de pilotis do 

térreo, e acima ergueu uma torre que ocupa menos do 

que 25% da área do lote. A maior parte da área do 

pavimento térreo, tanto coberta, quanto descoberta, é 

destinada ao uso público. 

A área possui bancos fixos lineares e em blocos 

quadrados, um jardim em uma espécie de pátio no centro 

do lote, e atualmente tem um quiosque de café. 

 Figura 261  – Mapa de localização. Figura 262  – O edifício. Figura 263  – Entrada do edifício. 

 

  

 Figura 264  – Espaço coletivo do edifício.  Figura 265  – Marquise do edifício. 
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PA - 7 Warburg Dillon Read  535 Madison Avenue 

 

Projeto do Edifício Edward Larrabee Barnes 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

Edward Larrabee Barnes 

Ano 1981 

Lote 1576,75 m² 

Praça 610,30 m² 

  

A praça ao lado do prédio Warburg Dillon Read, fica na E 

54
th

 Street, e é considerada uma das melhores praças ao 

ar livre de Manhattan. Implantada no mesmo nível da 

calçada, a área parece uma extensão da mesma, o que a 

torna mais convidativa em termos de acessibilidade. A 

praça possui 15 árvores plantadas diretamente no piso, 

sem floreiras elevadas ao seu redor, uma queda d’água 

com espelho d’água semicircular, mesas e cadeiras 

móveis sob as árvores, e um banco linear contínuo 

encostado na parede e espelho d’água na lateral, além de 

um quiosque de alimentação. 

 Figura 266  – Mapa de localização. Figura 267  – Vista da praça. Figura 268  – Interior da praça. 

 

  

 Figura 269  – Fachada do edifício. Figura 270  – Vista da praça. 
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PA - 8 Park Avenue Tower  65 East 55th Street 

 

Projeto do Edifício Murphy/Jahn 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

Murphy/Jahn  

Ano 1986 

Lote 2.452,45 m² 

Praça 598,03 m² 

  

Esta é uma praça que ocupa o recuo frontal do edifício 

Park Avenue Tower que fica no meio do quarteirão entre 

as ruas E 55
th

 Street e E 56
th

 Street. A área dispõe de 6 

jardineiras contornadas por bancos revestidos de granito 

marrom, dispostos simetricamente 3 de cada lado a partir 

do eixo do acesso central ao edifício. Tem também, mais 

dois bancos lineares encostados na fachada frontal. Na 

calçada em frente a praça, há seis árvores plantadas 

próximas ao meio-fio. 

 Figura 271  – Mapa de localização. Figura 272  – Fachada do edifício. 

 

  

 Figura 273  – Praça em reforma. Figura 274  – Vista frontal do edifício. 
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PA - 9 450 Park Avenue   

 

Projeto do Edifício Emery Roth & Sons 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

Emery Roth & Sons 

Ano 1972 

Lote 1.242,57 m² 

Praça 598,03 m² 

  

O espaço corresponde a um alargamento da calçada e de 

uma pequena praça que ocupa o recuo lateral do edifício, 

na E 57th Street. Como a área está em nível superior à 

calçada, o acesso é feito por uma escada com 5 degraus, 

ou por uma rampa na lateral encostada ao muro. O 

espaço tem bancos com encostos, de metal preto, lixeiras 

e uns poucos vasos. A composição da área não é 

favorável, mas o espaço é utilizado mesmo assim.  Figura 275  – Mapa de localização. Figura 276  – Fachada do edifício. Figura 277  – Entrada da praça. 

 

  

 Figura 278  – Alargamento da calçada. Figura 279  – Interior da praça. 
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PA - 10 500 Park Tower  500 Park Avenue 

 

Projeto do Edifício James Stewart Polshek & 

Associates / Schuman 

Lichtenstein 

 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

Claman & Efron / Skidmore, 

Owings & Merrill  

Ano 1959 - 1984 

Lote 1.161,28 m² 

Praça 496,78 m² 

  

O espaço de uso público desta esquina entre a Park 

Avenue e a E 59
th

 Street é simplesmente uma marquise 

coberta nas duas faces e um alargamento de calçada 

paralelo à E 59
th

 Street. O edifício não solicitou a 

bonificação em área à construir, portanto, não foi 

obrigado a instalar nenhum equipamento ou mobiliário de 

uso público. Mas os quatro degraus resultantes do 

desnível entre a entrada lateral do edifício e a calçada da 

E 59
th

 Street, acabou criando um espaço de permanência, 

que constantemente apresenta pessoas sentadas 

observando o tráfego de pedestres na calçada. 

 Figura 280  – Mapa de localização.              Figura 281  – Vista da rua E 59th Street. 

 

  

 Figura 282  – Marquise lateral do edifício. Figura 283  – Esquina da E 59th Street com a Park Avenue. 
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PA - 11 499 Park Avenue  535 Madison Avenue 

 

Projeto do Edifício I.M.Pei and Partners 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

I.M.Pei and Partners 

Ano 1981 

Lote 1.048,60 m² 

Praça 371,80 m² 

  

O edifício apresenta um alargamento de calçada na E 59
th

 

Street, onde há uma das duas entradas para a passagem 

interna coberta, que faz a ligação com a Park Avenue. No 

outro acesso há uma marquise que protege a porta. A 

passagem interna é um átrio com pé-direito de 4 

pavimentos no acesso pela 59th Street, com uma 

claraboia de vidro como cobertura. Sob esta claraboia há 

uma jardineira com uma árvore, emoldurada por um 

banco circular ao redor da jardineira, e na parede próxima 

há outro banco linear. Na circulação há três paineis do 

escultor Jean Dubuffet, de 1971. 

 Figura 284  – Mapa de localização. Figura 285  – Vista do edifício. Figura 286  – Hall interno do edifício. 

 

  

 Figura 287  – Entrada pela E 59th Street. Figura 288  – Entrada pela Park Avenue. 
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PA - 12 110 East 59th Street    

 

Projeto do Edifício William Lescaze & Associates 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

William Lescaze & Associates 

Ano 1969 

Lote 2.485,15 m² 

Praça 864,00 m² 

  

Este edifício de meio de quarteirão tem acesso pelas ruas 

East 58
th

 Street e 59
th

 Street. Nas duas frentes há um 

alargamento de calçada gerado pelo recuo do edifício com 

relação ao alinhamento do lote, e também marquises de 

pé-direito duplo. Na frente da East 58
th

 Street há bancos 

com encostos, ladeados por jardineiras, na calçada, duas 

árvores plantadas próximas ao meio-fio, e no centro da 

área há uma escultura de bronze polido, de Tony 

Rosenthal, nomeada de Rondo (1969). 

 Figura 289  – Mapa de localização. Figura 290  – Entrada pela E 59thStreet. 

 

  

 Figura 291  – Vista da E 58th Street. Figura 292  – Espaço coletivo da E 58th Street. 
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PA - 13 Galleria  115 East 57th Street 

 

Projeto do Edifício David Kenneth Specter 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

David Kenneth Specter / Philip 

Birnbaum 

Ano 1975 

  

Praça 689,27 m² 

  

Este espaço é uma passagem coberta que liga a East 57th 

e a East 58th Street, por meio de um átrio com pé-direito 

triplo. A circulação está em nível inferior às calçadas, o 

que leva a necessidade de vencer uma escada e não é, 

portanto, uma área convidativa para o acesso. O piso tem 

desenhos coloridos de pastilhas vermelhas, e as paredes 

também tem painéis coloridos. Existe uma área com 

mesas para uso privativo de um restaurante, isoladas por 

floreiras, e outra área com mesas móveis e bancos fixos, 

onde é permitido o uso livremente pelos pedestres. 

 Figura 293  – Mapa de localização. Figura 294  – Passagem interna. Figura 295  – Área de estar. 

 

  

 Figura 296  – Entrada pela E 58th Street. Figura 297  – Circulação interna. 
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PA - 14 135 East 57th Street  

 

Projeto do Edifício Kohn Pedersen Fox 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

Kohn Pedersen Fox; Thomas 

Balsley Associates 

Ano 1987 

Lote 2.486,08 m² 

Praça 680,05 m² 

  

Este edifício na esquina da Lexington Avenue com a East 

57th Street tem duas praças distintas. Uma delas é uma 

pequena área no recuo lateral do edifício na East 57th 

Street, que possui mesas e cadeiras móveis ao centro, 

com bancos fixos separados por floreiras nas duas laterais 

encostadas nos muros de divisas, e ao fundo há uma 

queda d’água. A outra praça fica na esquina do lote, e 

apresenta uma espécie de pérgula circular revestida de 

granito, com 4 pares de colunas. No centro desta pérgula 

há um piso de paginação de uma rosa de ventos, cercado 

por bancos fixos entre as bases das colunas. Nas laterais 

desta pérgola, há dois espelhos d’água, emoldurados por 

bancos fixos de granito. 

 Figura 298  – Mapa de localização. Figura 299  – Entrada da praça. Figura 300  – Interior da praça. 

 

  

 Figura 301  – Esquina da E 57th St com a Lexington Av. Figura 302  – Interior do espaço coletivo. 
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PA - 15 Seagram Building  535 Madison Avenue 

 

Projeto do Edifício Mies Van Der Rohe 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

Mies Van Der Rohe 

Ano 1958 

  

  

  

O Seagram Building é uma torre de 38 pavimentos, de 

estrutura metálica e vedação de vidro que ocupa menos 

de 25 por cento da área do terreno. A torre tem um recuo 

generoso em relação a Park Avenue, ocupando portanto, 

a parte posterior do lote. O recuo frontal é uma praça 

elevada três degraus em relação à avenida, e que tem 

dois espelhos d’água com jatos, dispostos simetricamente 

a partir do eixo central do lote. Os espelhos d’água são 

isolados das ruas laterais por dois bancos revestidos de 

granito. Este tipo de solução de implantação e ocupação 

do lote foi uma dos exemplos utilizados para a elaboração 

das alterações da Resolução de Zoneamento que seria 

implantada na cidade de Nova York, em 1961. 

 Figura 303  – Mapa de localização. Figura 304  – Fachada do edifício. Figura 305  – Espelho d’água. 

 

  

 Figura 306  – Interior do espaço coletivo. Figura 307  – Espelho d’água. 
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PA - 16 345 Park Avenue  

 

Projeto do Edifício Emery Roth & Sons 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

Emery Roth & Sons 

Ano 1968 

Lote 7.556,45 m² 

Praça 1.922,18 m² 

  

O edifício que ocupa um quarteirão inteiro está recuado 

com relação a Park Avenue e a East 51
st

 Street, o que 

gerou uma praça em formato de “L” que contorna estas 

faces do edifício. A praça está elevada cinco degraus com 

relação a calçada, e na parte frontal, que está de frente 

para a Park Avenue, há um espaço quadrangular 

rebaixado, e contornado por bancos fixos, que cria um 

espaço de permanência. A lateral da praça, que está de 

frente para a East 51
st

 Street, possui jardineiras elevadas 

contornadas por bancos fixos e que são sombreados pelas 

árvores plantadas nestes canteiros. Toda esta lateral tem 

vista para a Catedral de São Bartolomeu do outro lado da 

51st Street. 

 Figura 308  – Mapa de localização.             Figura 309  – Entrada do espaço coletivo pela Park Avenue. 

 

  

 Figura 310  – Escada no acesso ao edifício. Figura 311  – Praça. 
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PA - 17 560 Lexington Avenue   

 

Projeto do Edifício The Eggers Group 
 

   

Projeto do espaço 

coletivo 

The Eggers Group 

Ano 1980 

Lote 1.611,86 m² 

Praça 558,78 m² 

  

O espaço é uma marquise de pé-direito duplo, em 

formato triangular na esquina da Lexington Avenue com a 

East 50
th

 Street. Tem uma entrada para o metrô e um 

acesso para a Biblioteca Pública de Nova York. O espaço 

dispõe de bancos fixos para uso público, e bancos e mesas 

móveis para um café localizado sob a marquise, na face 

da 50th Street. 
 Figura 312  – Mapa de localização. Figura 313  – Fachada do edifício. Figura 314  – Passagem interna. 

 

  

 Figura 315  – Lateral na E 50th Street. Figura 316  – Acesso ao metrô. 
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PA - 18 Westvaco  299 Park Avenue 

 

Projeto do Edifício Emery Roth & Sons 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

Emery Roth & Sons 

Ano 1966 

Lote 3.731,54 m² 

Praça 1.476,35 m² 

  

O espaço de uso coletivo deste edifício é uma estreita 

faixa que contorna as três faces que estão de frente para 

a Park Avenue e para a East 48
th

 Street e E 49
th

 Street. 

Esta faixa está elevada 5 degraus com relação às calçadas 

e dispõe de bancos fixos e jardineiras com flores e 

arbustos em toda volta. 

 Figura 317  – Mapa de localização.             Figura 318  – Fachada do edifício. 

 

  

 Figura 319  – Espaço coletivo. Figura 320  – Frente para a Park Avenue. 
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5.3  Espaços coletivos da Avenida Paulista 

O trecho levantado da Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e a Rua 

Pamplona, possui onze espaços de uso coletivo, dentre os quais sete 

espaços são de propriedade pública, e quatro espaços de propriedade 

particular: 

 4 são espaços coletivos descobertos (um calçadão de pedestres, 2 

parques públicos, e uma praça corporativa) 

 7 são espaços coletivos cobertos (um centro cultural, um vão livre 

de museu, e 5 áreas comerciais) 

Os onze espaços foram legendados entre PL-1 e PL-11 e estão localizados 

conforme indicado no mapa da Figura 321, sendo estes: 

 PL-1 – Shopping Center 3  

 PL-2 – Cetenco Plaza  

 PL-3 – MASP  

 PL-4 – Alameda das Flores  

 PL-5 – Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso  

 PL-6 – Barão de Cristina  

 PL-7 – Galeria Trianon  

 PL-8 – Parque Tenente Siqueira Campos  

 PL-9 – Parque Prefeito Mário Covas  

 PL-10 – Galeria 2001  

 PL-11 – Conjunto Nacional  

 

A área de estudo da região da Avenida Paulista é de 272.094,51 metros 

quadrados. Os onze espaços coletivos da região tem uma área de 

18.606,76 metros quadrados, e corresponde a 24% da área levantada. 

Para este cálculo foi considerado apenas o pavimento térreo do Shopping 

Center 3 e da Galeria Trianon. 

Os mesmos parâmetros adotados para a avaliação dos espaços coletivos 

da Park Avenue foram utilizados para a avaliação do trecho em estudo da 

Avenida Paulista. As avaliações estão resumidamente apresentadas ao 

final de cada uma das onze fichas e seguem a mesma legenda de cores 

explicitada anteriormente: a cor verde representa uma boa qualidade; a 

cor amarela representa um nível médio de qualidade; e a cor vermelha 

representa a não adequação do nível ao padrão estabelecido. 
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Figura 321 – Mapa de áreas de espaços de uso coletivo da Avenida Paulista. 
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PL-1 Shopping Center 3   Avenida Paulista x Rua Augusta x Rua Luís Coelho 

 

Projeto arquitetônico Jorge Wilheim (1969) 

Ruy Ohtake (2012) 

 

   

Ano 1969-2012 

Área 25.000,00 m² 

  

  

 

O conjunto é composto por um shopping center e duas 

torres de escritórios interligadas, uma com 20 e outra 

com 21 pavimentos, projeto de Ruy Ohtake para 

substituir os edifícios da CESP (Companhia Energética de 

são Paulo) construídos em 1969, com autoria de Jorge 

Wilheim, e parcialmente demolidos em função dos danos 

causados por um incêndio em 1987. 

O Shopping possui mais de 100 lojas, distribuídas em 

quatro pavimentos. Além de uma variedade de lojas e 

serviços, e de praça de alimentação, o shopping também 

possui 7 salas de cinema. 

O conjunto possui três acessos: Avenida Paulista, Rua 

Augusta e Rua Luís Coelho. 

 

 Figura 322 – Mapa de localização. Figura 323 – Interior do shopping. Figura 324 – Praça de alimentação. 

 

  

 Figura 325 – Entrada da Av. Paulista. Figura 326 – Corredor do shopping. 
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PL - 2 Cetenco Plaza  Av. Paulista x Al. Ministro Rocha Azevedo x R. Frei Caneca 

 

Projeto do Edifício Rubens Carneiro Vianna e 

Ricardo Sievers 

 

   

Projeto do espaço coletivo Rubens Carneiro Vianna e 

Ricardo Sievers 

Projeto de paisagismo Luciano Fiaschi 

Ano 1981 

Praça 10.000,00 m² 

  

O espaço compreende uma praça que abriga duas torres 

de escritórios e um restaurante. A área permite o acesso 

e passagem entre as Ruas Ministro Rocha Azevedo, Frei 

Caneca e Avenida Paulista. O acesso a partir da Rua Frei 

Caneca tem um desnível que é vencido por uma rampa e 

uma escadaria que ascende ao nível da praça, e possui 

espelhos d’água e bancos fixos. O acesso pela Rua 

Ministro Rocha Azevedo está em nível com a praça, que 

apresenta um canteiro ajardinado com espelho d’água 

central, onde se encontra o restaurante. Já o acesso pela 

Avenida Paulista, também está em nível com a praça,e 

tem um pórtico de entrada e um piso contínuo com 

floreiras na lateral. 

 

 Figura 327 – Mapa de localização. Figura 328– Torre Norte. Figura 329 – Torre Sul. 

 

  

 Figura 330 – Praça entre os edifícios. Figura 331 – Praça no acesso da Rua Frei Caneca. 
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PL - 3 MASP  Avenida Paulista x Rua Plínio Figueiredo x Rua Itapeva 

 

Projeto do Edifício Lina Bo Bardi 
 

   

Projeto do espaço coletivo Lina Bo Bardi 

Ano 1968 

Área construída 11.000,00 m² 

Área da praça 4.230,00 m² 

  

 

O MASP (Museu de Arte de São Paulo), projeto da 

arquiteta italiana Lina Bo Bardi, foi inaugurado em 1968 e 

tombado pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

do Estado) em 1982, e pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 2003. 

O programa do museu se distribui em 2 pavimentos 

superiores e três níveis de subsolo. O pavimento térreo 

compreende um vão livre com 8 metros de altura, sob os 

74 metros do comprimento do edifício, que garante a 

vista para a Avenida 9 de Julho que passa sob o museu. 

O vão livre é denominado de Praça do Masp, e recebe 

uma feira de antiguidades aos domingos. 

Um banco contínuo contorna o limite posterior do vão 

livre, que tem também dois espelhos d’água e piso de 

paralelepípedo. 

 Figura 332 – Mapa de localização. Figura 333 – O Masp e seu entorno. Figura 334 – Vão livre ocupado pela feira. 

 

  

 Figura 335 – Vista do Masp. Figura 336 – Banco que contorna o mirante do Masp. 
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PL - 4 Alameda das Flores  Al. Rio Claro entre a Av. Paulista e Al. São Carlos do Pinhal 

 

   

   

  

Ano da revitalização 2002 

Área 2.143,00 m² 

  

  

 

A Alameda Rio Claro está localizada entre a Avenida 

Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal e estava em 

processo de deterioração urbana, devido à falta de 

iluminação e ao abandono. Em 2002, a via foi revitalizada 

pelo Grupo Santander Brasil, que investiu na valorização 

do espaço público, e passou a ser chamada de Alameda 

das Flores – Banco Real, apresentando atividades 

culturais em alguns sábados e domingos. O espaço tem 

bancos fixos e árvores nas duas laterais. 

 Figura 337 – Mapa de localização. Figura 338 – Vista para a Avenida Paulista. Figura 339 – Interior da Alameda Rio Claro. 

 

  

 Figura 340 – Interior da Alameda Rio Claro. Figura 341 – Vista do edifício no entorno da Alameda Rio Claro. 
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PL - 5 Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso  Avenida Paulista x Al. Santos 

 

Projeto do Edifício Escritório Rino Levi (1979) 
 

   

Reforma do térreo Paulo Mendes da Rocha 

(1998) 

Ano 1979 e 1998 

  

  

  

 

Este edifício foi tema de um concurso para o projeto da 

sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP) em 1979. É composto por uma torre de escritórios 

com 16 pavimentos e no pavimento térreo foi 

inicialmente projetado como um vão livre em pilotis, que 

permitia a passagem entre a Avenida Paulista e a 

Alameda Santos, e o edifício foi nominado de Luís Eulálio 

de Bueno Vidigal Filho, ex-presidente da Fiesp. 

Em 1998, o pavimento térreo sofreu uma modificação 

projetada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que 

criou um mezanino de estrutura metálica aparente 

branca. O espaço cultural passou a ser denominado de 

Centro Cultural Fiesp Ruth Cardoso, a partir de 2008, e 

conta com o Teatro Popular do SESI Osmar Rodrigues 

Cruz, a Galeria de Arte do Sesi e o Espaço Mezanino 

 Figura 342 – Mapa de localização. Figura 343 – Vista lateral do edifício. Figura 344 – Vista a partir da Avenida Paulista. 

 

  

 Figura 345 – Vista da bilheteria do teatro e da exposição. Figura 346 – Vista do hall de acesso pelo Avenida Paulista. 
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PL - 6 Barão de Cristina  Av. Paulista 

 

Projeto do Edifício Roberto Sister 
 

   

Projeto do espaço coletivo Rubens Carneiro Vianna e 

Ricardo Sievers 

Ano 1977 

  

  

  

 

O edifício Barão de Cristina possui 19 pavimentos de 

salas de escritórios, e no pavimento térreo tem uma 

galeria comercial com pequenas lojas de comércio e 

serviços, como papelaria, lóterica, vestuários, etc. O 

acesso é exclusivo pela Avenida Paulista. A galeria não 

tem bancos para permanência das pessoas, e também 

não tem praça de alimentação, mas conta com um bar 

voltado para a Avenida Paulista, que em determinados 

horários dispõe de mesas e cadeiras na calçada. 

 Figura 347 – Mapa de localização. Figura 348 – Fachada do edifício. Figura 349 – Interior da galeria comercial. 

 

  

 Figura 350 – Interior da galeria comercial no pavimento térreo. Figura 351 – Lojas do pavimento térreo. 
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PL - 7 Galeria Trianon  Av. Paulista x Al. Casa Branca x Al. Santos 

 

Projeto do Edifício Roger Zmekhol  

   

Ano 1975 

  

  

  

 

A Galeria Trianon é um espaço comercial de 3 

pavimentos de lojas e com acessos pela Avenida Paulista, 

Alameda Casa Branca e Alameda Santos. O restaurante 

instalado próximo à entrada da Avenida Paulista tem a 

permissão de instalar mesas e cadeiras sob a marquise de 

acesso. As circulações da galeria possuem bancos para os 

usuários. 

Acima da galeria há um edifício de escritórios com 25 

pavimentos, denominado de Conde Andréa Matarazzo.  
 Figura 352 – Mapa de localização. Figura 353 – Fachada do edifício. Figura 354 – Restaurante sob a marquise. 

 

  

 Figura 355 – Circulação interna da galeria. Figura 356 – Marquise da Avenida Paulista. 
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PL - 8 Parque Tenente Siqueira Campos  Avenida Paulista x Al. Santos 

 

   

   

Projeto  Paul Villon, Barry Parker 

Burle Marx, Clovis Olga 

Ano da inauguração 1892 

Área  48.600 m² 

  

  

 

O parque Tenente Siqueira Campos é também conhecido 

como Parque Trianon. A vegetação é composta por 

espécies remanescentes da Mata Atlântica. 

O parque possui parquinhos para crianças, equipamentos 

de ginástica, esculturas, caminhos para pedestres, 

sanitários públicos, administração, e bancos. Ele é todo 

cercado por gradis e o horário de funcionamento é das 6 

às 18 horas. 

 Figura 357 – Mapa de localização. Figura 358 – Entrada da Avenida Paulista. Figura 359 – Interior do parque. 

 

  

 Figura 360 – Vista do parque, a partir da Avenida Paulista. Figura 361 – Parquinho para crianças dentro do parque. 
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PL - 9 Parque Prefeito Mário Covas  Av. Paulista x Al. Ministro Rocha Azevedo x Al. Santos 

 

  
 

   

Ano  2010 

Área 5.400,00 m² 

  

O parque tem acesso pela Avenida Paulista e Alameda 

Santos. O terreno abrigava um casarão, chamado de Villa 

Fortunata. O governo do Estado do Rio de Janeiro havia 

comprado o terreno para a construção de uma agência 

do banco Banerj, que acabou não sendo construída, e 

assim o terreno foi alugado para um estacionamento até 

2005. Em seguida o terreno foi desapropriado pela 

prefeitura de São Paulo, uma vez que o estacionamento 

foi fechado por falta de alvará, e a área estava com o 

IPTU atrasado. Atualmente o parque está envolvido em 

uma polêmica tentativa de troca de nome. Os herdeiros 

dos artistas e intelectuais da Semana de Arte Moderna de 

1922 entraram com uma solicitação na Câmara dos 

Vereadores para alteração do nome do parque para René 

Thillier, em substituição ao atual nome do ex-prefeito e 

ex-governador de São Paulo, Mário Covas (GALVÃO, 

2010). O parque possui um Centro de Informações para 

Turistas que oferece mapas e informes sobre atividades 

culturais da cidade. A área é cercada por gradil e tem 

uma área verde, onde foram criados caminhos, bancos e 

mesas, pergolado e sanitários públicos. 

 Figura 362 – Mapa de localização. Figura 363 – Entrada da Av. Paulista. Figura 364 – Placa informativa. 

 

  

 Figura 365 – Pergolado. Figura 366 – Vista interna do Parque. 
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PL - 10 Galeria 2001  Av. Paulista x Rua Padre João Manuel 

 

Projeto do Edifício Gomes de Almeida 

Fernandes 

 

   

Ano 1977 

  

  

  

 

A Galeria 2001 é um conjunto de lojas instaladas nos 

pavimentos térreo e superior do edifício Barão de 

Itatyaia. O espaço tem lojas voltadas para a Avenida 

Paulista e Rua Padre João Manuel e lojas para uma 

circulação interna. A área possui também uma praça de 

alimentação. 

 Figura 367 – Mapa de localização. Figura 368 – Entrada da Avenida Paulista. Figura 369 – Interior da galeria comercial. 

 

  

 Figura 370 – Marquise da entrada do Shopping. Figura 371 – Lojas do pavimento térreo na Rua Padre João Manuel. 

 

Análise Qualitativa – parâmetros de Jan Gehl (2006)  VER – interior/exterior sim OUVIR – ruídos dB 62,5 ESTAR - assentos sim 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

186 

PL - 11 Conjunto Nacional  Av. Paulista x R. Augusta x Al. Santos x R. P. João Manuel 

 

Projeto do Edifício David Libeskind 
 

   

Projeto do espaço coletivo David Libeskind 

Ano 1958/1962 

Área 150.000,00 m² 

  

  

O Conjunto Nacional foi construído no terreno da 

mansão da família de Horácio Sabino, comprado por José 

Tjurs, em 1952. Em 1955, foi realizado um concurso para 

o projeto de arquitetura, e que foi vencido por David 

Libeskind, que na época tinha 26 anos. O projeto 

vencedor apresentava uma proposta de um edifício 

vertical para apartamentos, sobre um bloco horizontal de 

uso comercial, cuja intensão era de se transformar em 

uma extensão da Rua Augusta. A volumetria tinha as 

características da época, com pilotis e o terraço-jardim. 

Inicialmente havia a previsão de construção de uma torre 

vertical, sobre este corpo horizontal, que seria destinada 

ao Hotel Nacional de São Paulo, mas esta ideia não foi 

aprovada. Esta torre única foi então substituída pelo 

projeto de três blocos de edifícios com 25 pavimentos: 

um residencial para apartamentos de 190 a 890 metros 

quadrados, e dois comerciais, para grandes empresas e 

outro para pequenos escritórios e consultórios. Esta 

lâmina vertical foi inaugurada em 1962, com 120 mil 

metros quadrados.  

 Figura 372 – Mapa de localização. Figura 373 – Fachada para a Av. Paulista. Figura 374 – Vista da marquise. 

 

  

 Figura 375 – Interior da galeria comercial no pavimento térreo. Figura 376  – Entrada pela Avenida Paulista. 
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5.4  Espaços coletivos da Avenida Doutor Chucri Zaidan 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan, tem apenas seis espaços de uso coletivo 

no trecho de aproximadamente 950 metros da área de levantamento, que 

compreende o setor entre a Rua Henri Dunant e um pouco a frente da 

Avenida Morumbi. Destes, apenas um é de propriedade pública, e os 

outros cinco são de propriedade privada: 

 3 são espaços coletivos descobertos (praças corporativas e uma 

praça pública) 

 3 são espaços coletivos cobertos (dois shopping centers e um vão 

livre de um edifício corporativo) 

Os seis espaços de uso coletivo estão numerados de CZ-1 até CZ-2, 

conforme a localização apresentada no mapa da Figura 100: 

 CZ-1 – Rochaverá Corporate Towers 

 CZ-2 – Shopping Market Place  

 CZ-3 – Sede da Nestlé  

 CZ-4 – Morumbi Plaza  

 CZ-5 – Morumbi Shopping  

 CZ-6 – Praça Marcos Valente  

A região em estudo da Avenida Doutor Chucri Zaidan tem 322.816,44 

metros quadrados. Os espaços de uso coletivo do trecho tem 101.732,65 

metros quadrados, que equivalem a 31,51% da área total. Este valor 

considerou apenas o pavimento térreo do Morumbi Shopping e do 

Shopping Market Place. 

Para a avaliação das qualidades dos espaços de uso coletivo da Avenida 

Doutor Chucri Zaidan, foram adotados os mesmos parâmetros utilizados 

na avaliação da Park Avenue e da Avenida Paulista. As avaliações estão 

resumidamente apresentadas ao final de cada ficha e também seguem a 

mesma legenda de cores: a cor verde representa boa qualidade; a cor 

amarela representa nível média; e a cor vermelha representa a não 

adequação ao nível de padrão esperado. 
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Figura 377 – Mapa de áreas de espaços de uso coletivo da Avenida Doutor Chucri Zaidan.
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CZ - 1 Rochaverá Corporate Towers   Av. Dr. Chucri Zaidan x Av. Nações Unidas 

 

Projeto do Edifício Aflalo e Gasperini 
 

  

Projeto do espaço coletivo Pamela Burton & Company,  

DW/Santana 

Ano 2002 - 2012 

Lote 35.000,00 m² 

  

  

O empreendimento Rochaverá Corporate Towers é um 

complexo composto por quatro edifícios de escritórios e 

um edifício-garagem, construídos em três fases. A forma 

de implantação dos edifícios permitiu a criação de uma 

praça central, e mais duas outras praças entre as torres.  

O projeto paisagístico é do escritório da norte-americana 

Pamela Burton, em parceria com o escritório 

DW/Santana, que propuseram praças com jardins em 

formatos orgânicos (CORBIOLI, 2009). 

O complexo obteve a certificação LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design), categoria Gold, por 

aplicar algumas premissas no projeto, como: consumo de 

energia e custos baixo de manutenção; redução no uso de 

recursos não renováveis; preocupação com a qualidade 

interna do ar e com a qualidade de vida e saúde dos 

usuários; e autossuficiência em energia (MÉTODO, 2012). 

 Figura 378 – Mapa de localização. Figura 379 – Conjunto de edifícios. 

 

  

 Figura 380 – Praça entre os edifícios. Figura 381 – Praça entre os edifícios. 
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CZ - 2 Shopping Market Place  Av. Dr. Chucri Zaidan x Av. Maj. Silvio Magalhães 

 

Projeto do Edifício Belluschi & Beame, e Botti 

Rubin 

 

  

Projeto do espaço coletivo Belluschi & Beame, e Botti 

Rubin 

Ano 1995 

Lote 34.315,27 m² 

  

  

Segundo o escritório de arquitetura norte-americano 

Belluschi & Beame, a arquitetura do complexo do 

shopping foi inspirada nas estações ferroviárias inglesas, e 

complementada por uma versão mais colorida no 

revestimento cerâmico das vedações e da cobertura 

(MOURA, 1996). Uma das premissas do projeto foi a 

utilização da iluminação natural, com cobertura 

translúcida nas áreas de circulação do público. O shopping 

apresentou como proposta para atração do público, uma 

área de lazer denominada na época da inauguração de 

Fantasy Place, com 4 mil metros quadrados no primeiro 

subsolo. Tratava-se de um tipo de lazer indoor, com um 

parque em uma área com 32 metros de pé-direito, que 

tinha como atração principal, uma montanha-russa de 210 

metros de comprimento e altura de 13 metros. Em 2007, 

o shopping passou por um projeto de expansão, que 

substituiu esta área por um setor de serviços com a 

construção de dois novos pavimentos. Atualmente o 

shopping dispõe em sua área de lazer, 8 salas de cinema e 

um espaço para recreação infantil na alameda de serviços. 

 Figura 382 – Mapa de localização. Figura 383 – Vista das duas torres do conjunto. 

 

  

 Figura 384 – Marquise da entrada do shopping. Figura 385 – Calçada em frente ao shopping. 
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CZ - 3 Sede da Nestlé  Av. Dr. Chucri Zaidan  

 

Projeto do Edifício SOM – Skidmore, Owings & 

Merril 

 

  

Projeto do espaço coletivo Isabel Duprat 

Ano 2002 

Lote 16.000,00 m² 

Praça 12.000,00 m² 

  

O projeto foi desenvolvido inicialmente, para a nova sede 

do banco norte-americano BankBoston. O térreo abrigava 

as áreas de uso público do empreendimento, com um 

café, agência bancária, e o Espaço Cultural BankBoston, 

que era formado pelo auditório de 270 lugares, saguão de 

exposições, e um jardim com acesso pela Av. Dr. C. 

Zaidan. Em 2006, o edifício foi vendido para o Banco Itaú, 

que, em 2008 vendeu o empreendimento para a empresa 

Nestlé. O jardim projetado pela paisagista Isabel Duprat 

tem inspiração nos projetos de Burle Marx, e apresenta 

dois conceitos distintos: à esquerda da marquise de 

acesso de pedestres, há uma área com ambientação 

ortogonal; e à direita, a praça tem características 

orgânicas, com pergolado de madeira e espelho d’água 

(ROCHA, 2002). Atualmente o edifício tem acesso mais 

controlado do que quando pertencia ao BankBoston, e o 

jardim é para uso mais restrito aos funcionários da 

empresa Nestlé. Em 29 de agosto de 2010, o edifício foi 

sede de uma prova oficial inédita no Brasil, do esporte 

denominado de “Vertical Running”, e foi escolhido por ser 

o 5º mais alto da cidade, com 142 metros de altura, 31 

pavimentos e 756 degraus (MOURA, 2010). 

 Figura 386– Mapa de localização. Figura 387  – Fachada da Av. Dr. C. Zaidan. 

 

  

 Figura 388 – Espelho d’água da praça. Figura 389 – Jardins da praça. 
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CZ - 4 Morumbi Plaza  Av. Dr. Chucri Zaidan x Av. Morumbi x Av. Jurubatuba 

 

Projeto do Edifício Carlos Bratke 
 

  

Projeto do espaço 

coletivo 

Carlos Bratke 

Ano 1985 

Lote 11.000,00 m² 

Pilotis/passagem 980,00 m² 

  

Este é um conjunto composto por três edificações que 

ocupam uma quadra inteira de 11 mil metros quadrados: 

duas edificações tem apenas um pavimento cada, e 

atualmente são ocupadas por uma loja de material de 

escritórios, e por dois bancos; e um edifício vertical 

destinado a escritórios. O edifício está implantado sobre 

pilotis no pavimento térreo, que cria uma passagem 

coberta entre a Av. Dr. Chucri Zaidan e a Av. Jurubatuba, 

mas como o pavimento térreo está elevado 

aproximadamente um metro e meio acima do nível da 

calçada, a passagem não é convidativa, e muitas vezes 

nem é percebida pelos transeuntes das vias públicas. 

No acesso de pedestres da Av. Dr. Chucri Zaidan há uma 

lanchonete instalada no pavimento térreo, à esquerda da 

entrada, com acesso por seis degraus. 

 Figura 390  – Mapa de localização. Figura 391 – Vista do edifício. 

 

  

 Figura 392 – Vista da lanchonete do pavimento térreo. Figura 393 – Vista da praça da lanchonete. 
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CZ - 5 Morumbi Shopping  Av. Dr. Chucri Zaidan x Av. Roque Petroni Junior 

 

Projeto do Edifício Multiplan 
 

 

Projeto de ampliação Aflalo & Gasperini (2007) 

Ano 1982 

  

  

  

O Morumbi Shopping foi inaugurado em 3 de maio de 

1982. O shopping faz parte de um complexo multiuso que 

compreende os edifícios de escritórios Morumbi Office 

Tower e o Centro Profissional Morumbi Shopping. 

Atualmente a área comercial apresenta 483 lojas e 24 

opções de prestações de serviços, distribuídas em uma 

área bruta comercial de 60.295 metros quadrados 

(MULTIPLAN, 2012).  

O Shopping ficou em primeiro lugar nas categorias de 

melhor variedade de lojas, e melhor shopping para levar 

os filhos, apresentando avaliação excelente na pesquisa 

realizada pela Revista Veja São Paulo (MUNDO, 2008a, 

2008b). 

Em 2007, o escritório de arquitetura Aflalo & Gasperini 

desenvolveu o projeto para expansão e revitalização do 

shopping. A obra ampliou o conjunto com mais dois 

pavimentos de lojas, quatro pavimentos para 

estacionamentos, e um edifício de 13 andares – o Centro 

Profissional Morumbi Shopping - para 198 salas de 42 

metros quadrados (REVITALIZAÇÃO, 2007). 

 Figura 394 – Mapa de localização.  

 

  
 Figura 395 – Marquise da entrada do Shopping. Figura 396 – Fachada da Avenida Roque Petroni Jr. 

 

Análise Qualitativa – parâmetros de Jan Gehl (2006)  VER – interior/exterior não OUVIR – ruídos dB 61 ESTAR - assentos sim 
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CZ – 6 Praça Marcos Valente  Av. Dr. Chucri Zaidan x Av. Maj. Silvio Magalhães 

 

  
 

  

Projeto do espaço coletivo Prefeitura do Município de 

São Paulo 

Ano  

Lote 7.578,72 m² 

Praça 7.578,72 m² 

  

A Lei nº 15.084, de 22 de dezembro de 2009, decretou e 

promulgou a denominação de Praça Marcos Valente para 

este espaço livre delimitado entre as ruas Oscar Rodrigues 

Cajado Filho e Joerg Bruder, do Distrito de Santo Amaro, 

até então sem denominação. 

Esta lei foi implantada a partir do Projeto de Lei nº 

485/08, do Vereador Natalini (PSDB), que fez uma 

homenagem ao comerciante Marcos Valente (1913-2004), 

que se estabeleceu no bairro do Brooklin Paulista, onde 

abriu uma sapataria com seu pai e seu irmão. 

A manutenção geral, conservação e plantio da área 

atualmente é realizada através do Termo de Cooperação 

05/2010 de 15 de julho de 2010, firmado entre a 

Subprefeitura de Santo Amaro e o Morumbi Shopping, 

com prazo em vigor por 36 meses (PREFEITURA, 2012). 

A área dispõe de circulações de pedestres e poucas mesas 

e bancos de concreto. 

 Figura 397 – Mapa de localização. Figura 398 – Placa indicativa do Termo de Cooperação para manutenção da praça. 

 

  

 Figura 399 – Vista interna da praça. Figura 400 – Mesas e bancos de concreto da praça. 

 
 
Análise Qualitativa – parâmetros de Jan Gehl (2006)  VER – interior/exterior sim OUVIR – ruídos dB 57,5 ESTAR - assentos sim 
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5.5  Visibilidade interior-exterior  

Para Gehl (2006), poder ver outras pessoas em ação, constitui o principal 

atrativo para frequentar e permanecer nos espaços públicos. Suas 

observações e pesquisas realizadas demonstraram que: 

[...] as pessoas e a atividade humana são o que suscitam mais 

atenção e interesse. Inclusive esta modesta forma de contato que 

consiste em simplesmente ver e ouvir, ou estar próximo de outras 

pessoas, é ao que parece ser mais gratificante e ser mais solicitado 

do que a maioria das outras atrações que se oferecem nos espaços 

públicos das cidades e dos bairros residenciais (GEHL, 2006, p. 37, 

tradução nossa). 

A oportunidade para ver outras pessoas é uma questão de distância entre 

o observador e o objeto. Para haver visibilidade das atividades que 

ocorrem em um espaço, Gehl recomenda: 

É aconselhável trabalhar com combinações de vários campos 

sociais de visão: por exemplo, a máxima distância para ver o que 

esta ocorrendo (70-100 metros), combinada com a máxima 

distância para ver expressões faciais (20–25 metros) (GEHL, 2006, 

p. 177, tradução nossa). 

A partir desta premissa da importância de visualizar outras pessoas, e 

ainda associado ao fator de facilidade de acesso ao espaço de uso público, 

foi possível definir três tipos de grupos de espaços coletivos das três vias 

em estudo. Os espaços foram divididos por grupos segundo dois critérios: 

 Visibilidade do exterior para o interior - a forma como o espaço 

se comunica com a rua – se é visualmente atrativo e convidativo 

para acesso e permanência;  

 Visibilidade do interior para o exterior - uma vez dentro do 

espaço de uso coletivo, se este mantém contato visual com o 

exterior, a rua. 

Os três grupos em que os espaços coletivos foram divididos são: 

1. Espaço coletivo com boa visibilidade entre exterior e interior e 

convidativo ao acesso. 

2. Espaço coletivo com boa visibilidade entre exterior e interior, mas 

que não é convidativo ao acesso. 

3. Espaço coletivo sem visibilidade entre exterior e interior. 

Na Park Avenue, em Nova York, dos 18 espaços de uso coletivo 

levantados no trecho selecionado, foram encontrados os seguintes casos: 

 12 espaços coletivos com boa visibilidade entre exterior e interior 

e convidativos ao acesso: PA-2; PA-4;PA-6; PA-7; PA-8; PA-9; PA-

10; PA-12; PA-14; PA-15; PA-16, PA-17 (Figuras 401 a 420). 

Os doze espaços visitados deste grupo estavam ocupados com pessoas 

sentadas, ou paradas de pé, com exceção do edifício Park Avenue Tower 

(PA-08) que estava em reforma no dia do levantamento. 

PA-2 – 437 Madison Avenue 

  
Figura 401 – Fachada do edifício. Figura 402 – Visão interna do espaço. 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

196 

PA-4 – 40 East 52
nd

 Street 

  
Figura 403 – Vista do espaço público . Figura 404 – Espaço de uso público. 

PA-6 – Lever House 

  
Figura 405 – Vão livre do edifício. Figura 406 – Vista para a rua. 

PA-7 – 535 Madison Avenue – Warburg Dillon Read 

  
Figura 407 – Vista da rua. Figura  408 – Vista lateral da praça. 
 
 
 

PA-8 – 65 East 55
th

 Street – Park Avenue Tower 

  
Figura 409 – Vista da frente da praça na E 55th St. Figura 410 – Vista do espaço em reforma. 

PA-9 – 450 Park Avenue 

  
Figura 411 – Acesso pela E 57th Street. Figura 412 – Vista do interior para a E 57th Street. 

PA-10 – 500 Park Avenue 

  
Figura 413 – Fachada da E 58th Street. Figura 414 – Vista da calçada da E 58th St. 
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PA-12 – 110 East 59
th 

Street 

  
Figura 415 – Frente do edifício. Figura 416 – Frente do edifício. 

PA-14 – 135 East 57
th 

Street 

  
Figura 417 – Praça na esquina da Lexington Av. Figura 418 – Vista do interior da praça para a rua. 

  
Figura 419 – Entrada do Cohen Park. Figura 420 – Vista do interior da praça. 

Destaca-se como espaço de maior visibilidade deste grupo, a praça em 

frente ao edifício Seagram (Figura 421 e Figura 422), projeto do arquiteto 

Mies Van Der Rohe. A implantação recuada do edifício no lote, com frente 

para três vias (East 55th St., Park Avenue e rua 54th St.), permite que a 

praça usufrua de um amplo campo visual. 

A-15 – Seagram Building 

  
Figura 421 – Vista a partir da Park Avenue. Figura 422 – Vista de dentro da praça. 

PA-16 – 345 Park Avenue 

  
Figura 423 – Entrada da praça pela Park Avenue. Figura 424 – Entrada da praça pela E 51st Street. 
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PA-17 – 560 Lexington Avenue 

  
Fig. 425 – Vista a partir da esquina da Lexingon 

Avenue, E 50th St. 
Figura 426 – Vista do interior para a E 50th Street. 

 3 espaços externos com boa visibilidade, mas que não são 

convidativos ao acesso: PA-1; PA-3; PA-18. 

O espaço de uso público do edifício de número 437 da Madison Avenue 

(Figura 427 e Figura 428) é um pátio rodeado em três faces por uma 

construção antiga que foi preservada. A quarta face do ambiente, e que 

faz a ligação com a rua, contém um portão e gradis metálicos que 

reforçam a sensação de um ambiente privativo. O mesmo acontece com o 

tipo de mobiliário disponibilizado para o público, composto por cadeiras e 

mesas metálicas que transmitem a impressão de se tratar de uso 

exclusivo de um restaurante. 

 

PA-02 – 437 Madison Avenue 

  
Figura 427 – Entrada do pátio. Figura 428 – Vista do interior do pátio. 

Os edifícios de números 280 e 299 da Park Avenue (Figura 429 a 432), 

ficam um de frente ao outro nos lados opostos da via, e foram projetados 

pelo mesmo escritório de arquitetura, Emery Roth & Sons. Os dois 

possuem uma solução muito similar de implantação, configuração, e 

projeto do espaço de uso coletivo. Os edifícios são recuados com relação 

ao alinhamento da rua, e neste recuo elevado em relação ao nível da rua, 

foram instalados bancos que contornam as três faces dos edifícios. Os 

bancos não são visíveis para o pedestre que está no nível inferior, e foram 

dispostos com vista para o edifício, ao invés de vista para a rua, o que não 

estimula a observação do movimento da rua.  

PA-01 – 280 Park Avenue 

  
Figura 429 – Fachada do edifício. Figura 430 – Lateral do edifício. 
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PA-18 – 299 Park Avenue 

  
Figura 431 – Frente para a Park Avenue. Figura 432 – Vista do interior. 

 03 espaços coletivos sem visibilidade entre exterior e interior:  

Tanto o edifício Park Avenue Plaza (Figura 433 e Figura 434), quanto no 

499 Park Avenue (Figura 435 e Figura 436), o acesso ao espaço interno é 

por meio de portas giratórias, uma vez que o ambiente tem temperatura 

controlada, e este tipo de acesso não é convidativo aos pedestres. Os dois 

espaços são passagens cobertas entre duas vias. 

PA-05 - 55 East 52nd Street – Park Avenue Plaza 

  
Figura 433 – Fachada do edifício Figura 434 – Interior do edifício 
 
 
 
 
 

PA-11 – 499 Park Avenue 

  
Figura 435 – Acesso por marquise e porta giratória. Figura 436 – Interior do edifício. 

Apesar do vidro transparente na entrada, que permite a visão interna 

parcial a partir da rua, o ambiente da passagem é semelhante ao padrão 

de hall de hotel, o que confunde o transeunte, e não torna o acesso 

convidativo. 

PA-13 – 115 East 57th Street - Galleria 

  
Figura 437 – Porta de acesso ao edifício Figura 438 – Interior do edifício 
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Na Avenida Paulista, em São Paulo, dos 11 espaços de uso coletivo 

levantados no trecho selecionado registrou-se os seguintes casos: 

 7 espaços coletivos com boa visibilidade entre exterior e interior e 

são convidativos ao acesso:  

É importante ressaltar que dentre estes sete espaços com boa visibilidade 

entre exterior e interior, cinco são espaços de propriedade pública, e 

apenas dois são de propriedade privada. Todos eles são áreas que tem 

acesso por mais de uma via, o que estimula a circulação interna dos 

pedestres, até como forma de diminuir o percurso. 

O complexo do Cetenco Plaza é composto por duas torres e um 

restaurante, que são envoltos por um sistema de circulação de pedestres 

com acesso pela Avenida Paulista, Alameda Ministro Rocha Azevedo e Rua 

Frei Caneca (Figuras 439 e 440). 

PL-2 – Cetenco Plaza 

  
Figura 439 – Acesso pela Rua Frei Caneca. Figura 440 – Acesso Al. Min. R. Azevedo. 

O MASP (Museu de Arte de São Paulo), projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, 

inaugurado em 1968, possui um vão livre no pavimento térreo, no 

alinhamento da calçada (Figura 441 e Figura 442). A ausência de recuo 

frontal incentiva a circulação dos pedestres sob a sombra e proteção do 

edifício, e o grande vão sem pilares permite boa visibilidade e 

acessibilidade ao espaço. O espaço permite visualizar a Avenida Paulista, 

o Parque Tenente Siqueira Campos, e a Avenida 9 de Julho que passa sob 

o museu. 

PL-03 – MASP 

  
Figura 441 – Vista do edifício a partir da Avenida 

Paulista. 
Figura 442 – Vão livre do edifício. 

 

PL- 04 – Alameda Rio Claro 

  
Figura 443 – Acesso a partir da Av. Paulista. Figura 444 – Acesso pela Rua São Carlos do 

Pinhal. 

Apesar dos dois parques deste grupo, Tenente Siqueira Campos (Figura 

445 e Figura 446) e Prefeito Mário Covas (Figura 447 e Figura 448), 

possuir gradis em todo seu contorno, ambos os parques tem acessos 

visualmente convidativos a um passeio interno. 
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PL-08 – Parque Tenente Siqueira Campos 

  
Figura 445 – Entrada do parque . Figura 446 – Circulação interna do parque. 

PL-09 – Parque Pref. Mário Covas 

  
Figura 447 – Entrada do parque. Figura 448 – Vista interna do parque. 

A Galeria 2001 (Figura 449 e Figura 450) e o Conjunto Nacional (Figura 

451 e Figura 452) são áreas comerciais do pavimento térreo de edifícios, 

que possuem lojas voltadas tanto para uma circulação interna, quanto 

para as calçadas. As duas galerias não possuem recuos com relação ao 

alinhamento do lote. Esta é uma maneira de tornar o acesso convidativo 

para se entrar na circulação interna. O Conjunto Nacional ainda se 

destaca por ter corredores centrais largos e que simulam a relação do 

pedestre com as calçadas da Avenida Paulista. 

PL-10 – Galeria 2001 

  
Figura 449 – Vista da galeria a partir da Rua Padre João Manuel. Figura 450 – Vista da galeria. 

PL-11 – Conjunto Nacional 

  
Figura 451 – Acesso pela Av. Paulista. Figura 452 – Circulação interna da galeria. 

 1 espaço externo com boa visibilidade, mas que não é convidativo 

ao acesso: 

O edifício da Fiesp Centro Cultural Ruth Cardoso, possui atualmente um 

fechamento em portões metálicos brancos, que ficam parcialmente 

fechados nos fins de semana (Figura 453 e Figura 454). A passagem 
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interna que ligava a Avenida Paulista com a Al. Santos foi fechada, o que 

não permite mais a passagem livre dos pedestres. Estas alterações 

acabaram por descaracterizar a intenção original do projeto, de criar uma 

praça pública coberta e acessível pelas duas vias. 

PL-05 – Fiesp Centro Cultural Ruth Cardoso 

  
Figura 453 – Fachada para a Avenida Paulista. Figura 454 – Acesso pela Av. Paulista. 

 03 espaços coletivos sem visibilidade entre exterior e interior:  

Estes três espaços coletivos deste grupo são áreas comerciais implantadas 

nos térreos dos respectivos edifícios. As entradas e corredores de 

circulações são proporcionalmente estreitos, e os ambientes internos com 

iluminação artificial, tem a configuração característica de espaços 

fechados voltados para o consumo. 

A galeria comercial do edifício Barão de Christina possui apenas um 

acesso para pedestres, a partir da Avenida Paulista (Figuras 457 e 458).  

A Galeria Trianon ocupa dois pavimentos do Edifício Conde Andrea 

Matarazzo possui três acessos: Avenida Paulista, Alameda Casa Branca, e 

Alameda Santos (Figura 459 e Figura 460). 

 

PL-01 – Shopping Center 3 

  
Figura 455 – Acesso pela Avenida Paulista. Figura 456 – Vista do interior. 

PL-06 – Barão de Christina 

  
Figura 457 – Acesso da galeria a partir da Av. Paulista. Figura 458 – Interior da galeria. 

PL-07 – Galeria Trianon – Edifício Conde Andrea Matarazzo 

  
Figura 459 – Acesso a partir da Avenida Paulista. Figura 460 – Interior da galeria 
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Na região da Avenida Dr. Chucri Zaidan, em São Paulo, dos 6 espaços de 

uso coletivo levantados no trecho selecionado, foram encontrados os 

seguintes casos: 

 1 espaço coletivo com boa visibilidade entre exterior e interior e 

convidativo ao acesso:  

A Praça Marcos Valente é o único exemplar de espaço coletivo com boa 

visibilidade entre exterior e interior, pois trata se de uma área sem 

fechamentos, gradis, nem barreiras físicas ou visuais. A praça é também a 

única área de uso coletivo de propriedade pública neste trecho em estudo 

(Figura 461 e Figura 462). 

CZ-06 – Praça Marcos Valente 

  
Figura 461 – Circulação interna da praça. Figura 462 – Caminho de pedestres da praça. 

 Não foi registrado nenhum espaço externo com boa visibilidade, e 

que não é convidativo ao acesso. 

 5 espaços coletivos sem visibilidade entre exterior e interior:  

O espaço coletivo do empreendimento Rochaverá é composto por três 

praças que entremeiam os cinco edifícios implantados no lote (Figura 433 

e Figura 464). A praça central possui bancos, mas somente quem circula 

até o centro do lote é que consegue visualizar estas áreas de 

permanência. O mesmo acontece com quem está dentro da praça central, 

que não consegue visualizar o movimento de pedestres das vias 

circundantes. 

 A área verde que fica na esquina da Av. Dr. Chucri Zaidan, ao invés de 

setores de permanência, tem uma configuração com vegetações de porte 

médio, que praticamente impedem a visão da praça central, o que cria 

uma barreira visual e prejudica o estímulo a uma possível visitação das 

demais praças do conjunto. 

 

CZ-01 - Rochaverá 

  
Figura 463 – Vista a partir da esquina da Av. Dr. 
Chucri Zaidan 

Figura 464 – Vista a partir da área de 
permanência da praça central do conjunto. 

Dentre os cinco espaços coletivos sem visibilidade entre exterior e 

interior, dois são dois centros de compras, o Shopping Market Place 

(Figura 465 e Figura 466) e o Morumbi Shopping (Figura 467 e Figura 468), 

com fachadas cegas paras as vias externas, apenas com aberturas 

controladas, para entrada de pedestres. 
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CZ-02 – Shopping Market Place 

  
Figura 465 – Vista a partir da Av. Dr. 

Chucri Zaidan. 
Figura 466 – Vista de um dos acessos da Av. Dr. Chucri Zaidan, 

ao shopping. 
 
 

CZ-05 – Morumbi Shopping 

  
Figura 467 – Porta de acesso ao edifício Figura 468 – Interior do edifício 

A praça do edifício sede da empresa Nestlé, em São Paulo, foi projetado 

inicialmente para ser uma área com acesso ao público (Figura 469 e Figura 

470). Atualmente a frente da praça para a Av. Dr. Chucri Zaidan foi 

fechada com um muro e arbustos de médio porte que tiraram a 

visibilidade entre o interior e o exterior. Também acaba inibindo o acesso 

do pedestre, a obrigatoriedade de passar pela guarita de segurança a 

frente da marquise. 

CZ-03 – Sede da Nestlé 

  
Figura 469 – Portaria do edifício para  Av. Dr. C. Zaidan. Figura 470 – Acesso  pedestres. 

O vão livre do edifício Morumbi Plaza, é também uma passagem entre as 

avenidas Dr. Chucri Zaidan e Jurubatuba (Figura 471 e Figura 472). O 

pavimento térreo do edifício é elevado com relação ao nível da calçada, o 

que impede a visualização desta passagem coberta, criando uma barreira 

ao acesso dos pedestres. 

 

CZ-04 – Morumbi Plaza 

  
Figura 471 – Acesso pela Av. Dr. Chucri Zaidan. Figura 472 – Acesso pela Av. Jurubatuba. 
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Quando se faz uma comparação entre as três áreas em estudo (Gráfico 

15), pode-se observar que a Park Avenue além de possuir a maior 

quantidade de espaços de uso coletivo em números absolutos (18 

unidades), é também a região que proporcionalmente tem o maior 

número de espaços coletivos com boa visibilidade e convidativo ao 

acesso. 

Já a Av. Dr. Chucri Zaidan, apresenta situação diversa, com poucos 

espaços de uso coletivo e a maior quantidade deles, cinco dos seis 

espaços, não tem visibilidade entre área interna e externa. 

A Avenida Paulista, ficou na situação intermediária, com números 

melhores que a Av. Dr. Chucri Zaidan, pois a maioria de seus espaços de 

uso coletivo apresentou boa relação de visibilidade entre interior e 

exterior. 

 

Gráfico 15 – Índices da relação do número de espaços coletivos com relação ao grau de visibilidade e 
atratividade visual entre o ambiente exterior e interior. 
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5.6  Nível de ruído do ambiente 

Quanto à questão dos ruídos que podem interferir em conversações, o 

ouvir e o falar, Gehl (2006) observa que quando o ruído de fundo excede 

aos 60 decibéis aproximadamente, fica quase impossível prosseguir com 

uma conversa normal. A intensidade melhor seria entre 45 e 50 decibéis, 

para que se consiga ouvir adequadamente. Estes valores indicados por 

Gehl são próximos aos valores adotados como parâmetros para avaliação 

de ruídos em áreas habitadas no Brasil. 

A NBR 10151:1999 - Acústica – Avaliação do ruído em áreas habitadas, 

visando o conforto da comunidade (ABNT, 2000), fixa as condições 

aceitáveis do ruído em comunidades, e estabelece o nível de critério de 

avaliação (NCA) para ambientes externos, em decibéis (Tabela 14). 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estr.residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Tabela 14 – Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos (dB), segundo a ABNT – NBR 
10151:1999. 

A pesquisa desenvolve estudos de casos em três áreas de centralidades, 

que segundo a Tabela 7, se enquadram como áreas mistas, com vocação 

comercial e administrativa. De acordo com os parâmetros indicados pelo 

NCA para ambientes externos, as três áreas deveriam apresentar níveis 

diurnos de ruídos aceitáveis, próximos do valor de 60 decibéis. 

Foram realizadas medições de níveis de ruídos em todos os espaços de 

uso coletivo das três centralidades. Para cada um dos espaços coletivos 

foram registrados os valores em dois pontos: um ponto na calçada em 

frente ao local, e um ponto no ambiente interno do espaço coletivo – 

tanto em áreas abertas e descobertas, como nas áreas fechadas e 

cobertas (Figuras 473 a 475). 

O equipamento utilizado para as medições foi o termo-higro-

decibelímetro-luxímetro, modelo THDL-400 da Instrutherm. Foram 

registrados os valores medidos em um período de tempo contínuo de 30 

segundos em cada um dos pontos. As medições registraram dois valores 

em cada ponto, mínimo e máximo, e a partir destes números foram 

retiradas as médias aritméticas simples, para se compor os gráficos de 

cada centralidade. 

O Gráfico 16, com os dados da Park Avenue, demonstra uma linearidade 

dos valores médios relativos aos pontos das calçadas a frente dos espaços 

coletivos (cor laranja claro, na parte superior do Gráfico 16). O nível 

mínimo de ruído médio na calçada foi registrado no ponto PA-01 (280 

Park Avenue), com 67,5 decibéis, e o nível máximo de ruído médio na 

calçada foi de 77,5 decibéis no ponto PA-11 (499 Park Avenue). 

Quanto ao nível médio de ruído no interior dos ambientes coletivos, o 

gráfico destaca três locais com valores mínimos acentuados:  

 PA-05 (55th East 52nd Street) – 67 decibéis 

 PA-11 (499 Park Avenue) – 67 decibéis 

 PA-13 (115th East 57th Street) – 61 decibéis 
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Gráfico 16 – Gráfico do nível de ruído ambiente médio da Park Avenue (em decibéis). 

Estes três pontos são espaços de uso coletivo em ambientes internos, 

fechados, o que já justifica a queda de valores quando comparado com as 

praças abertas para a rua. São os valores que mais se aproximam do 

índice recomendado de 60 decibéis. 

A Avenida Paulista, por sua vez, apresenta valores médios de nível de 

ruído nas calçadas com uma amplitude menor do que a Park Avenue, 

tendo uma variação entre 67,5 decibéis de valor médio mínimo, e 75 

decibéis de valor médio máximo (cor verde claro do Gráfico 17). 

Quanto aos valores de nível de ruído dentro dos espaços coletivos, há 

pontos interessantes a serem destacados: 

 PL-01 (Shopping Center 3), apresentou valor mais alto dentro do 

ambiente do shopping, com 72,5 decibéis, do que o valor na 

calçada da Avenida Paulista, com média de 70 decibéis. A 

justificativa provável é porque o ponto escolhido para medição 

interna foi na praça de alimentação e se realizou no horário do 

almoço. 

 No ponto PL-03 (MASP), registrou-se o mesmo fato, com um nível 

médio de ruído maior no centro do vão livre, com 70,5 decibéis, 

em comparação com os 67,5 decibéis observados na calçada da 

Avenida Paulista. Há a possibilidade de tal fato estar relacionado 

com a reverberação do som sob a grande laje de concreto do vão 

livre. 
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 Os pontos PL-08 (Parque Tenente Siqueira Campos) e PL-09 

(Parque Prefeito Mário Covas) apresentaram os menores valores 

de médias mínimas de nível de ruído dentro do ambiente dos 

espaços coletivos. Os dois parques possuem vegetação árborea e 

arbustiva, o que se acredita seja o fator que torna estas duas 

áreas com os valores mais próximos do ideal de 60 decibéis. 

Gráfico 17 – Nível de ruído ambiente médio da Avenida Paulista. 

A Avenida Dr. Chucri Zaidan apresentou os menores valores entre as três 

centralidades em estudo, tanto com relação ao nível de ruído ambiente 

nas calçadas, quanto dentro dos espaços coletivos (Gráfico 18). 

Dentre os ambientes internos dos espaços coletivos da região da Av. Dr. 

Chucri Zaidan, dois se destacam pelos menores valores de nível médio de 

ruído: a praça central do empreendimento Rochaverá, ponto CZ-01 do 

levantamento, apresenta 60,5 decibéis, e o ponto CZ-06 (Praça Marcos 

Valente) que fica um pouco mais afastado das Avenidas Dr. Chucri Zaidan 

e Roque Petroni Júnior, e é o local com o menor valor de nível médio de 

ruído, com 57,5 decibéis, tanto na calçada como dentro da praça. 

Estes valores mínimos estão muito próximo dos valores registrados 

dentro dos ambientes dos dois shopping centers da região: Shopping 

Market Place (CZ-02) com 61,5 decibéis, e o Morumbi Shopping (CZ-05) 

com 61 decibéis. 

 
Gráfico 18– Nível médio de ruído ambiente da Avenida Dr. Chucri Zaidan. 

A comparação entre os valores obtidos nas três centralidades em estudo 

(Gráfico 19) aponta que a Park Avenue tem os maiores valores de nível 

médio de ruído ambiente, tanto nas calçadas quanto dentro dos espaços 

coletivos. O índice médio de 68,2 decibéis dentro dos ambientes coletivos 

está 14% acima da média indicada de 60 decibéis para o período diurno.  
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Nas calçadas, os valores são ainda mais altos, com média de 71,6 dB, ou 

seja 19,3 % acima do indicado. 

 
Gráfico 19 –Nível Médio de ruído ambiente na calçada e no interior dos espaços coletivos das três 

centralidades: Park Avenue, Avenida Paulista e Av. Dr. Chucri Zaidan. 

 

A Avenida Paulista também apresentou valores elevados, com 16,3% 

acima do indicado na média das calçadas e 3,8% acima dentro dos 

espaços de uso coletivo. 

A Avenida Dr. Chucri Zaidan foi a via que apresentou os menores valores, 

e ficou muito próximo do nível indicado, com 11,6% acima na média das 

calçadas, e apenas 3,3% acima, dentro dos espaços de uso coletivo, o que 

pode ser considerado um bom resultado. 
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Figura 473 – Mapa dos níveis de ruídos da Park Avenue, Nova York (em decibéis). 
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Figura 474 – Mapa dos níveis de ruídos da Avenida Paulista, em São Paulo (em decibéis). 
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Figura 475 – Mapa dos níveis de ruídos da Avenida Dr. Chucri Zaidan, São Paulo (em decibéis). 
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5.7 Assentos  

A oportunidade de sentar-se em um local significa a possibilidade de uma 

permanência de maior duração neste espaço.  

A existência de boas oportunidades para sentar-se prepara o 

terreno a numerosas atividades que são as atrações principais dos 

espaços públicos: comer, ler, dormir, fazer ponto, jogar xadrez, 

tomar sol, olhar as pessoas, etc.  

Estas atividades são vitais para a qualidade dos espaços públicos de 

uma cidade ou zona residencial, que a disponibilidade ou a falta de 

boas oportunidades para sentar-se deve ser considerada como um 

fator de suma importância ao avaliar a qualidade do entorno 

público de uma determinada zona. (GEHL, 2006, p. 169, tradução 

nossa). 

O efeito de borda que foi mencionado na preferência para o ato de ficar 

em pé, também serve neste caso. As pessoas preferem os lugares 

situados próximos aos contornos e fachadas dos edifícios, do que nas 

áreas no meio de um espaço. 

Gehl (2006) também destaca que existem dois tipos de assentos: os 

principais – que são os bancos e cadeiras –, e os secundários e 

suplementares – que podem ser as escadas, muros baixos, jardineiras, 

etc.  

Na Park Avenue, em Nova York, no trecho da via em estudo, dezessete 

dos dezoitos espaços privados de uso coletivo possuem assentos para o 

público. Mesmo neste único caso do edifício do número 500 da Park 

Avenue, em que não há assento do tipo principal, o espaço de esquina 

dispõe de uma escada na lateral do lote, que acaba servindo de assento 

secundário (Figura 476 e Figura 477). 

  
Figura 476 – Escadaria do edifício 500 Park 

Avenue (PA-10). 
Figura 477 – Escadaria do edifício 500 Park 

Avenue (PA-10) 

Na maioria dos casos, os assentos são bancos com ou sem encosto, na 

frente ou na lateral do edifício, em áreas descobertas (Figuras 478 a 482). 

Em outros casos, são assentos dispostos sob a marquise ou vão livre do 

térreo do edifício, como no edifício Lever House (Figura 483) e no edifício 

do número 560 da Lexington Avenue (Figura 484).  

Três praças descobertas dispõem de conjuntos de cadeiras e mesas. Nas 

galerias e átrios, também foram encontrados os dois tipos: espaço apenas 

com bancos e espaços com cadeiras e mesas (Figuras 484 a 495). 

  
Figura 478 – Bancos na lateral do 280 Park 

Avenue (PA-01). 
Figura 479 – Bancos na lateral 437 Madison 

Avenue (PA-2). 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

214 

  
Figura 480 – 451 Madison Avenue 

(PA-03). 
Figura 481 – Bancos na praça frontal do 41 East 51 Street (PA-

04). 

  
Figura 482 – Bancos e mesas no átrio do edifício 

(PA-05). 
Figura 483 – Bancos no vão livre do edifício Lever  

(PA-06). 

  
Figura 484 – Bancos e mesas na praça lateral (PA-

07). 
Figura 485 – Bancos na praça frontal do edifício 

(PA-08). 

  
Figura 486 – Bancos na praça lateral (PA-09). Figura 487 – Banco no átrio (PA-11). 

  
Figura 488 – Bancos na frente do edifício (PA-12). Figura 489 – Bancos dentro da galeria do edifício 

(PA-13). 

  
Figura 490 – Bancos e mesas do edifício (PA-14). Figura 491 – Praça na esquina (PA-14). 
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Figura 492 – Bancos na frente do edifício 

Seagram Building (PA-15). 

Figura 493 – Bancos da praça frontal do edifício do 

345 Park Avenue (PA-16). 

  
Figura 494 – Bancos sob a marquise do 560 

Lexington Avenue (PA-17). 

Figura 495 – Bancos na frente do edifício 299 Park 

Avenue (PA-18). 

 

No trecho em estudo da Avenida Paulista, dos onze espaços de uso 

coletivo identificados apenas dois não possuem áreas para sentar-se: a 

Galeria do Edifício Barão de Christina e o Centro Cultural Fiesp Ruth 

Cardoso, ambos áreas de propriedade privada. Os demais espaços de 

propriedade privada contêm assentos: o Shopping Center 3, Galeria 

Trianon, Galeria 2001,  Centenco Plaza e o Conjunto Nacional (Figura 496 

a 507). 

Todos os quatro espaços de uso coletivo de propriedade pública, também 

possuem assentos disponíveis: vão livre do MASP, calçadão da Alameda 

Rio Claro, Parque Tenente Siqueira Campos e Parque Mário Covas. 

  
Figura 496 – Praça de alimentação 

do Shopping Center 3. 

Figura 497 – Praça em frente ao restaurante Spot, no Cetenco 

Plaza, Av. Paulista. 

  
Figura 498 – Banco linear no vão livre do MASP, 

Avenida Paulista. 

Figura 499 – Bancos da rua de pedestres, Al. Rio 

Claro. 
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 Figura 500 – Bancos na circulação da Galeria 

Trianon, Av. Paulista. 

Figura 501 – Área para alimentação sob a 

marquise da Galeria Trianon. 

  
Figura 502 – Bancos no centro da 

circulação da Galeria 2001. 

Figura 503 – Praça de alimentação da Galeria 2001,  no térreo 

do edifício Barão de Itatyaia, Av. Paulista. 

  
Figura 504 – Bancos do Parque Tenente Siqueira 

César, Av. Paulista. 

Figura 505 – Banco e mesa do Parque Mário 

Covas, Av. Paulista. 

  
Figura 506 – Bancos na circulação do Conjunto 

Nacional, Av. Paulista. 

Figura 507 – Bancos nas bordas da circulação do 

Conjunto Nacional, Av. Paulista. 

Além destas áreas de permanência com assentos principais (conforme 

definição já mencionada), foram registrados assentos secundários e 

suplementares, tais como: os canteiros de vegetações das calçadas de 

alguns trechos da Avenida Paulista (Figura 508), as bordas de arremate 

dos espelhos d’água do MASP (Figura 513), vasos da Rua Frei Caneca 

(Figura 509), grelha de ventilação da Alameda Rio Claro (Figura 512), 

entre outros. 

  
Figura 508 – Floreiras da R. Frei 

Caneca. 

Figura 509 – Canteiro na calçada da Av. Paulista. 
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Figura 510 – Canteiro na calçada da Av. Paulista Figura 511 – Mureta de arremate do jardim na Al. 

Casa Branca, SP.  

  
Figura 512 – Grelha de ventilação da Al. Rio Claro. Figura 513 – Borda de arremate do espelho 

d’água do MASP, Av. Paulista. 

Em alguns dos espaços de propriedade pública foram encontrados outros 

usos para os assentos, que não apenas para sentar-se, como por exemplo: 

pessoa dormindo na calçada da Avenida Paulista (Figura 514), e outra 

pessoa dormindo na borda do espelho d’água do MASP (Figura 515), no 

domingo pela manhã; jovens utilizando o assento do banco do MASP 

como mirante para a Avenida 9 de Julho (Figura 516); e um homem 

dormindo no mesmo banco do MASP (Figura 517), em uma quarta-feira 

no horário próximo das 11:00 horas. 

  
Figura 514 – Morador de rua dormindo na 

calçada da Av. Paulista. 

Figura 515 – Rapaz dormindo na borda do 

espelho d’água do MASP. 

  
Figura 516 – Banco do MASP sendo usado como 

mirante. 

Figura 517 – Rapaz dormindo no banco do MASP. 

Na Avenida Dr. Chucri Zaidan foram identificados assentos nos seis 

espaços de uso coletivo do trecho analisado. Nos dois shopping centers, 

Morumbi (Figura 521) e Market Place, há bancos nos malls, e cadeiras e 

mesas disponíveis nas praças de alimentação. 

Tanto na praça do empreendimento Rochaverá (Figura 518 e Figura 519), 

como no edifício sede da Nestlé (Figura 520), há bancos, mas não são 

visíveis a partir da rua. É necessário entrar até o centro do lote para 

conseguir visualizá-los, e por isso o uso dos assentos parece ser exclusivo 

de quem conhece os edifícios, trabalhadores ou visitantes dos mesmos.  
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A mesma situação de dificuldade de acesso e visualização dos bancos 

acontece no vão livre do Morumbi Plaza (Figura 522), pois é necessário 

subir as escadas no recuo frontal do lote para acessar o espaço.  

Já na única área de uso coletivo de propriedade pública, a Praça Marcos 

Valente (Figura 523), o acesso e a visualização dos bancos e mesas são 

fáceis, mas a quantidade parece insuficiente, principalmente no horário 

do intervalo para almoço, quando a praça apresenta uma concentração 

de pessoas.  

No horário entre 12:00 horas e 13:00 horas, foram registradas diversas 

soluções alternativas de acomodação na praça: pessoas sentadas na guia 

de divisa entre o canteiro e a circulação de pedestres (Figura 529), e 

pessoas recostadas e sentadas nas raízes e troncos de árvores (Figura 526 

e Figura 527). 

Foram encontradas outras situações de alternativas de assentos na 

mesma região, os assentos secundários, como por exemplo: a mureta do 

canteiro do Shopping Market Place (Figura 524), e bancos e mesas 

improvisados na esquina da Rua Dr. Chucri Zaidan, com a Rua Baltazar 

Fernandes, onde um trailer de venda de sanduíches estaciona e coloca 

mesas e bancos removíveis de plástico (Figura 525).  

 

 

  
Figura 518 – Banco da praça do Rochaverá (CZ-

01). 
Figura 519 – Banco na lateral do edifício 

Rochaverá (CZ-01). 

  
Figura 520 – Banco e mesas no edifício da Nestlé 

(CZ-03). 
Figura 521 – Banco do mall do Morumbi Shopping 

(CZ-05). 

  
Figura 522 – Banco no vão livre do Morumbi Plaza 

(CZ-04). 
Figura 523 – Banco na praça Marcos Valente (CZ-

06). 
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Figura 524 – Mureta das floreiras do Shopping 

Market Place (CZ-2). 
Figura 525 – Esquina da Av. Dr. Chucri Zaidan, ao 

lado do Morumbi Plaza (CZ-4). 

  
Figura 526 – Lateral do Morumbi Plaza (CZ-4). 527 – Lateral do Morumbi Plaza (CZ-4). 

  
Figura 528 – Praça Marcos Valente (CZ-06). Figura 529 – Praça Marcos Valente (CZ-06). 
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5.8  Sistemas de Espaços Coletivos 

O grupo de pesquisa Quapá-Sel - Os sistemas de espaços livres e a 

constituição da esfera pública contemporânea brasileira18 - desenvolve 

estudos sobre os espaços livres de edificação19, dentro do conceito de 

sistema, como fundamentação para as pesquisas: 

 [...] a visão sistêmica constitui referência para as bases metodológicas de 

análise, que permeiam nosso olhar sobre os objetos de estudo, em 

qualquer escala e definição territorial. (SCHLEE et al., 2009, apud 

ANDRADE; SCHLEE; TÂNGARI, 2009, p.40). 

Segundo um levantamento realizado por Schlee (2009, apud ANDRADE; 

SCHLEE; TÂNGARI, 2009) a partir de diferentes autores, a noção de 

sistemas que foi encontrada nas definições analisadas engloba a ideia de 

reunião, conjunto, elementos e suas interligações ou interações. 

Partindo-se deste conceito genérico de sistema, é possível investigar a 

existência de interligações entre os diferentes espaços de uso coletivo de 

cada uma das três centralidades pesquisadas.  

A análise gráfica dos possíveis percursos dos pedestres entre os espaços 

coletivos permite mapear a existência de conexões entre estes, e avaliar 

se estas conexões caracterizam interligações efetivas dos espaços. 

                                                           
18

 O grupo de pesquisa Quapá-Sel – Os sistemas de espaços livres e a constituição da 
esfera pública contemporânea brasileira - foi formado em 2006, e faz parte da equipe do 
Laboratório da Paisagem/Projeto QUAPÁ do Departamento de Projeto da FAUUSP, de São 
Paulo. 
19

 A definição de “espaços livres de edificação” foi abordada desde o final da década de 
1970, por Miranda Magnoli, e retomada em 2006, como “espaço de apropriação pública, 
democrática; o mais democrático dos espaços urbanos, atuando como elemento 
integrador – com implicações nada desprezíveis – em relação à urbanização; esta, 
incorporada, vinculada aos aspectos das bases naturais da paisagem”. (MAGNOLI, 2006, 
p.143) 

Gehl (2006) fornece alguns parâmetros que auxiliam nesta análise, a 

partir de dois enfoques: as distâncias físicas e o percurso em si. 

Com relação às distâncias físicas, Gehl afirma: 

Em uma grande quantidade de estudos, se descobriu que para a 

maioria das pessoas, em situações cotidianas normais, a distância 

aceitável para se percorrer a pé está em torno dos 400-500 metros 

[segundo a referência bibliográfica: Bostadens Grannskap. Statens 

Planverk, informe 24. Estocolmo, 1972]. Para as crianças, os idosos 

e os incapacitados, a distância aceitável é com frequência 

consideravelmente menor. (GEHL, 2006, p. 149, tradução nossa). 

Com relação aos percursos, Gehl observa que as pessoas preferem os 

caminhos mais curtos, diretos, atalhos: 

Nas ruas com tráfego, a tendência é seguir o caminho mais curto 

em vez do mais seguro. Somente se observa um uso efetivo das 

faixas de pedestres onde o tráfego é muito intenso, onde as ruas 

são muito largas ou onde as faixas estão muito bem situadas. 

(GEHL, 2006, p. 150, tradução nossa). 

Nas três áreas estudadas, a observação direta no local demonstrou que, 

por se tratar de vias com muito tráfego de veículos, a grande maioria dos 

pedestres atravessa na faixa exclusiva e, portanto, para o desenho dos 

possíveis percursos, adotou-se a maioria dos caminhos possíveis dos 

pedestres, considerando a utilização das faixas de pedestres. 

A análise dos possíveis percursos entre os espaços coletivos da Park 

Avenue (Figura 530), demonstra que existem alguns espaços que são 

muito próximos, o que permite que o pedestre, praticamente atravesse a 

rua e já encontre uma outra área de uso coletivo. As menores distâncias a 

serem percorridas foram de 20 metros, 32 metros, 45 metros, e as 



ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DAS CENTRALIDADES URBANAS: PARK AVENUE, AV. PAULISTA E AV. DR. CHUCRI ZAIDAN 

221 

maiores distâncias entre os espaços coletivos são de 177 metros, 186 

metros e 233 metros. Dos vinte e dois quarteirões levantados, em 16 

deles existem espaços para uso coletivo, sendo que em dois deles há dois 

espaços coletivos no mesmo quarteirão.  

A configuração que se observa no mapa da Figura 530, é de que entre as 

ruas 48th Street e 54th Street, existe um setor praticamente circular que 

engloba 10 espaços de uso coletivo, com possibilidade de acesso até por 

circulações dentro de galerias que cortam os lotes. 

A Avenida Paulista, por sua vez, apresenta valores para as menores 

distâncias a serem percorridas entre os espaços coletivos de 29 metros, 

51 metros e 76 metros; e os maiores valores de 219 metros, 230 metros e 

286 metros (Figura 531).  

O trecho levantado na Avenida Paulista tem doze quarteirões, sendo que 

em oito deles existem espaços de uso coletivo. Todos estes espaços são 

acessíveis a partir da própria avenida, que acaba configurando um fluxo 

linear nas duas calçadas opostas. 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan registra os maiores valores de percursos 

entre espaços coletivos, entre os três objetos analisados, sendo as 

distâncias mais curtas de 54 metros, 85 metros e 95 metros; e as maiores 

distâncias de 168 metros, 516 metros e 541 metros (Figura 532).  

Dos nove quarteirões que conformam esta região da Avenida Doutor 

Chucri Zaidan, seis deles tem espaços para uso coletivo. O que o mapa da 

Figura 532 demonstra é que praticamente este trecho da avenida possui 

dois núcleos de espaços coletivos, sendo que um é formado pelos dois 

shopping centers, Morumbi e Market Place, a praça privada do 

Rochaverá, e uma praça de propriedade pública; e afastado mais de 500 

metros, existe outro grupo composto somente por espaços coletivos de 

propriedade privada em dois edifícios corporativos. 

Quando se compara estes valores dos possíveis percursos entre os 

espaços coletivos, com a referência indicada por Gehl, como distância 

aceitável para o adulto percorrer a pé em torno de 400 a 500 metros, 

verifica-se que dois percursos da Avenida Doutor Chucri Zaidan 

apresentaram valores maiores do que 500.  

Outra comparação possível de se avaliar é a média das distâncias a serem 

percorridas em cada uma das áreas, para circular entre os espaços 

coletivos. O Gráfico 20 mostra que a Park Avenue apresenta a menor 

média, com 94,50 metros; a Avenida Paulista tem média de 138,70 

metros; e a Avenida Doutor Chucri Zaidan registra a maior média, com 

201,30 metros de distância entre os espaços de uso coletivo (Gráfico 20). 

Estes valores demonstram que as áreas analisadas da Park Avenue e da 

Avenida Paulista, são as que apresentam as características mais próximas 

de um sistema contínuo de espaços coletivos. 

 
Gráfico 20 – Distância média (m) entre os espaços de uso coletivo das três centralidades em estudo. 
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Figura 530 – Mapa da circulação de pedestres da Park Avenue – NY. 
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Figura 531 – Mapa da circulação de pedestres entre os espaços coletivos da Avenida Paulista, São Paulo.
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Figura 532 – Mapa da circulação de pedestres entre os espaços coletivos da Av. Dr. Chucri Zaidan, São Paulo. 
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5.9 Considerações Parciais 

Para uma análise dos espaços coletivos intralotes foram consideradas as 

seguintes categorias, segundo os parâmetros de Jan Gehl (2006): a 

visibilidade entre o ambiente interno do espaço e o exterior – a calçada; o 

nível de ruído do ambiente; a existência de assentos; e a interligação 

entre os espaços de uso coletivo de cada centralidade (Tabela 15). 

A análise dos dados levantados demonstra que a Park Avenue tem uma 

boa avaliação relacionada à visibilidade entre o ambiente interno do 

espaço de uso coletivo e o exterior, a existência de assentos nos 

ambientes, e a interligação entre seus espaços coletivos.  
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Espaços coletivos 7,14% com relação à área total   24% com relação à área total   31,51% com relação à área total  
         

Visibilidade 

Dos 18 espaços coletivos:  
- 12 tem boa visibilidade entre exterior e 
interior e são convidativos ao acesso. 
- 3 espaços externos com boa 
visibilidade, mas que não são 
convidativos ao acesso. 
- 3 espaços coletivos sem visibilidade 
entre exterior e interior. 

  Dos 11 espaços coletivos: 
- 7 tem boa visibilidade entre exterior e 
interior e são convidativos ao acesso. 
- 1 espaço externo com boa visibilidade, 
mas que não é convidativo ao acesso. 
- 3 espaços coletivos sem visibilidade 
entre exterior e interior. 

  Dos 6 espaços coletivos: 
- 1 espaço coletivo com boa visibilidade 
entre exterior e interior e convidativo ao 
acesso. 
- Nenhum espaço externo com boa 
visibilidade, e que não é convidativo ao 
acesso. 
- 5 espaços coletivos sem visibilidade 
entre exterior e interior. 

 

         

Nível de ruído 
ambiente 

Tem os maiores valores de nível médio 
de ruído ambiente:             
- 71,6 dB = 19,3% acima dos 60dB nas 
calçadas e 
- 68,2 dB é 14% acima nos espaços 
coletivos 
 

  - 69,8 dB = 16,3% acima dos 60dB nas 
calçadas e 
- 62,9 dB = 3,8% acima nos espaços 
coletivos. 

  Tem os menores valores médios de nível 
de ruído ambiente 
- 67 dB = 11,6% acima 
- 62 dB = 3,3% acima 

 

         

Assentos 
17 dos 18 espaços coletivos possuem 
assentos para o público. 

  9 dos 11 espaços coletivos possuem 
assentos para uso público. 

  Os 6 espaços coletivos possuem assentos 
para uso público, mas de difícil acesso. 

 

         

Sistemas de Espaços 
Coletivos 

Média de 94,50 m entre os espaços 
coletivos. 

  Média de 138,70 m entre os espaços 
coletivos. 

  Média de 201,30 m entre os espaços 
coletivos. 

 

 
Tabela 15 – Avaliação das vias Park Avenue, Avenida Paulista e Av. Dr. Chucri Zaidan, com relação aos Espaços Coletivos. Legenda  Bom  Regular  Ruim 
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A Avenida Paulista apresenta uma boa avaliação com relação à existência 

de assentos nos ambientes de uso coletivo, e uma avaliação mediana nos 

itens referentes à visibilidade e facilidade de acesso aos espaços coletivos, 

e na interligação entre os mesmos. 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan, obteve avaliação insatisfatória em todos 

os itens analisados. Com relação aos assentos, apesar dos espaços 

coletivos da via apresentarem bancos e cadeiras, estes não são visíveis a 

partir das calçadas, o que não convida ao usufruto por parte dos 

pedestres. Este fato comprova também, que não é suficiente a avaliação 

individual da cada item analisado, sendo necessário cruzar as informações 

para uma aferição eficiente. 

A avaliação negativa comum aos três estudos de caso foi apontada no 

nível de ruído do ambiente, no qual a Park Avenue obteve o pior 

resultado entre as três centralidades. 

Estas avaliações indicam que em termos de qualidade dos espaços 

coletivos intralotes das três centralidades, a Park Avenue se destacou por 

manter os melhores índices qualitativos; a Avenida Paulista ficou em uma 

posição intermediária; e a Avenida Dr. Chucri Zaidan tem os piores índices 

de qualidade dos espaços coletivos, no que se refere aos parâmetros 

analisados. 

Estes resultados são inversos aos dados quantitativos, que apresentaram 

os seguintes valores percentuais, relativos à divisão da área (metros 

quadrados) de espaço coletivo, pela área total delimitada para os estudos 

de caso: a Park Avenue tem apenas 7,14%; a Avenida Paulista 24%; e a 

Avenida Dr. Chucri Zaidan 31,35% (Tabela 16). Ou seja, apesar de ter a 

maior quantidade de áreas de espaços coletivos, a Avenida Dr. Chucri 

Zaidan tem os piores resultados qualitativos dos mesmos. 

     

  Áreas dos espaços de uso coletivo (m
2
)   

  Propriedade Pública Propriedade Privada   

Vias em estudo Área de estudo descoberto coberto descoberto coberto Área total Valor em % 

        

Park Avenue 260.758,27   12.865,41 5.741,35 18.606,76 7,14% 

Av.Paulista 272.094,51 26.914,27 2.352,00 7.481,30 28.525,62* 65.273,19 24,00% 

Av. Dr. Chucri Zaidan 322.816,44 7.578,72  31.942,01 62.211,92** 101.732,65 31,51% 

        

Somatórias 855.669,22 34.492,99 2.352,00 52.288,72 96.478,89 185.612,60 21,69% 

        
*    Área que considera apenas o pavimento térreo dos Shoppings Morumbi e Market Place 
**  Área que considera apenas o pavimento térreo do Shopping Center 3 e da Galeria Trianon 

Tabela 16 – Áreas dos espaços de uso coletivo (m2). 
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Quando se cruza os dados referentes às análises quantitativas e 

qualitativas dos espaços coletivos intralotes com as respectivas 

legislações urbanísticas que envolvem o tema e que foram abordadas na 

primeira seção deste capítulo, pode-se concluir que a Resolução de 

Zoneamento da cidade de Nova York (Zoning..., 2012) tem mostrado 

predominância de bons resultados com relação a garantia de qualidades 

que incentivam a apropriação pública de seus ambientes.  

Conforme descrito na seção 5.1.1, a Resolução de Zoneamento passou 

por diversas adequações até chegar a versão que está atualmente em 

vigor. Inicialmente o objetivo das alterações era com o intuito de anexar 

novos tipos de espaços coletivos. Até que em 1975 foi inserida uma 

emenda que instituiu normas específicas com o objetivo de criar espaços 

coletivos de propriedade privada, atrativos e utilizáveis pela população.  

O resultado pode ser verificado, por exemplo, nos espaços PA-4 (ver 

página 160), situado na 40 East 52nd St, inaugurado em 1986, e no PA-7 

(ver página 163), localizado no 535 Madison Avenue, de 1981. 

Em São Paulo, por sua vez, o conceito de bonificação para criação de 

espaços coletivos em propriedades privadas está presente no Plano 

Diretor desde de 2002, mas no trecho analisado das duas centralidades 

ainda não há exemplos da utilização deste bônus. 

Mesmo assim, pode-se observar que a legislação, conforme apresentada 

na seção 5.1.2 do capítulo, tem caráter mais genérico, apenas informando 

em que caso pode ser utilizado os sistema de bônus em troca de espaços 

para uso público, mas não faz nenhuma menção às qualidades mínimas 

que os ambientes deveriam ter. 

Assim, se o Plano Diretor Estratégico de São Paulo (Lei nº 13.430, de 13 de 

setembro de 2002) se inspirou na Resolução de Zoneamento de Nova 

York, no que se refere à adoção do sistema de bonificação, por que já não 

levou em consideração as diversas etapas que foram percorridas na 

legislação nova-iorquina? O município poderia ter aproveitado a 

instituição dos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras (Lei nº 

13.885, de 25 de agosto de 2004) para inserir as regras necessárias para a 

implantação de espaços coletivos atrativos e com qualidades nas 

propriedades privadas, o que não ocorreu conforme levantamento 

realizado e apresentado na seção 5.1.2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A política econômica do neoliberalismo que predomina nos países 

ocidentais atualmente transpôs para a configuração do espaço urbano a 

liberdade para o mercado agir em seus próprios interesses, e 

consequentemente, também ocasionou mudanças nos espaços de uso 

público contemporâneos. 

A política do livre-mercado levou o Estado a sofrer uma transformação na 

sua atuação, uma vez que o setor privado, com liberdade para agir nas 

cidades, gerou um desequilíbrio que se manifestou, entre outros 

fenômenos, na proliferação dos espaços coletivos privados, como os 

shopping centers, as praças corporativas e os condomínios fechados. 

Como contrapartida à liberdade do setor privado, o setor público recuou 

como agente das definições e proposições do ambiente construído e se 

tornou o provedor da infraestrutura necessária para a realização dos 

empreendimentos privados, deixando de priorizar as questões 

relacionadas à provisão e manutenção dos espaços de uso público. 

Este é um processo que gera um ciclo contínuo, pois se o espaço de uso 

público pertencente ao domínio público for insuficiente, ou mal projetado 

e administrado, o resultado é o aumento do desejo das comunidades e do 

setor comercial de abandonar o espaço sob gestão pública em favor de 

um espaço melhor regulamentado e seletivo, e por consequência 

excludente. Quanto mais se retira os investimentos em espaços de uso 

público tradicionais como as ruas, mais se investe em áreas privadas, 

reforçando o ciclo de seleção e exclusão. 

O tema da privatização do espaço para uso público abre duas vertentes 

para os debates sobre o tema, pois de um lado, a defesa da criação e 

gestão de espaços coletivos pela iniciativa privada, baseia-se nas 

condições de segurança, da qualidade dos projetos, da organização, 

limpeza e manutenção; e por outro lado, os espaços coletivos privados 

são considerados hoje em dia, como espaços homogeneizados, e muitas 

vezes, segregacionistas e excludentes, por atenderem a grupos 

econômicos e sociais específicos, determinados pelos agentes produtores 

do mercado imobiliário.  

Diante deste cenário, a investigação desenvolvida na pesquisa se deteve 

em como o processo de desequilíbrio entre as esferas pública e privada, 

têm se manifestado nos espaços para uso coletivo das áreas de 

centralidades. Foram analisados três fenômenos que relacionam a 

população com os espaços de uso público: o agrupamento, a circulação e 

a permanência. 

No caso específico das centralidades, trata-se do agrupamento e 

circulação, tanto de moradores da área e do entorno próximo, quanto da 

população flutuante que é atraída para as áreas centrais em função da 

convergência dos fluxos de mercadorias, serviços, investimentos e 

eventualmente entretenimento, ou seja, as atividades que Gehl (2006) 

denomina de atividades necessárias e opcionais e que foram abordadas 

no Capítulo 1. 

Já para o desenvolvimento de atividades sociais, que são aquelas que 

dependem de outras pessoas para acontecer, é necessária a existência de 

bons espaços de uso coletivo, e fundamentalmente com qualidades que 

atraiam e mantenham as pessoas. São as atividades sociais desenvolvidas 

nos ambientes, que caracterizam um espaço urbano com vitalidade e 

apropriação pela população.   
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Assim, a sequência da pesquisa produziu uma avaliação das quantidades e 

qualidades dos espaços de uso público de áreas de centralidades como 

meio de abordar as questões referentes à privatização dos espaços de uso 

coletivo e dos espaços de circulação de pedestres. 

Os dados obtidos demonstram que a tese de que o poder público deve 

estimular e investir em políticas públicas de transferência de gestão e 

criação dos espaços coletivos para a iniciativa privada, desde que crie 

regras específicas que proporcionem a garantia das qualidades suficientes 

e necessárias para a apropriação dos espaços pela população, é 

verdadeira.  

Os estudos de casos realizados nas três centralidades selecionadas 

mostraram a predominância dos espaços coletivos privados, sendo que na 

Park Avenue eles representam 100% da área levantada. As qualidades 

apresentadas na Park Avenue, tanto com relação ao passeio público que é 

mantido através de parceria público-privada, quanto aos espaços 

coletivos, comprovaram e eficiência da legislação reguladora e da 

fiscalização realizada pelos órgãos públicos. 

A menor quantidade de espaços de uso público na Park Avenue é 

compensada pela boa distribuição dos mesmos no trecho, com 

praticamente um ambiente de permanência por quarteirão. 

A Avenida Paulista, por sua vez, é a centralidade, entre os três estudos 

realizados, onde há a maior presença do Estado tanto na disponibilização 

de espaços para uso público, quanto na manutenção do passeio público. 

Esta é a avenida que foi escolhida no município de São Paulo, como 

elemento de propaganda do governo, que investe na região e promove 

eventos públicos que divulgam a administração pública.  

A Avenida Doutor Chucri Zaidan, assim como a Park Avenue, também tem 

a predominância de espaços coletivos privados e é o setor que apresenta 

muitas das características que confirmam as preocupações dos críticos 

com relação à privatização dos espaços coletivos. O trecho analisado não 

obteve bons resultados em nenhuma das três categorias pesquisadas: o 

agrupamento, circulação e permanência de pessoas. 

A Avenida Doutor Chucri Zaidan representa a centralidade de 

conformação mais recente. É a via que demonstrou a maior ausência de 

controle e investimento do Estado, que somente recentemente vem 

tentando sanar os problemas de demanda de transporte público e do 

sistema viário saturado da região. As questões de padronização e 

alargamento do passeio público, distâncias de faixas de pedestres, áreas 

para atividades sociais públicas não estão sendo implantadas pela 

administração pública nesta região.  

Assim, a análise dos dados empíricos permite considerar que os 

problemas apresentados pelos espaços de uso público, tanto de 

propriedade pública, quanto de propriedade privada, são decorrentes 

menos de suas qualidades físicas, do que de suas regras para implantação 

e restrições para utilização. 

Paralelamente aos estudos de casos, a pesquisa também apresentou o 

posicionamento crítico de alguns autores sobre o tema da privatização 

dos espaços para uso público: Goldeberger (1996), Anna Minton (2006), 

Pronin (2007), Madanipour (2003b) e Carmona e Wunderlich (2012). 

A conclusão da pesquisa está vinculada ao posicionamento crítico de 

Carmona e Wunderlich (2012), que não veem incoerência na liberdade 

dos usuários de utilizarem espaços seguros, protegidos, limpos e em 

alguns casos, comerciais, como são muitos dos espaços coletivos de 

propriedade privada. Os autores atribuem os problemas decorrentes da 

privatização dos espaços para uso público, aos aspectos administrativos e 

normativos para utilização dos ambientes, uma vez que são as normas 
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que impõe códigos comportamentais mais restritivos do que as normas 

sociais. 

É importante destacar que a pesquisa desenvolveu estudos de casos em 

duas grandes cidades, com uma variedade de espaços para uso público. 

As cidades menores, que apresentam menor quantidade e menos opções 

de espaços públicos, devem ter uma maior preocupação em oferecer 

espaços que procurem atender às demandas de todos. Assim, o que se 

observa é que dentro das dimensões espaciais e da diversidade de 

usuários das grandes metrópoles, é justificável a heterogeneidade e a 

disponibilidade concomitante de áreas de uso público de propriedade 

pública e áreas de uso público de propriedade privada. 

Deste modo, ao invés de procurar resolver a questão dos espaços de uso 

público a partir da premissa do modelo do espaço ideal, atraente para 

todos os grupos e com usos para todas as faixas etárias, pode-se assumir 

que a complexidade das grandes cidades aceita a variedade dos espaços 

de uso público, e a questão deixa de ser se o espaço é de propriedade 

privada ou pública, mas fundamentalmente, se eles têm ou não 

qualidades suficientes e necessárias para a vida social. 

O argumento que se defende é de que há a necessidade de se criar um 

equilíbrio entre as esferas pública e privada para gestão dos espaços de 

uso coletivo nas áreas de centralidades. A qualidade dos espaços de uso 

público está diretamente relacionada com a efetiva participação do poder 

público, ao menos como órgão regulador e fiscalizador.  

Portanto, a partir dos resultados obtidos na pesquisa é possível identificar 

alguns parâmetros norteadores para a proposição de políticas públicas 

voltadas para os espaços de uso público das áreas de centralidades:  

a. Incentivar as parcerias público-privadas para gestão das áreas de uso 

coletivo de propriedade pública, tanto para as vias de circulação de 

pedestres – as calçadas, quanto para as praças e parques públicos.  

A iniciativa privada tem demonstrado interesse em investir nas áreas 

de propriedade pública por duas razões principais: o retorno em 

termos de publicidade favorável que a empresa recebe ao poder 

divulgar as benfeitorias realizadas; e pelo próprio interesse de valorizar 

o entorno próximo da empresa. Isto pode ser confirmado pelo número 

de Termos de Cooperação assinados entre as empresas e as 

Subprefeituras, nos estudos de casos desenvolvidos na pesquisa. 

b. Incentivar a utilização do recurso de bonificação em área construída 

pelos empreendedores que implantarem espaços de uso público em 

suas propriedades, tanto em lotes grandes como nos lotes médios, 

com o objetivo de pulverizar a distribuição de mais espaços coletivos 

acessíveis em pequenos percursos. 

No caso de São Paulo, o conceito de bonificação já faz parte do Plano 

Diretor do Município, mas o detalhamento e estabelecimento das 

diretrizes para a sua implantação estão contemplados em apenas 10% 

dos Planos Estratégicos das Subprefeituras, e de maneira muito 

superficial, necessitando, portanto, de maior aprofundamento. 

c. Criar uma legislação específica e bem detalhada com os elementos 

mínimos e necessários para regulamentar a utilização da bonificação 

de área construída diante da implantação de espaços de uso público 

nos empreendimentos privados.  
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Esta legislação pode seguir como referência a Resolução de 

Zoneamento em vigor na cidade de Nova York, mas deve contemplar 

as especificidades culturais e as características climáticas do município. 

d. Estender por todo o município a fiscalização da legislação referente 

aos passeios públicos, e quando necessário os órgãos públicos devem 

executar e implantar a ampliação e adequação das calçadas, 

principalmente nas áreas de grande circulação de pedestres, como é o 

caso das áreas de centralidades lineares e polares. 

Planejar políticas públicas para impor normas e leis específicas para 

regular os espaços de uso público nas áreas de centralidades não resolve 

o problema da homogeneização e segregação de setores da cidade, mas 

pode auxiliar a fomentar a inserção de espaços coletivos mais integrados 

ao seu entorno imediato, com elementos e características que tentem 

incluir os usuários das diferentes camadas da população. 

Esta pesquisa propôs, portanto, uma discussão sobre como garantir a 

produção e a administração de espaços de uso coletivo nas áreas de 

centralidades, que atendam à demanda da população por uma vida social 

inclusiva e de qualidade. Espera-se que a partir destas ponderações 

possam surgir novos questionamentos e proposições sobre o tema do 

bem estar da população e da vivência compartilhada nos espaços das 

cidades. 
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