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AMBIENTITE 

- O Ambiente constrói o Homem? 

- O Homem constrói o Ambiente que constrói o homem? 

- O Homem constrói o Ambiente? 

 que constrói o Homem 

 que constrói o Ambiente 

 que constrói o Homem? 

- O Homem constrói o Ambiente. 

- O Homem constrói o Ambiente que (des)Ambienta o Homem?  

ERNESTO ZAMBONI / TERU TAMAKI 

trecho de poema do livro Urbanessência 



RESUMO 

Diante do cenário da acelerada urbanização mundial, o impacto ambiental e social que as ci-

dades terão no ecossistema global e na sociedade é indiscutível. A noção de sustentabilidade 

urbana surge como um conceito-chave do planejamento na busca pela adequação das cida-

des frente aos desafios da contemporaneidade e na construção de espaços que priorizem a 

qualidade de vida de seus habitantes. Ao tratar de sustentabilidade urbana é necessário diri-

gir-se aos seus aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais e políticos, na tentativa 

de promover o equilíbrio entre o ambiente natural e o construído. A ênfase desta pesquisa se 

encontra na identificação e apresentação dos conceitos e estratégias do Urbanismo Susten-

tável e sua possível aplicação no meio urbano, numa tentativa de se regenerar os espaços 

identificados como subutilizados localizados em regiões centrais. O objetivo da estratégia é 

fortalecer a sustentabilidade, os aspectos de urbanidade, as relações (sejam elas sociais ou 

ambientais) e promover o ideal proposto para uma Cidade verdadeiramente Sustentável. 

Acredita-se que os espaços subutilizados em áreas centrais seguem, portanto, na direção 

contrária do que propõe o Desenvolvimento Sustentável e dificultam a construção de uma 

comunidade urbana saudável, sustentável, próspera e também ambientalmente consciente. 

Ao longo da pesquisa são discutidos diversos marcos teóricos e estudos de caso (nacionais e 

internacionais) que permeiam a relação entre cidade contemporânea, sustentabilidade, rege-

neração de áreas centrais e planejamento sustentável. A fim de identificar maneiras de rein-

ventar a forma como a sociedade constrói e se relaciona com a cidade.  

 

Palavras-chave: 1. Espaços subutilizados; 2. Sustentabilidade;  3. Urbanismo sustentável; 4. 

Planejamento urbano; 5. Cidade contemporânea. 



 

ABSTRACT 

Against the backdrop of accelerated urbanization in the world, the environmental and social 

impact that the cities will have on the global ecosystem and society is indisputable. The notion 

of urban sustainability is emerging as a key concept of planning in the search for the suitability 

of the cities to address the challenges of the contemporary world and in the construction of 

spaces that focus on the quality of life of its inhabitants. When addressing urban sustainability 

it is necessary to address social, environmental, economic, cultural and political aspects, in an 

attempt to promote a balance between the natural and built environment. The emphasis of this 

research is in identify and present the concepts and strategies of Sustainable Urbanism and 

its possible application in the urban environment, in an attempt to regenerate the spaces clas-

sified as underutilized that are located in the central regions. The goal of the strategy is to 

strengthen the sustainability, the aspects of urbanity, relations (social or environmental) and to 

promote the ideal that is proposed for a Sustainable City. It is believed that the spaces un-

derutilized in central areas follow in the opposite direction of which the Sustainable Develop-

ment proposes and hinder the construction of a healthy urban community, sustainable, pros-

perous, and environmentally conscious. The research discusses various theoretical frame-

works and case studies (national and international) that permeate the relationship between 

the contemporary city, sustainability, regeneration of central areas and sustainable planning. 

In order to identify ways to reinvent the way society constructs and relates to the city.  

 

Key-words: 1. Spaces underutilized 2. Sustainability; 3. Sustainable urbanism; 4. Urban 

planning; 5. Contemporary city. 
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GROWTH IS INEVITABLE AND DESIRABLE, BUT DESTRUCTION OF COMMUNI-

TY CHARACTER IS NOT. THE QUESTION IS NOT WHETHER YOUR PART OF THE 

WORLD IS GOING TO CHANGE. THE QUESTION IS HOW.  

- Edward T. McMahon 
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INTRODUÇÃO 

Segundo dados publicados pelas Nações Unidas (2014) no relatório "Perspectivas Globais de 

Urbanização”, hoje, quase 54% da população mundial – constituída por aproximadamente 7 

bilhões de pessoas – vive em área urbana e, até 2050, esse percentual será de 66% da po-

pulação. Rogers (2012) afirma que "essa imensa urbanização irá causar um crescimento ex-

ponencial no volume dos recursos consumidos e da poluição gerada" (ROGERS, 2012, p.27). 

Particularmente no Brasil, essa projeção ganha um destaque ainda maior, pois hoje a popu-

lação urbana é composta por cerca de 85% da população total – são em torno 172 milhões 

de pessoas vivendo em cidades – e até 2050 esse percentual passará para 91% de residen-

tes em área urbana (UNITED NATIONS, 2014). O impacto ambiental e social em potencial 

que essas cidades terão no ecossistema global, bem como na sociedade, é indiscutível, uma 

vez que tais mudanças já vêm se tornando realidade em nosso planeta. Neste caso, temos 

como exemplo o aquecimento global, a crise hídrica, a poluição dos oceanos e rios, o indivi-

dualismo, o conflito entre classes sociais, a favelização, o déficit habitacional, a falta de em-

prego, a violência urbana, etc. Tudo isso reflete a necessidade urgente de se buscar novas 

formas de construir ou regenerar nossas cidades, de nos relacionarmos com as pessoas e 

também com o meio ambiente à nossa volta. A busca por novas e criativas estratégias capa-

zes de preparar o espaço urbano para sua crescente ocupação é primordial. É preciso pensar 

a cidade como um organismo sustentável capaz de minimizar os impactos ambientais e soci-

ais, originados a partir de sua simples existência e crescimento, tornando este o principal ob-

jetivo a ser buscado pelos planejadores e gestores, bem como pela sociedade como um todo 

para o século XXI. 
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O processo de expansão urbana contribui para o desenvolvimento de uma cidade, tanto em 

aspectos econômicos quanto sociais, entretanto, por causa da velocidade e intensidade com 

que tem ocorrido, esse processo, de maneira contraditória, tem influenciado diretamente o 

processo de degradação e declínio de áreas urbanas e do ambiente natural. Espaços já ur-

banizados e antes tidos como diversificados e interessantes começam a perder suas potenci-

alidades – como o que vem acontecendo em diversas áreas centrais de cidades brasileiras – 

tornando-se regiões socialmente problemáticas e economicamente menos atrativas, tanto pa-

ra novos investimentos, como para grande parcela da população, passando a constituir espa-

ços subutilizados dentro da cidade.  

Uma vez que a cidade continua a crescer e atrair novos moradores, em vez de buscar poten-

cializar o uso da infraestrutura urbana já existente, expande-se cada vez mais sobre o ambi-

ente natural, muitas vezes ignorando sua relação de dependência com o mesmo e gerando 

impactos ambientais adicionais. Essa expansão acontece não somente devido a ações do 

mercado imobiliário como também de forma mais espontânea, como, por exemplo, no surgi-

mento de assentamentos informais na cidade, porém, em ambos os casos, o efeito da polui-

ção gerada é potencializado. Assim, começam a ocorrer problemas de mobilidade, de trans-

porte e crescem as tensões sociais presentes no espaço urbano, juntamente com o aumento 

da deterioração dos espaços subutilizados. Diante desse quadro, o Poder Público deve agora 

lidar tanto com a questão da dispersão urbana como da falta de saneamento e urbanização 

das favelas.   

Esses espaços subutilizados produzem impactos negativos não somente no seu entorno, 

mas para a cidade como um todo. Eles podem constituir-se por tipologias e funções variadas, 

como por exemplo: frentes hídricas, antigas zonas portuárias, antigos bairros industriais, cen-
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tros de cidades degradados/deteriorados, entorno de estações ferroviárias desativadas, etc 

(MUNIZ, 2012). Para fins desta pesquisa, optou-se por estudar os espaços subutilizados com 

foco na situação dos centros de cidades deteriorados/degradados, mais especificamente um 

perímetro integrante do bairro Santa Ifigênia nas proximidades da Estação da Luz, região 

central da cidade de São Paulo. 

Em uma sociedade urbana marcada por disparidades sociais evidentes no desenho urbano 

das cidades, como é o caso do Brasil, a intensa urbanização será responsável por agravar 

ainda mais os conflitos presentes nas cidades, conflitos que acontecem entre população e 

Poder Público e nas diferentes esferas sociais. Caberá aos atores e gestores responsáveis 

pela construção do ambiente urbano formular novas estratégias que busquem promover a in-

teração entre os diversos setores, buscando construir uma cidade mais viva, humanizada, 

justa, equilibrada (ambientalmente e socialmente), saudável e que permita à população, in-

dependente de sua classe social, se sentir parte integrante e participativa nesse processo em 

busca de um ambiente urbano sustentável. 

Uma  ez que a pr pria noção de sus en abilidade   e olu i a,  on orme as relaç es  ien   i-

cas e tecnológicas (SILVA; ROMERO, 2010), ela também deverá modificar-se quando apli-

cada no ambiente urbano segundo questões sociais, culturais e econômicas do local em que 

se insere. A noção de sustentabilidade urbana surge como um conceito-chave do planeja-

mento na busca pela adequação das cidades frente ao acelerado crescimento urbano e na 

construção de espaços que priorizem a qualidade de vida de seus habitantes. Desse modo, o 

Urbanismo Sustentável se posiciona como um exercício de projeto, abordando temas relacio-

nados à mobilidade, transporte, áreas verdes, impacto ambiental, usos, forma, tecnologias, 

identidade, relações sociais, entre outros mais, a fim de se atingir a tão desejada sustentabili-
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dade, entretanto, suas estratégias e conceitos1  ainda são vistos por muitos como de caráter 

utópico ou ideais "fora do lugar" em nossa sociedade. Mesmo décadas após a introdução do 

termo no debate internacional, as estratégias de sustentabilidade ainda se demonstram tími-

das na sociedade brasileira, principalmente quando se referem à sustentabilidade do ambien-

te urbano. 

Wellington Webb, ex-prefeito de Denver (EUA), ao abrir os trabalhos da I Transatlantic 

Summit of Mayors, em abril de 2000, afirmou em frase que viria a ter repercussão mundial: 

“Se o s  ulo XIX  oi o s  ulo dos imp rios e o s  ulo XX, o s  ulo dos Es ados-Nação, o sé-

 ulo XXI será o s  ulo das  idades”. Se no s  ulo XXI as a enç es do mundo  ol am-se para 

as cidades, é possível então destacar as áreas centrais como sendo o coração de cada uma 

delas. 

  

JUSTIFICATIVA 

Sabe-se que a preservação da vida humana está subordinada a uma série de fatores, mas 

nenhum tem a mesma importância que a existência e a conservação do ambiente natural. A 

partir da sua rápida expansão, "as cidades estão produzindo uma instabilidade social desas-

trosa e levando a um declínio ambiental adicional" (ROGERS, 2012, p.7). Além do impacto 

social, as consequências ambientais tornam-se visíveis, crescem as tensões sociais, a de-

                                                

1
Para s n ese dos  on ei os e es ra  gias que  ons i uem o Urbanismo Sus en á el  er Quadro 1 na 

p.119 des a pesquisa. 
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gradação ambiental e uma série de questões responsáveis por agravar a insustentabilidade 

do ambiente urbano. A intensa urbanização ao longo das últimas décadas chama a atenção 

para a nova realidade que se materializa nas cidades. Problemas como falta de emprego, dé-

ficit habitacional, violência e consequente degradação dos recursos ambientais e do espaço 

construído tornam-se mais evidentes, exigindo uma reflexão sobre como tornar essas cida-

des, que agora são o lar da maioria da população, em locais mais receptivos, sustentáveis, 

humanizados, onde prevaleça a urbanidade e a qualidade de vida. 

Portanto, uma vez que as questões urbanas estão atreladas, não será surpresa, como defen-

de Rogers (2012), o fato de sociedades e cidades que têm por caracterização um ambiente 

pautado no individualismo, com a presença de intensos conflitos e desigualdades sociais, se-

rem responsáveis por provocar danos ainda maiores ao meio ambiente. Fenômenos como a 

dispersão urbana, a monofuncionalidade do solo urbano e a subutilização do potencial social 

dos espaços públicos e privados (sejam eles praças, ruas, edifícios, bairros, etc.) não estão 

somente se opondo ao conceito de desenvolvimento sustentável buscado para o século XXI, 

como também promovem a invasão das áreas verdes; favorecem a poluição, uma vez que 

aumentam o percurso de deslocamento de pessoas e mercadorias; contribuem para o indivi-

dualismo em detrimento do coletivo, dificultando a construção de um forte senso de comuni-

dade urbana e, portanto, têm sido agravantes para problemas presentes no meio urbano. 

Como consequência, dificultam a construção de uma Cidade Sustentável que seja capaz de 

atender às demandas sociais, ambientais, políticas, culturais e econômicas da nova socieda-

de urbana mundial. 

Certas regiões das cidades brasileiras, particularmente as áreas centrais, foram afetadas de 

forma ainda mais intensa pelo acelerado processo de expansão urbana, tornando-se, então, 
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capazes de representar a insustentabilidade que se materializa no espaço urbano, bem como 

o potencial impacto socioambiental consequente. As áreas centrais constituem-se historica-

mente como regiões de intenso fluxo, por onde passam diariamente pessoas, transportes e 

mercadorias. Geralmente são o local que serviu de núcleo inicial ao desenvolvimento das ci-

dades contemporâneas, pois foi no centro da maioria das cidades que surgiu a primeira área 

habitável, seu núcleo inicial de povoamento e, durante muito tempo, foi também o principal 

responsável pela distribuição das mercadorias para o restante da cidade. Constituem uma 

das regiões mais importantes dentro das metrópoles, onde se concentra o conjunto histórico 

responsável por fortalecer o senso de identidade daquela sociedade. No entanto, devido ao 

rápido crescimento ocorrido nas cidades brasileiras, essas áreas consolidadas, dotadas de 

infraestrutura urbana, transporte e postos de trabalho acabam muitas vezes tornando-se es-

paços degradados e subutilizados (VARGAS; CASTILHO, 2009), sofrendo com o esvazia-

mento noturno, insegurança e perda de diversidade, o que caracteriza um desperdício enor-

me para a economia e para sociedade.   

O Centro é um local onde há um imenso fluxo de pessoas devido à grande oferta de comér-

cio e atividades terciárias, muitas vezes essas atividades são especializadas e somente en-

contradas ali. Historicamente também já abrigaram várias instituições importantes, tanto pri-

vadas como públicas ou religiosas, sendo o palco inicial dos processos sociais responsáveis 

por formar a cidade que se conhece hoje.  

A regeneração das áreas centrais traz consigo inúmeros benefícios para a sociedade urbana. 

São benefícios de ordem social, ambiental, econômica e cultural que demonstram um reco-

nhecimento dessa sociedade urbana em valorizar sua história, ao mesmo tempo em que 

busca reinventar o seu presente, aproveitando o potencial dessas regiões para promover a 
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melhoria dos aspectos ambientais urbanos, minimizar os impactos decorrentes da expansão 

urbana e, de modo geral, buscar construir uma cidade capaz de ofertar uma melhor qualidade 

de vida para sua população. 

Re uperar o  en ro das me r poles nos dias a uais signi i a, en re ou ros as-
pe  os, melhorar a imagem da  idade que, ao perpe uar sua his  ria,  ria um 
esp ri o de  omunidade e per en imen o. Signi i a,  amb m, promo er a reu i-
lização de seus edi   ios e a  onsequen e  alorização do pa rimônio  ons ru-
 do; o imizar o uso da in raes ru ura es abele ida; dinamizar o  om r io  om 
o qual  em uma relação de origem; gerar no os empregos (VAR-
GAS;CASTILHO, 2009, p.5).  

Alva (1997) defende que para transformar as cidades em locais mais sustentáveis, atrativos e 

eficientes é preciso promover melhorias dos aspectos ambientais urbanos, do espaço cons-

truído e das relações sociais como um todo. De acordo com Alva (1997, p.75): 

As es ra  gias de desen ol imen o  erão de in luir, de qualquer modo, es or-
ços in ernos para preser ar a qualidade ambien al urbana, re uperar seus 
espaços  en rais des alorizados e modernizar suas in raes ru uras e ser i-
ços. Cer amen e não ha erá desen ol imen o  u uro sem mais es orço e 
maior ra ionalidade so ial. 

Esta dissertação se propõe, portanto, a discutir alguns dos processos que caracterizam a in-

sustentabilidade do ambiente urbano através de seus espaços subutilizados e sinalizar pro-

váveis estratégias que possam contribuir qualitativamente para a recuperação destes locais. 

A discussão dessas questões busca novas formas de se regenerar tais áreas com o intuito de 

vivenciar uma realidade urbana mais sustentável, em seus aspectos sociais, ambientais e/ou 

econômicos, ou seja, a partir da concretização de uma Cidade Sustentável. Para fins de pes-

quisa define-se um perímetro central localizado na região central da cidade de São Paulo ca-

paz de contribuir para a discussão dos espaços subutilizados. Formado pelas avenidas Cas-

per L bero, Ipiranga, São  oão,  uque de Ca ias e pela Rua  auá, a área (figura 1 e 2) está 

FIGURAS 01/02: Localização Santa Ifigênia. 

FONTE: 01- RIMA (2010). 

02- Base do Google, tratamento do autor. 
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localizada no Bairro Santa Ifigênia, parte do Distrito República e da Subprefeitura da S . A u-

almente abriga aproximadamente 12 mil moradores segundo dados da SMDU (Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano de São Paulo). Este perímetro incorpora alguns dos mais importan-

tes centros de comércio da região central de São Paulo,  omo as Ruas San a I ig nia e Ge-

neral Os rio. En re an o, apesar do impor an e  om r io, a região   bas an e  onhe ida por 

problemas sociais evidentes, potencializados pelo esvaziamento em horários não-comerciais, 

como a violência, o tráfico e o uso de drogas e pela presença de moradores de rua. Mesmo 

com o comércio em pleno funcionamento este não contribui efetivamente para a melhoria da 

vida urbana na região. 

O sentimento de insegurança e a caracterização da região como um local de passagem con-

tribuem para o aspecto de repulsão evidente através de espaços públicos vazios e ruas tam-

bém vazias nos horários em que o comércio não funciona. A convivência entre os moradores 

e com pessoas vindas de outras regiões da cidade é praticamente inexistente, a não ser que 

o objetivo seja dirigir-se ao comércio do local. Embora ainda habitada, a maioria da popula-

ção busca o local apenas pelo baixo valor do aluguel, estando essa área repleta de edifica-

ções vazias ou parcialmente ocupadas. Característica esta que contrasta claramente com a 

enorme quantidade de moradores de rua presentes na região central de São Paulo. É possí-

vel identificar também no local a existência de diversos cortiços em situações precárias (mui-

tos deles já resultado de invasão). 

Acredita-se que essa região, assim como inúmeras outras similares a ela, representa um 

enorme potencial subutilizado para a cidade. Esse potencial poderia vir a contribuir mais ati-

vamente para promover a implementação de estratégias de sustentabilidade no ambiente ur-

bano, principalmente devido à presença de alguns fatores considerados importantes – estes, 



 

  P á g i n a  | 25 

entretanto, não limitantes – como, por exemplo: sua localização estratégica dentro do tecido 

urbano (suas relações, proximidades e conexões); a proximidade do sistema de transporte 

público existente; seu forte caráter simbólico para a cidade de São Paulo; sua importância 

econômica; sua proximidade de importantes equipamentos, sejam eles culturais ou marcos 

históricos; a existência de edificações vazias e/ou invadidas; presença de ZEIS (Zona de Es-

pecial Interesse Social); sua identificação como um perímetro de intervenção para Operação 

Urbana e como área estratégica passível de Requalificação; dentre vários outros mais. 

O bairro da Santa Ifigênia demonstra um grande potencial a ser explorado para fortalecer a 

sustentabilidade urbana através das estratégias do Urbanismo Sustentável, utilizando-se do 

conceito de cidade compacta e estimulando o convívio entre diferentes classes sociais, atra-

vés de um espaço urbano acolhedor e diversificado. Que contribua para minimizar os efeitos 

da rápida expansão urbana ao trabalhar a densidade e ao mesmo tempo a pedestrianização 

do espaço urbano. Que contribua positivamente na minimização da poluição através do uso 

de tecnologias verdes, presença de arborização urbana, gestão de resíduos e águas pluviais, 

de espaços públicos verdes e acolhedores, otimizando o uso da infraestrutura urbana e das 

edificações existentes. E por fim, que seja este capaz de contribuir para o fortalecimento de 

uma unidade urbana através das conexões com a cidade e seus equipamentos importantes, 

bem como das relações tanto entre os indivíduos, como destes com o ambiente urbano à sua 

volta. 

Ao longo da história da humanidade, as cidades foram, por natureza, reconhecidas como im-

portantes centros de desenvolvimento, seja ele econômico, social, cultural ou político. As ci-

dades podem constituir-se como parte integrante de uma rede, seja esta rede de influência 

metropolitana (Metrópoles) ou até mesmo de influência internacional (Cidades Globais). Hoje, 



       P á g i n a  | 26 

as cidades, constituem a representação espacial de uma sociedade contemporânea globali-

zada. Seu crescimento e as características do seu desenvolvimento têm sido por muito tempo 

observados apenas sob uma perspectiva econômica, populacional e/ou geográfica, descon-

siderando algumas outras questões essenciais para a sociedade contemporânea. É impres-

cindível, no entanto, adicionar a estes aspectos, a eminente necessidade de se promover o 

ideal da sustentabilidade dentro do ambiente urbano, respeitando seu amplo espectro de in-

fluência e atuação, composto por dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas e tam-

bém ambientais. 

É preciso que através do planejamento urbano (seja ele de médio ou longo prazo) e de estra-

tégias inovadoras, identifiquem-se alternativas que permitam a otimização do potencial da ci-

dade, a partir da regeneração e da transformação de seus espaços subutilizados em locais 

novamente convidativos. Espaços capazes de promover a qualidade de vida da população 

dentro de um ambiente sustentável e onde prevaleçam os aspectos de urbanidade. Somente 

dessa forma as cidades podem de fato representar, através do seus espaços, uma sociedade 

urbana verdadeiramente contemporânea. Uma sociedade capaz de valorizar sua heteroge-

neidade e sua complexidade, de minimizar seus impactos sociais e ambientais, de reinventar 

sua própria cidade, assim como a forma na qual se relaciona com esta.  

A partir da regeneração dos espaços subutilizados e da valorização do ideal da sustentabili-

dade (social, ambiental, econômica, política e cultural) dentro da cidade contemporânea, a 

sociedade urbana que constitui este novo século das cidades poderá contribuir para que a 

realidade urbana se torne verdadeiramente sustentável, para que os avanços do progresso e 

do crescimento urbano não sejam diretamente proporcionais ao impacto sobre o meio ambi-
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ente e vislumbrar um futuro de equilíbrio, assegurando uma existência saudável não somente 

para o presente como também para as gerações que ainda estão por vir. 

 

OBJETIVOS 

5.1.Objetivo Geral : Esta dissertação busca discutir a sustentabilidade urbana e de-

monstrar no que consistem os conceitos e estratégias propostos pelo Urbanismo Sus-

tentável, quais os principais benefícios resultantes para a sociedade, alguns impasses 

encontrados na sua implementação e compreender se de alguma forma eles vêm sen-

do incorporados pela gestão urbana e pelos urbanistas na construção e principalmente 

na regeneração dos espaços urbanos subutilizados em regiões centrais. De modo a 

contribuir para o debate em busca de novas formas de projetar a cidade contemporâ-

nea. Para atingir esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

 

5.2.Objetivo Específico 01: compreender o significado histórico do termo sustentabilida-

de, sua abrangência e rebatimento no projeto do ambiente urbano e no projeto das edifica-

ções que formam a cidade contemporânea; 

5.3.Objetivo Específico 02: apresentar os conceitos e estratégias do Urbanismo Susten-

tável e  suas possíveis contribuições para a regeneração de espaços subutilizados em áreas 

centrais, elaborando uma síntese das estratégias pertinentes a partir da pesquisa de autores 

importantes que abordam o tema (FARR, 2013; GEHL, 2013;  ROGERS, 2012; HAAS, 2012; 

FRANCO, 2000; SILVA;ROMERO, 2010; WHEELER, 2009); 
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5.4.Objetivo Específico 03: examinar as características intrínsecas aos espaços subutili-

zados em áreas centrais para a partir da análise de aspectos urbanos locais como: transpor-

tes; conexões; passeios; vias; espaços públicos; áreas verdes; espaço edificado; equipamen-

tos; dados socioeconômicos; dados demográficos; habitações; infraestrutura existente; cons-

truir um diagnóstico que demonstre a situação observada no Bairro Santa Ifigênia no Centro 

de São Paulo e sua categorização como espaço subutilizado; 

5.5.Objetivo Específico 04: analisar propostas de intervenção baseadas na sustentabili-

dade, utilizando como Estudo de Caso: o Projeto Urbanístico Específico da Nova Luz para o 

bairro Santa Ifigênia, as estratégias presentes no novo Plano Diretor de São Paulo, aprovado 

em 2014, o Projeto Centro Aberto em São Paulo e algumas experiências internacionais (Se-

attle – EUA e SymbioCity – Suécia) detectando aspectos e estratégias que podem efetiva-

mente contribuir para melhorias socioambientais de espaços subutilizados, refletindo-se em 

ganhos de caráter social, ambiental, econômico e/ou cultural para a sociedade.  

 

MÉTODO E ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

Conforme os métodos de pesquisa em Arquitetura e Urbanismo apresentados por Serra 

(2006) trata-se de uma pesquisa de caráter predominantemente exploratório, utilizando de 

uma abordagem qualitativa e de Estudo de Caso que visa compreender a aplicação dos prin-

cípios de sustentabilidade na regeneração do ambiente urbano. A utilização do estudo de ca-

so deverá permitir uma análise e compreensão do objeto a partir de aspectos locais presen-

tes na cidade de São Paulo.  
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Para o seu desenvolvimento desta dissertação serão necessários os seguintes procedimen-

tos: 

 

1. Levantamento Bibliográfico e Embasamento Teórico  

O primeiro procedimento fornecerá o suporte necessário para a formação de um contexto re-

ferente aos aspectos teóricos presentes neste trabalho. 

Primeiro no que se refere à sustentabilidade (MEADOWS, 1972; BRUNDTLAND, 1991; 

SACHS, 2002; FRANCO, 2000; entre outros), seu rebatimento no ambiente urbano (ACSEL-

RAD, 2009; HALL e LANDRY, 1997; RATTNER, 2009; SWYNGEDOUW, 2009; ROGERS, 

2012; GEHL, 2013; FARR, 2013;  ALVA, 1997; entre outros), sua relação com o planejamen-

to urbano sustentável (ACSELRAD, 2009; SILVA, 2007; SOUZA, 2010; WHEELER, 2009; 

LOPES, 1998; VILLAÇA, 2001; entre outros) e com a problemática da crescente expansão 

urbana (DEÁK, 2010; UNITED NATIONS, 2014; BRUNDTLAND, 1991; FRANCO, 2000; 

SAUNDERS, 2013, entre outros) na contemporaneidade, apoiando-se também na contribui-

ção de pesquisas ligadas à sociologia e filosofia urbanas (BAUMAN, 2000; BIDOU-

ZACHARIANSEN, 2006; HARVEY, 2014; TIBURI, 2014; JACOBS, 2009; LEFEBVRE, 

1991,1999; MONGIN, 2009; SASSEN, 2010, entre outros). Utilizando de autores nacionais e 

internacionais que permitam o entendimento do que de fato significa a cidade sustentável nos 

dias de hoje. 

Serão estudados os principais conceitos do Urbanismo Sustentável (FARR, 2013; GEHL, 

2013;  ROGERS, 2012; HAAS, 2012; FRANCO, 2000; SILVA; ROMERO, 2010; WHEELER, 

2009) para que através de uma análise e entendimento dos mesmos se torne possível com-
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preender o papel que cada um exerce sobre a construção do espaço urbano. Muitos autores 

analisam o tema de acordo com realidades muitas vezes um pouco diferentes das encontra-

das nas cidades brasileiras, logo, é preciso compreender esses conceitos e buscar trazê-los 

à nossa realidade. 

Em seguida estudar os aspectos responsáveis pela formação de espaços subutilizados na ci-

dade, suas potencialidades e problemáticas (VARGAS;CASTILHO, 2009; VILLAÇA, 2001; 

LEFÉVRE, 2003; MUNIZ, 2010; SPECK, 2012, entre outros), localizados em regiões centrais. 

Ao compreender as causas que levaram à formação de regiões degradadas/deterioradas 

dentro da cidade, será possível destacar os principais problemas e potencialidades nesses 

setores urbanos e os tipos de processos de degradação existentes, já que nem toda cidade 

possui as mesmas características. Posteriormente, será possível estudar casos capazes de 

fortalecer a compreensão dos espaços subutilizados em áreas centrais, suas particularidades 

e as intervenções propostas para estes. 

2. Diagnóstico e Caracterização do Problema através de Estudo de Caso 

Após o embasamento teórico geral se faz necessário analisar em escala mais próxima os as-

pectos urbanos da área específica previamente definida do Bairro Santa Ifigênia, para através 

de Estudo de Caso local compreender a situação urbana atual e os fatores que influenciaram 

esse quadro, bem como os motivos de as ações propostas pelo poder público terem sido ine-

ficazes em promover melhorias urbanas concretas.  

O diagnóstico será composto por mapas que permitam entender a situação existente e seu 

processo de evolução. A interpretação de dados demográficos (IBGE, FIPE, PMSP, SMDU-

SP, ONU) ajudará  na construção de um perfil representativo da população que frequenta e 
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habita a região. Procura-se sinalizar de que forma a cidade se mostra insustentável em con-

sequência de seus espaços subutilizados. 

Essa etapa de Diagnóstico deve se subdividir em quatro fases:  

2.1) Utilização e elaboração de mapas que permitam entender a paisagem urbana de forma 

fácil e eficiente. 

2.2) Estudo de aspectos históricos locais. 

2.3) Interpretação de dados estatísticos, demográficos e socioeconômicos. 

2.4) Resultados: síntese crítica da situação encontrada na região de estudo. 

3. Análise das Estratégias de Intervenção Propostas para Áreas C entrais  

Após o embasamento teórico, a construção do estudo de caso referente ao problema e análi-

se dos resultados obtidos. Inicia-se um novo Estudo de Caso com a finalidade de averiguar o 

Projeto Urbanístico Específico para a Nova Luz, as estratégias do novo Plano Diretor de São 

Paulo (2014) e o Projeto Centro Aberto no centro de São Paulo. Examinando de que forma a 

sustentabilidade urbana está sendo buscada, a fim de demonstrar seu potencial através das 

propostas bem como apontar as melhorias necessárias para que de fato seja alcançada a re-

generação do referido espaço urbano. Em seguida, os mesmos aspectos serão vistos a partir 

de uma experiência internacional (Seattle - EUA; SymbioCity – Suécia). 

4. Plano de Trabalho  

Partindo de procedimentos metodológicos distintos, anteriormente citados, a pesquisa em 

questão será desenvolvida ao longo de três etapas principais: 
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 Etapa 1 (ET1): conceituação e referencial teórico; 

 Etapa 2 (ET2): análise de aspectos urbanos e elaboração de diagnóstico da região da 

Santa Ifigênia também chamada de Nova Luz no Centro de São Paulo; 

 Etapa 3 (ET3): processamento dos dados obtidos na ET2 e cruzamento com dados 

obtidos após análise de propostas de intervenção urbana sob do viés da sustentabili-

dade urbana; 

A ET1 consistirá na revisão bibliográfica e referencial teórico capaz de contribuir com as te-

máticas aqui estudadas.  

A ET2 tem como objetivo a análise e compreensão de aspectos urbanos referentes ao estudo 

de caso especifico em cidade brasileira que represente o significado de espaço subutilizado 

abordado por esta pesquisa. Nessa etapa, serão reunidos e desenvolvidos mapas para um 

melhor entendimento gráfico da situação presente da área de estudo, assim como uma pes-

quisa de aspectos históricos relevantes.  

A ET3 iniciará a partir da análise crítica dos resultados obtidos na ET2. Seguindo para a 

compreensão das estratégias presentes nas formas de intervenção (ou planos) que buscam 

no presente, contribuir para a regeneração de espaços hoje tidos como subutilizados, a fim 

de implementar a sustentabilidade. São estes: o Projeto Urbanístico Específico da Nova Luz, 

as estratégias do novo Plano Diretor de São Paulo (2014), o Projeto Centro Aberto, O Plano 

de Intervenção para o centro de Seattle e a Abordagem da Symbiocity. O cruzamento poste-

rior dos dados obtidos nesta etapa permitirá visualizar e compreender o verdadeiro potencial 

da sustentabilidade como elemento regenerador do ambiente urbano e de que forma o Poder 

Público está buscando implementar a mesma no contexto local e internacional. 
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Para uma melhor compreensão do material apresentado, esta pesquisa será desenvolvida ao 

longo de quatro capítulos, apresentando abordagens e temáticas particulares: 

O Capítulo 01 introduz o termo cidade, a partir da formação das primeiras aglomerações 

identificadas como "cidades", discutindo algumas variadas definições que o termo recebeu ao 

longo do tempo. Observa as principais tipologias identificadas e algumas particularidades que 

definem a cidade como a conhecemos hoje, com enfoque nas questões e nos aspectos que 

cercam a passagem da cidade moderna para a cidade contemporânea. Tal introdução tem 

por intuito destacar aspectos particulares que contribuíram de forma mais intensa para a 

construção da cidade contemporânea, introduzindo também alguns processos e/ou aspectos 

intrínsecos à sociedade na contemporaneidade. Também se discute o surgimento e o signifi-

cado do conceito de sustentabilidade em seu amplo espectro de atuação, com o objetivo de 

relacionar este com o presente papel do planejamento urbano e dos aspectos de sustentabi-

lidade  dentro da cidade contemporânea com o intuito de constituir uma sociedade urbana de 

fato sustentável. 

O Capítulo 02 inicia a partir de uma revisão história em torno do conceito de Urbanismo Sus-

tentável, uma estratégia voltada para a implementação da sustentabilidade no ambiente ur-

bano. Busca-se apresentar o mesmo de uma forma abrangente e ao mesmo tempo setoriza-

da, de forma a permitir um entendimento geral dos seus principais conceitos e das estraté-

gias que compõem essa proposta de planejamento e projeto. Assim como seus objetivos, as 

suas potencialidades no processo de construção e regeneração do espaço urbano e também 

alguns impasses que este encontra dentro da própria cidade contemporânea. 

No Capítulo 03, a pesquisa apresenta os espaços urbanos subutilizados na cidade contem-

porânea e discute o caso particular dos centros urbanos onde se identifica esse processo de 
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deterioração, a redução no valor das transações, nos investimentos (públicos ou privados), 

no valor da terra e nas características que identificam os aspectos de urbanidade de um es-

paço urbano. Em seguida o capítulo apresenta um breve resumo históricos das tentativas de 

lidar com essa transformação pela qual atravessam os centros urbanos na contemporaneida-

de, relacionando os aspectos negativos e as potencialidades que as áreas centrais oferecem 

para a cidade. Um Estudo de Caso particular no centro de São Paulo busca ilustrar espacial-

mente a discussão teórica do capítulo e apresentar o que de fato simboliza esse potencial 

subutilizado. 

O Capítulo 04 apresenta intervenções urbanas variadas tanto em sua forma quanto na esca-

la da transformação desejada. Estas intervenções buscam dirigir-se às questões da insusten-

tabilidade urbana em geral, seja através de seus aspectos ambientais, sociais, econômicos 

e/ou políticos. Tais intervenções vislumbram uma transformação não somente das caracterís-

ticas espaciais da cidade, mas de aspectos que definem a sociedade contemporânea como 

um todo. São planos, projetos e diretrizes (nacionais e internacionais) que buscam a concre-

tização do ideal da sustentabilidade no ambiente urbano e que demonstram um enorme po-

tencial transformador para a regeneração dos espaços subutilizados que existem na cidade 

contemporânea e que afetam negativamente não somente os aspectos de urbanidade, mas o 

próprio futuro de uma sociedade urbana global. 
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CAPÍTULO 01 -  

DULL, INERT CITIES, IT IS TRUE, DO CONTAIN THE SEEDS OF THEIR OWN 

DESTRUCTION AND LITTLE ELSE. BUT LIVELY, DIVERSE, INTENSE CITIES 

CONTAIN THE SEEDS OF THEIR OWN REGENERATION, WITH ENERGY 

ENOUGH TO CARRY OVER FOR PROBLEMS AND NEEDS OUTSIDE THEM-

SELVES.  

-  Jane Jacobs 
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CAP. 01 - A CIDADE CONTEMPORÂNEA E A SUSTENTABILIDADE 

 

1.1. Cidade: uma obra-prima do progresso da humanidade  

A partir do momento em que os seres humanos vivenciam a transição de simples caçadores-

coletores, os quais dependiam diretamente da oferta animal ou vegetal de uma região especí-

fica para sobreviverem, para tornarem-se então produtores (fossem estes agricultores ou 

mesmo pastores) de sua própria subsistência, a característica nômade, até então inerente da 

espécie, começa a perder-se sendo substituída, agora, pela necessidade de uma permanên-

cia fixa a fim de garantir o sucesso do processo produtivo (MUMFORD, 1998). Acredita-se 

que o desenvolvimento da estrutura social e da sociedade como a conhecemos hoje começa 

a concretizar-se neste exato momento de transição. Iniciam-se as primeiras aglomerações da 

espécie humana, as aldeias, as vilas, as fortalezas, para então, por fim, desenvolverem-se as 

primeiras cidades conhecidas pela história. Deste momento em diante, as cidades viriam a 

prosperar cada vez mais, diferenciando-se, especializando-se, para um dia tornarem-se o 

principal habitat do Homem, concentrando em seus limites a vasta maioria da população 

mundial.  

Ao tratar dos primórdios da cidade, Benevolo (1993, p.23) afirma que: 

A  idade - lo al de es abele imen o aparelhado, di eren iado e ao mesmo 
 empo pri ilegiado, sede da au oridade - nas e da aldeia, mas não   apenas 
uma aldeia que  res eu. Ela se  orma,  omo pudemos  er, quando as indús-
 rias e os ser iços já não são e e u ados pelas pessoas que  ul i am a  erra, 
mas por ou ras que não   m es a obrigação, e que são man idas pelas pri-
meiras  om o e  eden e do produ o  o al. Nas e, assim, o  on ras e en re 
dois grupos so iais, dominan es e subal ernos: mas, en remen es, as indús-
 rias e os ser iços já podem se desen ol er a ra  s da espe ialização, e a 
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produção agr  ola pode  res er u ilizando es es ser iços e es es ins rumen-
 os. A so iedade se  orna  apaz de e oluir e de proje ar a sua e olução. 

Apesar de existir a possibilidade de que uma aldeia possa vir um dia a tornar-se uma cidade, 

esta última, é por definição caracterizada como uma estrutura bem mais complexa do que 

apenas uma aldeia ou sítio que cresceu em dimensão. A cidade desenvolve-se a partir da di-

visão e especialização do trabalho, da formação de grupos sociais, da consolidação dos pro-

cessos de troca (sejam estas trocas culturais ou de mercadorias) e do estabelecimento de 

uma autoridade superior de governo (representada ao longo da história por um grupo ou até 

mesmo por um indivíduo) responsável pelo controle dos processos que aconteciam dentro da 

cidade.  

Entretanto, o que vem a ser de fato vem a ser uma cidade? Ela possui uma representação 

espacial ou tipologia característica? Que processos promove? Que funções particulares de-

sempenha? Alguns destes questionamentos são realizados por Mumford (1998, p.9), entre-

tanto poderiam integrar diferentes pesquisas, em períodos diversos, uma vez que parecem 

capazes de atravessar o tempo e o espaço e demonstrando-se possíveis de serem aplicadas 

a qualquer tipologia de cidade que veio a desenvolver-se ao longo dos séculos, seja ela uma 

cidade localizada na Mesopotâmia, no Egito, uma Cidade-Estado, uma Cidade Romana, Me-

dieval, Renascentista, Barroca, Industrial, Moderna ou até mesmo uma Cidade Contemporâ-

nea. Apesar de diferenciarem-se umas das outras, muitas vezes drasticamente, todas essas 

manifestações singulares da cidade, possuem, conforme defende Mumford (1961, p.13-16), 

características comuns as quais permanecem imutáveis ao longo das épocas e que contribu-

em para a compreensão do significado de cidade contemporânea.  
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Sob o olhar de Mumford (1961, p.13-16), a cidade, seja em qual tempo esta se encontre, re-

presenta fisicamente a cultura e a vitalidade de uma sociedade específica. Ela é definida tan-

to como a forma em si quanto como o símbolo das relações sociais de uma população, ou se-

ja, do modo como os indivíduos daquela sociedade interagem entre si ao construir o espaço 

ao seu redor. As cidades são um produto da terra e refletem em sua forma física a habilidade 

do homem em controlar esta terra, são a representação de um modo de vida com maior es-

tabilidade baseado na produção e na construção de um abrigo permanente. Tornam-se tam-

bém um produto do tempo e permitem que este se torne visível, seja através de seus edifí-

cios, de suas vias públicas, dos hábitos locais ou regionais e das gerações que por ali passa-

ram. Nascem e prosperam a partir das necessidades sociais do homem e fortalecem sua cul-

tura, seus costumes e suas formas de expressão. É ainda nas cidades, onde se observa a in-

teração resultante entre as diversas forças e influências presentes naquele meio, sejam estas 

tanto locais quanto exteriores, que uma vez ao misturarem-se demonstram a capacidade de 

produzir tanto um ambiente harmonioso quanto caótico.  

Mumford (1961) define a cidade como também sendo produto de forças da natureza, bem 

como as formações rochosas que constroem a paisagem rural ou como um formigueiro que 

abriga uma colônia. Forças estas capazes de influenciar e de estimular as aglomerações e a 

participação coletiva de uma determinada espécie em prol de um bem maior, a necessidade 

de prevalecer e prosperar através da concretização de um ambiente urbano favorável, condi-

cionante e planejado criteriosamente a fim de promover o progresso de uma população, por 

este motivo, a cidade torna-se indiscutivelmente "a maior obra de arte do homem" na Terra. 

A men e  oma  orma na  idade; e as  ormas urbanas, por sua  ez,  ondi io-
nam a men e. Porque o espaço, não menos que o  empo,   engenhosamen e 
reorganizado nas  idades: nas linhas di is rias e nos  on ornos, na  i ação 
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de planos horizon ais e de  ulminân ias  er i ais, na u ilização ou negação 
do s  io na ural, a  idade regis ra a a i ude de uma  ul ura e de uma  po a 
dian e dos  a os  undamen ais da e is  n ia. ( U FOR , 1961, p.15). 

Percebe-se que a cidade é idealizada por Mumford (1961) como a obra-prima do progresso 

da humanidade, constituindo um espaço formal edificado, organizado de tal modo, que passa 

então a assumir um papel de participação ativa na formação e consequente desenvolvimento 

da consciência humana.  Sem desconsiderar sua visão, de certo modo quase que romântica, 

acerca da definição de cidade, Mumford (1961) também considera uma abordagem prática e 

direta capaz de expor o amplo espectro de elementos e significados que envolvem a defini-

ção de cidade. Onde, para o autor, a cidade seria em seu sentido mais amplo, "um plexo ge-

ográfico, uma organização econômica, um processo institucional, um teatro de ação social e 

um símbolo estético de unidade coletiva". De um lado, representando a estrutura física das 

atividades (sejam elas domésticas ou econômicas), por outro, constitui um cenário urbano 

"conscientemente dramático", palco "das ações mais significativas e dos anseios mais subli-

mes" da cultura humana. (MUMFORD, 1961, p.494-495). 

Benevolo (2009, p.13), por outro lado, apresenta um significado diferenciado, este mais práti-

co e reducionista, para a palavra cidade, segundo defende o autor, a palavra pode ser em-

pregada para retratar duas situações distintas, tanto para indicar "uma organização da socie-

dade concentrada e integrada, que começa há cinco mil anos no Oriente Próximo e que en-

tão se identifica com a sociedade civil", quanto para explicitar unicamente a situação física 

desta sociedade. Essa distinção de significados é importante ao analisarmos a cidade em si 

como objeto, uma vez que a forma física muitas vezes é mais durável que a própria socieda-

de, podendo ser estudada, reconstruída ou fragmentada, mesmo após o desaparecimento da 

sociedade que ali habitava. Isso acontece pelo fato de que a forma física da cidade corres-
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ponde diretamente à organização social, contendo inúmeras e valiosas referências sobre as 

características e a cultura de uma sociedade, fato este também defendido por Mumford 

(1961) e apoiado ainda por urbanistas contemporâneos, como Gehl (2013), que chama a 

atenção para a importância que a forma física possui para uma sociedade urbana. Gehl 

(2013) acredita que existe na sociedade contemporânea uma dificuldade, por vezes difícil de 

ser superada, em se reconhecer a importante conexão entre a forma física e o comportamen-

to humano na construção do ambiente urbano das cidades. 

Ao desenvolver-se uma pesquisa acerca da cidade, seja sua história, o seu presente ou até 

mesmo seu desejável futuro, surge um questionamento relativamente comum e sujeito a mui-

tas discussões entre pesquisadores e urbanistas, sobre o que vem a ser de fato um ambiente 

urbano e qual sua relação com a palavra cidade? Quando uma aglomeração humana deixa 

de ser considerada rural passando a tornar-se urbana? Essas indagações são colocadas por 

Castells (1983, p.17-18) e demonstram a facilidade que existe de se promover interpretações 

equivocadas ou confusões ao nos referirmos à cidade e ao urbano. Castells (1983, p.17) en-

tão, afirma que o urbano diferencia-se do rural simplesmente como:  

[...] uma  orma espe ial de o upação do espaço por uma população, a saber 
o aglomerado resul an e de uma  or e  on en ração e de uma densidade re-
la i amen e al a,  endo  omo  orrela o pre is  el uma di eren iação  un ional 
e so ial maior. 

Na prática, esta diferenciação entre urbano e rural pode mostrar-se por vezes nebulosa e in-

certa, necessitando de uma definição quantitativa capaz de mensurar o exato momento no 

qual esta ocorre. Somente dessa forma, torna-se possível analisar um ou o outro sem correr 

o risco de promover generalizações e conclusões precipitadas ou equivocadas. Em sua dis-

cussão sobre o urbano e o rural, Girardi (2008) fornece exemplos diversos dessa extensa lis-
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ta de significados que variam entre os países, seja pela forma de quantificar ou pela inefici-

ência em fazê-lo claramente.  

No Brasil, a classificação - urbano/rural - acontece e acordo com o território e localização do 

domicílio, da seguinte maneira: são urbanos os municípios, ou seja, as cidades, assim como 

as sedes distritais ou vilas quando seus limites forem definidos por lei municipal, algumas re-

giões também são consideradas áreas urbanas isoladas quando definido por lei municipal 

específica, mesmo quando encontram-se separadas das cidades ou vilas por áreas rurais 

(IBGE apud GIRARDI, 2008). Já na Austrália, por exemplo, a classificação de urbano aconte-

ce de acordo com o censo populacional, são consideradas áreas urbanas regiões com uma 

concentração populacional acima de 1.000 habitantes, abaixo disso as aglomerações são 

subdivididas em tipologias rurais (AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS apud GIRARDI, 

2008). Nos Estados Unidos, a definição de urbano demonstra-se aparentemente mais com-

pleta uma vez que une os conceitos de território e população, para os americanos, o urbano é 

caracterizado como todo território ou população que se encontra em limites estabelecidos por 

lei e denominados como Urbanized Areas (UA)2 ou Urban Clusters (UC)3, assim como locali-

dades que concentram mais de 2.500 habitantes. (US CENSUS BUREAU apud GIRARDI, 

2008)
4
. 

                                                

2
 Urbanized Área (UA): região " ons i u da por um lo al  en ral e um  erri  rio adja en e  om uma den-
sidade popula ional geralmen e de 1.000 hab/milha quadrada e que o  o al de habi an es seja de no 
m nimo 50.000". (US CENSUS BUREAU apud GIRAR I, 2008, p.7). 
3
 Urban Cluster (UC): um assen amen o " ara  erizado por no m nimo 2.500 habi an es, en re an o não 
ul rapassando os 50.000 habi an es". (US CENSUS BUREAU apud GIRAR I, 2008, p.7). 
4
 Para mais de iniç es de urbano e rural ao redor do mundo  onsul ar GIRAR I (2008, p.7). 
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A cidade, por sua vez, tem características próprias e particulares que a definem de maneira 

mais clara e objetiva que o urbano, para Castells (1983, p.20) a cidade é simplesmente: 

[...] o lugar geográ i o onde se ins ala a superes ru ura pol  i o-adminis ra i a 
de uma so iedade que  hegou a um pon o de desen ol imen o    ni o e so-
 ial (na ural e  ul ural) de  al ordem que e is e uma di eren iação do produ o 
em reprodução simples e ampliada da  orça de  rabalho,  hegando a um sis-
 ema de dis ribuição e  ro a, que sup e a e is  n ia: 1. de um sis ema de 
 lasses so iais; 2. de um sis ema pol  i o permi indo ao mesmo  empo o  un-
 ionamen o do  onjun o so ial e o dom nio de uma  lasse; 3. de um sis ema 
ins i u ional de in es imen o em par i ular no que  on erne à  ul ura e à    -
ni a; 4. de um sis ema de  ro a  om o e  erior. 

A dificuldade em definir e exemplificar os elementos que compõem e caracterizam a cidade 

se dá pelo fato da complexa sinergia que surge a partir da interação desses elementos cons-

tituintes, demonstrando desse modo que a cidade, é por si só um organismo complexo de in-

ter-relações (sociais, políticas, culturais, econômicas e ambientais) capazes de materializar o 

modo de vida de uma sociedade em um determinado tempo e espaço. Fato este que é com-

provado através da afirmação de Alva (1997, p.1) ao realizar sua definição de cidade e citar a 

influência que estas exercem na atualidade, principalmente a partir do momento no qual se 

desenvolvem, transformando-se em uma metrópole complexa constituída por intrincados sis-

temas e/ou relações (regionais, nacionais e/ou internacionais).  

His ori amen e, as  idades são  on en raç es de poder que  on rolam  lu os 
e onômi os, so iais,  ul urais e pol  i os,  ons i uindo  en ros de a umulação 
de riqueza e  onhe imen o. A par ir da Re olução Indus rial, as a i idades de 
manu a ura se  on en raram em algumas  idades  uja população  res eu 
e plosi amen e (no a de rodap ). A ualmen e, as  idades maiores  endem a 
 on er er-se em me r poles de sis emas so ioe onômi os organizados es-
pa ialmen e para ar i ular e onomias regionais, na ionais e in erna ionais. 
(ALVA, 1997, p.1).  
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A introdução acerca dos inúmeros significados e do simbolismo atribuído à cidade se faz ne-

cessária a fim de compreender o papel particular que esta possui na contemporaneidade. A 

cidade contemporânea caracteriza uma tipologia única, a qual possui características próprias, 

potencialidades distintas, conflitos diversos e necessidades particulares. Mesmo reconhecen-

do que existem similaridades entre as diversas tipologias de cidade que se concretizaram ao 

longo dos séculos, estas, possuem certas particularidades responsáveis por sua especializa-

ção em determinados aspectos, constituindo assim realidades distintas. Por este motivo, para 

se compreender cada uma destas diferentes tipologias de cidade, é necessário uma aborda-

gem também distinta. Como o que ocorre quando se propõe a estudar as dinâmicas e as ca-

racterísticas da cidade contemporânea. 
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1.2. Cidade Contemporânea: o habitat de uma sociedade urbana pós-moderna 

A cidade contemporânea começa a ser identificada ainda no século XX como um modelo de 

cidade que se caracteriza a partir da cidade moderna. Embora sendo a sucessora direta da 

última não se pode simplesmente considerar a cidade contemporânea como uma modifica-

ção, ou melhor, uma mera especialização da tipologia que a precedeu. Na verdade, a cidade 

contemporânea, é a forma física que reflete espacialmente um processo de transformação 

pelo qual atravessa a sociedade mundial na contemporaneidade e que iniciou-se ainda no 

período pós-guerra, utilizando das contribuições (sejam elas negativas ou positivas) deixadas 

pelo modernismo e pela cidade moderna.  

Harvey (2014) apresenta a cidade moderna (figura 3) como um fenômeno urbano, diretamen-

te ligado ao modernismo ou movimento moderno5 que percorreu os séculos XIX e XX. O ur-

banismo moderno vivenciava uma ruptura com antigos valores e tradições, ao mesmo tempo 

em que buscava representar a nova sociedade que emergia no meio urbano. Naquele perío-

do acreditava-se que a fim de garantir a concretização do ideal da cidade moderna -  tida co-

                                                

5 O modernismo  on orme Har ey (2014, p.33) era um  enômeno predominan emen e urbano, englo-

bando o mundo das ar es, a arqui e ura e o urbanismo, bem  omo a no a realidade so ial que se ma-
 erializa a naquele momen o. Es a a dire amen e ligado as  rans ormaç es pelas quais a so iedade 
passa a naquele per odo,  omo por e emplo "o  res imen o urbano e plosi o, a in ensa migração pa-
ra os  en ros urbanos, a rápida indus rialização, a me anização, a reorganização ma iça dos ambien-
 es  ons ru dos e de mo imen os urbanos de base pol  i a". En re an o,   impor an e des a ar,  on or-
me apon a Har ey (2014, p.32) que o modernismo posi iona a-se mais  omo "uma reação às no as 
 ondiç es de produção (a máquina, a  ábri a, a urbanização), de  ir ulação (os no os sis emas de 
 ranspor e) e de  onsumo (a as ensão dos mer ados de massa) do que um pioneiro na produção des-
sas mudanças". A  rença no ra ionalismo deri ado da era da máquina e a bus a pelo re olu ionário 
eram  ara  er s i as  omuns ao mo imen o re le indo-se a ra  s dos di ersos se ores e rami i aç es 
do mesmo (ar e, arqui e ura, planejamen o,  ul ura, e  .). 

FIGURA 03: Maquete do Plano de Le Corbusier 

para a Ville Radieuse. 

FONTE: Site Archdaily.com. 
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mo símbolo do progresso e do "novo" - a destruição do antigo se fazia necessária para que o 

moderno viesse a assumir seu papel de direito dentro da cidade. Harvey (2014, p. 26) apre-

senta essa ruptura como a "destruição criativa" e afirma que para os modernistas tal processo 

é tido como "heroico" e necessário, pois, para que um novo mundo progressista viesse a sur-

gir, por diversas vezes, ou para não dizer sempre, seria preciso sacrificar boa parte do que 

antes existira.  

No campo da arquitetura e urbanismo, a imagem do arquiteto como transformador ou "des-

truidor criativo" pode ser bem representada através de dois exemplos já bastante conhecidos 

e discutidos ao longo do tempo, são eles: os projetos de Haussmann (figura 4) e suas refor-

mas que configuraram grande parte da Paris como a conhecemos hoje e as grandes trans-

formações urbanas promovidas por Robert Moses nos Estados Unidos ao buscar a moderni-

zação de Nova York na tentativa de que esta representasse o momento progressista da na-

ção e tendo o advento do automóvel particular como símbolo e protagonista dessas transfor-

mações. Somekh (2014, p.55) destaca a identificação do modernismo para com a "crença no 

progresso linear", assim como sua busca incessante por "verdades absolutas", pelo "plane-

jamento racional de ordens sociais ideais" através da "padronização e estandardização do 

conhecimento e da produção".  

A cidade moderna era tida como uma tentativa de resposta à crescente crise da organização 

decorrente do grande crescimento urbano pelo qual passavam as cidades, a ascensão da in-

dústria e da máquina promoviam grandes oportunidades para aquele que buscasse habitar 

as cidades, todavia, traziam consigo grandes conflitos de congestionamento, aglomeração e 

até mesmo a deterioração da paisagem urbana com o surgimento dos guetos, das favelas, 

etc. Aplicar os conceitos do modernismo nas cidades tornava-se primordial uma vez que es-

FIGURA 04: O antes e depois das reformas de 

Haussmann em Paris. 

FONTE: 

http://www.virtualmagie.com/ubbthreads/ubbthreads.
php/topics/208367/Divers_Paris_avant_et_apres_Ha. 
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sas eram tidas como "maquinário e herói da modernidade" (SOMEKH, 2014, p.56) e o racio-

nalismo era a ferramenta ideal capaz de promover a ordem e restaurar o equilíbrio urbano da 

sociedade moderna.  

"Pela ordem, promover a liberdade", foi a famosa frase do arquiteto Le Corbusier em defesa 

da cidade racional. Ele idealizava a cidade moderna como uma "máquina de morar", onde a 

liberdade e a consequente libertação do ser humano somente se concretizariam a partir do 

momento no qual uma ordem racional fosse imposta através do urbanismo, o que revelava 

em certo aspecto o caráter tecnocrático e elitista presente na cidade moderna. Somekh 

(2014) aponta que foi somente a partir do documento conhecido como Carta de Atenas6, ela-

borada em 1933 e do início dos CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) que 

a cidade moderna, ou melhor, o urbanismo moderno, passa a abandonar a visão dogmática 

de que a máquina, a fábrica e a cidade racional representavam em sumo o futuro da socie-

dade moderna. O urbanismo moderno neste momento tem ainda a cidade como seu objeto 

principal, mas agora com a influência da Carta de Atenas (1933) ele possui o plano como ins-

trumento idealizador e a questão social como principal discurso ao propor uma efetiva trans-

formação da sociedade e o fim das desigualdades sociais. (SOMEKH, 2014, p.58).  

A cidade moderna segundo a Carta de Atenas (1933) deveria ser concebida de forma racio-

nal, valorizando também seu aspecto funcional. Dessa forma, preconiza a separação das 

                                                

6
 A Carta de Atenas (1933)  inha qua ro prin  pios  onsiderados  en rais para as  idades modernas: o 

habi ar; o  rabalhar, o  ir ular e o  ul i ar o  orpo e o esp ri o. Sua prin ipal premissa era de que as 
 rans ormaç es urbanas de ordem so ial e e onômi a de eriam ser a ompanhadas de  rans ormaç es 
 an o espa iais quan o arqui e ôni as para en ão  ornarem-se  apazes de promo er uma mudança 
quali a i a nas  idades e na so iedade. 
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áreas residenciais, de lazer e de trabalho, estas, conectadas por uma rede de circulação efi-

ciente. Já no lugar da grande densidade das cidades ditas tradicionais, a proposta da Carta 

era uma cidade na qual os edifícios se desenvolvem como parte integrante de amplos espa-

ços verdes. A setorização funcional da cidade, proposta na Carta (1933), constitui o início do 

conceito de zoneamento, este, ainda hoje praticado em diversas cidades ao redor do mundo, 

como é o caso das cidades brasileiras. Segundo a Carta (1933) o zoneamento é a operação 

feita sobre um plano de cidade com o objetivo de atribuir a cada função e a cada indivíduo o 

seu lugar de direito no espaço urbano. Ele tem por base a discriminação necessária entre as 

diversas atividades humanas, a fim de garantir o pleno funcionamento do espaço urbano.  

Para Secchi (2006) a cidade moderna representava em suma, um local ordenado, previsível 

e seguro para a sociedade urbana, diferentemente do que ofertava o mundo contemporâneo 

e a tipologia da cidade contemporânea. Embora aparentemente mais livre, esta, revela-se 

caótica, desordenada e imprevisível, fortalecendo o sentimento de insegurança frente ao futu-

ro incerto. Tais características são sustentadas na pesquisa de Bauman (2000), ao comparar 

o mundo contemporâneo à fluidez dos líquidos, uma vez que as "verdades eternas" da cidade 

moderna são similares aos sólidos, sendo moldadas para sempre e permanecendo inalterá-

veis. Segundo Bauman (2000), esse aspecto líquido é resultado de profundas mudanças de 

ordem econômica, política e social, iniciadas a algum tempo, e que encontram-se profunda-

mente conectadas. Outro importante aspecto também destacado por Bauman (2000) ao tratar 

da passagem da "modernidade sólida" para a "modernidade líquida" é a modificação dos pa-

drões de produção para o consumo. Enquanto a primeira baseava-se na industrialização e na 

produção de bens, a segunda é marcada pelo consumo, acelerado e intenso, de bens e de 

serviços.  
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Para Bauman (2000) cinco desenvolvimentos distintos, no entanto interligados, foram os prin-

cipais responsáveis por estimular essa mudança de "estado" de uma "modernidade sólida" 

para uma "modernidade líquida", iniciando com o enfraquecimento dos estados-nação e do 

poder atribuído aos governos nacionais; em segundo lugar está o surgimento do capitalismo 

global e das corporações internacionais; em seguida o advento da sociedade da informação e 

da internet; em quarto lugar encontra-se uma preocupação crescente das sociedades com os 

mais variados riscos, fazendo com que estas em sua maioria mergulhem num estado de in-

segurança envolvendo os potenciais danos que possam acontecer; por último, Bauman 

(2000) identifica o enorme aumento das migrações humanas ao redor do globo. A conse-

quência decorrente dessa realidade globalizada, de acordo com Bauman (2000) é que de um 

jeito ou de outro, hoje, todos os indivíduos dependem fortemente uns dos outros, estejam 

eles conscientes disso ou não. 

Atualmente, os ditos padrões e as configurações, sociais ou urbanas, não são simplesmente 

"dados" e menos ainda "autoevidentes", eles são muitos, diversificados e por vezes conflitan-

tes (BAUMAN, 2000, p.15). Em vez de serem os responsáveis por construir um futuro previsí-

vel para a sociedade urbana, eles devem permanecer maleáveis e derivar da vida urbana e 

de suas necessidades particulares, como o próprio Bauman (2000, p.15) afirma, os padrões 

"são agora maleáveis a um ponto que as gerações passadas não experimentaram e nem po-

deriam imaginar, mas como todos os fluidos, eles não mantêm a forma por muito tempo". 

Deste modo, na cidade contemporânea, e porque não no mundo contemporâneo, os poderes 

que "liquefazem", ou seja, que transformam e constroem a sociedade têm passado cada vez 

mais do "sistema", ou seja, do Estado, para a "sociedade", transferindo-se do nível "macro" 

para o nível "micro" do convívio social, onde o esforço para moldar a cidade deve permanecer 
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não somente a cargo das forças que gerem o dito "sistema" como também cai sobre os indi-

víduos que habitam o espaço urbano a fim de garantir o sucesso das ações.  

Para Secchi (2010) a cidade moderna representava um lugar ordenado, previsível e de certo 

modo seguro. Diferenciando-se assim do mundo contemporâneo, no qual se insere uma nova 

forma de cidade, esta, ainda que de certo modo caracterize-se como um espaço mais livre, 

revela-se entretanto caótica, desordenada e imprevisível, fortalecendo desse modo a insegu-

rança de sua população. No entendo, o rompimento do presente com as práticas do passado, 

como bem coloca Secchi (2010) jamais ocorre totalmente. No momento do declínio da cidade 

moderna ao advento da cidade contemporânea muito se modificou, como também muito foi 

preservado, entretanto uma certeza que prevalece é a de que "o urbanismo contemporâneo 

é, e deve ser, em muitos e importantes aspectos, diverso daquele do passado" (SECCHI, 

2010, p.87). Ora, sendo a cidade o reflexo espacial do momento e das práticas atribuídas à 

uma sociedade, nada mais certo que a ferramenta idealizadora desta - o urbanismo - seja 

também transformado de acordo com as necessidades da sociedade daquele período.  

Secchi (2010), no entanto, ressalta que as definições de diversos pesquisadores (sejam eles 

urbanistas, arquitetos, sociólogos, antropólogos, economistas, etnólogos, etc.) para a cidade 

contemporânea parecem utilizar-se de termos aparentemente genéricos, mas que possuem 

demasiada amplitude semântica, ao caracterizar a cidade contemporânea como simplesmen-

te fragmento ou fragmentada, heterogênea, descontínua, desordenada ou até mesmo caóti-

ca. A partir de tais definições, Secchi (2010) relembra as palavras citadas por Henry Miller, 

para quem a palavra "confusão" ou o termo "confuso" nada mais é do que simplesmente uma 

palavra criada com a finalidade de representar uma "ordem" da qual pouco ou até mesmo 

nada se compreende a seu respeito. 
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Secchi (2010, p.89) explica que: 

Normalmen e, pro ura-se ressal ar que a  idade se  orna  ada  ez mais o lu-
gar da di erença, a er o de minorias  ul urais, religiosas, lingu s i as,   ni as, 
de n  eis de renda, de es ilos de  ida, de arqui e uras e saberes que  endem 
a se isolar, median e  omple os pro essos de e  lusão-in lusão, no in erior 
de  erdadeiros subúrbios, en la es ou  or alezas,  idade  emá i a, nos me-
lhores  asos,  es  gios de  omunidade, que emergem em um mar de isola-
men o em massa e que ad  m em um per odo no qual  odo sujei o e  oda 
a i idade são  ada  ez mais  or emen e a ra dos em relação aos di ersos as-
pe  os da globalização. 

Por diversas vezes tida como um complexo caos de objetos, pessoas, culturas, de práticas 

ou economias, a cidade contemporânea, destaca-se de fato pela sua heterogeneidade e pela 

diversidade, tanto de pessoas como de atividades, na qual mesclam-se tanto os aspectos an-

tigos que foram herdados de tipologias e épocas que a precederam, quanto os aspectos re-

centes e inovadores relacionados à contemporaneidade. Sua aparência fragmentada e por 

vezes confusa, talvez seja oriunda do simples fato de a cidade contemporânea renegar a 

crença tida no progresso linear a partir de uma sucessão ordenada e previsível de eventos 

como acontecia na cidade moderna. (SECCHI, 2010). 

É possível reconhecer a liquidez atribuída por Bauman (2000) à cidade e sociedade contem-

porâneas, também através de características apontadas por Secchi (2010), quando o autor 

as identifica como sendo local de "mescla e diversificação"; de uma aparente "natureza instá-

vel"; com "sede por mudanças contínuas" que impulsionam a formação tanto de "situações 

críticas" como de "soluções transitórias para os problemas" (SECCHI, 2010, p.91). Na cidade 

contemporânea essa característica líquida também é visível através do espaço construído, 

casas podem tornarem-se comércios, fábricas podem transformar-se em centros culturais, 

ruas podem dar lugar à praças, à infraestrutura verde ou até mesmo jardins urbanos, edifica-
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ções vazias podem tornarem-se residências novamente, e assim por diante, tamanha é a ma-

leabilidade e a liquidez dos padrões na contemporaneidade, os quais devem modificar-se 

sempre conforme a necessidade da população urbana. 

Secchi (2010) ressalta esse aspecto dinâmico, por vezes líquido e aparentemente caótico da 

cidade contemporânea, citando as constantes deteriorações e reestruturações, sejam de va-

lores e de aspectos urbanos que acontecem em nossa sociedade. Para o autor, 

[...] a  idade  on emporânea   lugar de  on  nua e  enden ial des ruição de 
 alores posi ionais, de progressi a uni ormização e demo ra ização do espa-
ço urbano; de des ruição de  onsolidados sis emas de  alores simb li os e 
mone ários, de  on  nua  ormação de no os i inerários pri ilegiados, de no-
 os lugares de  om r io, de lazer, de  omuni ação e de in eração so ial, de 
uma no a geogra ia de  en ralidades, de no os sis emas de in olerân ia, de 
 ompa ibilidade e in ompa ibilidade. (SECCHI, 2010, p.92-93). 

Secchi (2010) nos apresenta o verdadeiro significado da desordem e do caos atribuídos à ti-

pologia da cidade contemporânea. Caracterizando sua aparente instabilidade não como um 

aspecto negativo quando comparada à cidade moderna, mas como um reflexo de uma socie-

dade urbana que busca constantemente (re)inventar-se a fim de acompanhar as velozes mu-

danças que acontecem na sociedade da informação, globalizada, conectada e acima de tudo 

acelerada. Para o autor, o constante deslocamento e os fluxos das diversas atividades e os 

processos de degradação e a busca pela consequente regeneração dos espaços urbanos 

originam transformações constantes no meio urbano, sendo ao mesmo tempo causa e efeito 

de uma "contínua destruição-democratização-reconstrução dos valores posicionais e dos ho-

rizontes de sentido", representando em suma o aspecto caótico atribuído por diversos pes-

quisadores à cidade contemporânea. (SECCHI, 2010, p.93). 
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É possível também reconhecer a cidade contemporânea como um sistema. Um sistema ex-

tremamente complexo e que se encontra em constante transformação, podendo por diversas 

vezes parecer fluido ou até mesmo caótico. No entanto, a realidade é que esta, como anteri-

ormente citado, reflete a velocidade das transformações presentes na sociedade contempo-

rânea, a sociedade da informação, da comunicação, dos fluxos, dos transportes e da globali-

zação. As características da sociedade contemporânea são apresentadas por Lopes (1998), 

ao destacar o aspecto de conectividade, ou seja, de rede, presente na "nova sociedade urba-

na", conforme define o autor:  

A so iedade urbana passa, no momen o, por uma e  ensa  rans ormação ge-
rada pela ampla urbanização e pelo  enômeno da globalização. A po en iali-
zação das  orças  ul urais e produ i as,  onsequ n ia da re olução  e nol -
gi a do  onhe imen o e da in ormação,  onduziu a no as  ormas e desa ios 
na e olução, in eração e  on role so ial. Uma no a so iedade de rede, a u-
ando em um espaço de  lu os de geome ria  ariá el, sobrepos o à geome ria 
 i a do espaço lo al. As  on radiç es e  on ron os dos dois espaços geram 
no as realidades que e igem no as soluç es. 

A urbanização, a in orma ização, a in egração em rede e a m dia globalizada 
são os mo ores des a rees ru uração da so iedade. (LOPES, 1998, p. 59). 

Deste modo, os preceitos racionalistas e ordenadores do espaço utilizados na cidade moder-

na e presentes em seu discurso de atribuir a cada função e a cada indivíduo o seu devido lu-

gar no espaço urbano já não se encaixam perfeitamente na complexa dinâmica da cidade 

contemporânea. Uma cidade na qual consiste, conforme define Pinilla (2007), de um "sistema 

complexo e adaptativo", que se distingue por seu alcance global, composto por contextos es-

paciais e sociais que se entrelaçam uns aos outros, influenciados pelos múltiplos atores e 

poderes presentes no meio urbano. Tal definição é sustentada por Figueiredo (2012, p. 210-

211) ao afirmar que: 
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Cidades são produ os de uma mir ade de pro essos e onômi os, so iais e 
 ul urais ao longo da his  ria ao mesmo  empo em que são es ru uras para 
abrigar e dar supor e a esses mesmos pro essos. Como produ os,  idades 
resul am de prá i as, aç es ou es ra  gias  oordenadas (ou não) de a ores 
di ersos - indi  duos, grupos, ins i uiç es den re ou ros - os quais modi i am 
 on inuamen e o ambien e na ural e o  ons ru do, produzindo edi i aç es  o-
ne  adas por redes de espaços e de in raes ru ura. 

Ao reconhecer a cidade como sistema, conforme definido por Pinilla (2007), cabe então con-

siderar que este é constituído através das diversas modalidades de interações que ocorrem 

entre os atores e o ambiente urbano, onde tais atores contribuem para a formulação do espa-

ço construído que visualizamos à nossa volta e no qual vivenciamos o dia a dia da vida urba-

na. Ao mesmo tempo em que auxiliam nesse processo construtivo, os atores, também sofrem 

profunda influência do espaço urbano resultante dos modelos e estratégias que foram adota-

dos no passado, caracterizando o "sistema da cidade" como um constante processo de retro-

alimentação.  

Um sistema onde não somente os atores importantes (sejam eles políticos, econômicos, so-

ciais, etc.) como os próprios indivíduos adquiriram a capacidade de contribuir e intervir em 

sua configuração, é um sistema que possui sua idealização acontecendo de modo participati-

vo, seja através dos Planos Diretores Participativos ou de um dos vários instrumentos de 

Planejamento Urbano de ação participativa, a construção do ambiente urbano na cidade con-

temporânea já não é mais atribuída somente aos intelectuais e ao governo como já ocorreu 

em épocas passadas. No entanto, pelo fato de ser participativo, e também em parte pelo ca-

ráter heterogêneo da cidade contemporânea, a construção desse sistema, segundo Pinilla 

(2007), torna-se por vezes conflitante, pendendo entre interesses individuais, interesses cole-

tivos e a realidade muitas vezes imposta pelos gestores ou pelos atores urbanos de maior in-

fluência. 
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A cidade contemporânea representa nos dias atuais a chamada "Terceira revolução urbana"7. 

A Terceira revolução urbana de acordo com Asher (2010) é pautada por conceitos tidos como 

Pós-Modernos, uma vez que busca o romper com o racionalismo da fase anterior, onde a 

crença no progresso linear, nos futuros previsíveis e a valorização das "certezas" do urba-

nismo moderno já não mais se demonstram tão atrativos. O progresso é agora visto como um 

sistema de retroalimentação, exigindo uma reflexão antes, durante e depois, onde diversas 

vezes se pode retornar à etapa anterior caso seja necessário. O futuro é agora incerto, por 

vezes imprevisível, e o conhecimento para atingi-lo não pode encontrar-se separado da ação, 

mas dentro dela. Atualmente o "risco-zero" deve ser substituído pelo "risco mensurável" e a 

sociedade deve permanecer sempre preparada para invalidar antigas hipóteses quando ne-

cessário.  

Para Asher (2010), a Terceira revolução urbana é marcada pelo advento da sociedade a qual 

ele chama de "hipertexto". Caracterizada pela velocidade dos fluxos de informação, pelo en-

                                                

7 Asher (2010) apresen a a Primeira revolução urbana  omo a passagem da Cidade  edie al para a 

Cidade Clássi a, onde uma no a  orma de Poder ou Es ado   apresen ada a par ir das suas in er en-
ç es na  ons rução do espaço urbano (ruas, a enidas, praças, e  .) demons rando uma preo upação 
em planejar ou adap ar o espaço para o  u uro que es á por  ir.  á a Segunda revolução urbana o or-
re paralelamen e ao surgimen o do  api alismo indus rial  endo  omo pal o a  idade da Re olução In-
dus rial, onde basi amen e o urbanismo moderno  oi o grande responsá el por promo er uma no a re-
alidade urbana  apaz de supor ar a  res en e mobilidade de pessoas, in ormaç es e bens de  onsu-
mo, bem  omo as e ig n ias impos as pelo mer ado  api alis a, seja para produção,  onsumo ou para 
 ro as mer an is. Tudo isso gerou uma "modernização" dos sis emas de  ir ulação, saneamen o, 
energia,  omuni ação e habi ação para que  ossem  apazes supor ar o  res imen o urbano. Apesar 
das di eren es  ormas urbanas que surgiram nessa  ase, Asher (2010) des a a que  odas  inham em 
 omum o obje i o de adap ar as  idades da  po a aos pro essos e  rans ormação gerados pela Re o-
lução Indus rial.   
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fraquecimento das comunidades locais e pelo surgimento de novas e complexas relações so-

ciais, mais amplas e diversificadas, onde, segundo Asher (2010, p.46), "os indivíduos se des-

locam, real ou virtualmente, em universos sociais distintos articulados em configurações dife-

renciadas para cada um deles", constituindo  assim um "hipertexto". O autor faz alusão ao 

procedimento que permite clicar sobre uma palavra de um texto específico e então visualizar 

uma série de contextos, variados, porém simultâneos. Na sociedade do "hipertexto", Asher 

(2010, p.48) afirma também que "o capitalismo deixa de ser industrial  e passa a ser cogniti-

vo", onde a indústria sede seu papel de liderança para uma "economia baseada na produção, 

apropriação, venda e uso de conhecimentos, informações e procedimentos", trata-se de uma 

economia que valoriza o conhecimento, bem como dos fluxos de informação e que tem como 

palco o meio urbano.  

Sobre a economia da sociedade "hipertexto" Asher (2010, p. 53) afirma que: 

O desen ol imen o e onômi o das  idades repousa  ada  ez mais na sua 
a essibilidade, na sua  one ão  om as grandes redes de  ranspor es  erres-
 res e a reos, e ainda no po en ial da mão de obre quali i ada. A a ração das 
jo ens  amadas m dias e superiores  orna-se assim um elemen o  en ral das 
pol  i as urbanas, que prioriza a qualidade de  ida, os equipamen os edu a i-
 os, a  ul ura, o lazer e ainda a imagem da  idade, den ro do  oração do de-
sen ol imen o lo al. (ASHER, 2010, p.53). 

Constituindo-se como parte integrante da Terceira revolução urbana, a cidade contemporâ-

nea atravessa diversas transformações, assumindo também diferentes formas ao longo des-

se processo, algumas delas destacando-se mais do que outras tanto por seu papel de lide-

rança como pelo grau de especialização, mas todas compartilhando potencialidades e/ou 

problemas em algum grau.  
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Neste contexto, acabam portanto recebendo nomenclaturas ou classificações também diver-

sificadas mas que de algum modo através de suas definições revelam certas conexões e/ou 

similaridades entre si. Seja ao falarmos sobre as Metrópoles (ALVA, 1997); ou sobre a Cida-

de-Global8 (MONGIN, 2009; SASSEN, 2010); ou sobre a Cidade-Colagem9 (HARVEY, 2014); 

ou na Metápole10 (ASHER, 2010); ou ainda, simplesmente na Cidade Pós-moderna (HAR-

                                                

 
 
8  ongin (2009) e Sassen (2010) u ilizam o  ermo Cidade-Global para de inir um  ipo de  idade que 

bus a a omodar as  rans ormaç es e onômi as e so iais do mundo globalizado, onde uma  ariedade 
de pro essos re eren es à globalização assume  ormas  on re as, en a izando aspe  os  omo a "hi-
permobilidade", a in orma ização, as  omuni aç es globais e a diluição das  ron eiras geográ i as. Se-
gundo Sassen (2010) as Cidades-Globais  on en ram enormes quan idades de poder  orpora i o e 
são pal o do desen ol imen o e onômi o globalizado,  omo  en ros  inan eiros ou de ser iços, es as, 
a raem e  on en ram uma grande quan idade de indi  duos, sejam eles e  remamen e quali i ados ou 
em des an agem so ial. Cons i uem ainda,  on orme Sassen (2010), um espaço de no as po en iali-
dades de ordem pol  i a, e onômi a e/ou so ial,  a ili ando a  ons rução de iden idades e/ou  omuni-
dades de  ará er urbano. A Cidade-Global   um espaço  an o lo al, uma  ez que se desen ol e em um 
lugar geográ i o e es ra  gi o do globo, quan o  rans erri orial, uma  ez que  one  a lo ais, indi  duos 
e e onomias que não possuem pro imidade  erri orial mas que ainda assim demons ram pro unda  o-
ne  i idade e/ou depend n ia en re si. 
9 A Cidade-Colagem   um  ermo apresen ado por  a id Har ey (2014) para dirigir-se aos pro essos 

de in er enção urbana na P s-modernidade. Essa  orma de  idade rompe  om as es ra  gias da reno-
 ação urbana, da urbanização em larga es ala e do zoneamen o demasiado  un ionalis a promo idos 
pelo urbanismo moderno e bus a, agora, a re i alização ou regeneração do espaço urbano,  alorizan-
do as in er enç es em pequena es ala e es imulando o desen ol imen o urbano a ra  s de uma " o-
lagem" de espaços e mis uras di ersi i adas e es ra  gias de aspe  o pluralis a ou mul i un ional.  
10
 A Metápole   um  ermo desen ol ido por Asher (2010) para de inir a  idade  on emporânea origina-

da na Ter eira re olução urbana. É  ara  erizada por " as as  onurbaç es, e  ensas e des on  nuas, 
he erog neas e mul ipolarizadas". (ASHER, 2010, p.63).  
 
 
[ on inua na pr  ima página] 
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VEY, 2014; FRUGOLI, 2006), o fato é que, estas, representam uma nova sociedade urbana 

marcada por sua heterogeneidade, pluralidade, pela conectividade que flutua entre o local e o 

global, pela transformação dos sistemas urbanos de mobilidade, pelos intensos fluxos (de 

mercadorias, de informação, de pessoas, de capital, etc.), pelos processos de globalização, 

pela crescente e acelerada urbanização, pelo contínuo processo de degradação e regenera-

ção, pela busca por novas estratégias inovadoras e pelo seu aspecto aparentemente frag-

mentado, conflitante e por vezes caótico. 

Em um mundo cada vez mais urbanizado, globalizado e conectado, a cidade contemporânea, 

com seus aspectos locais e sua influência global, representa um desafio para os planejadores 

e gestores na contemporaneidade, entretanto este não se trata de um desafio a ser vencido 

ou superado, o desafio vivenciado pelas cidades, é ser capaz de reconhecer a nova configu-

                                                                                                                                                     

 

 

A "metapolização" jun amen e da globalização promo em, ao mesmo  empo, a homogeneização e a 
di eren iação do ambien e urbano  on emporâneo. Homogeneização porque os a ores e onômi os es-
 arão presen es em di eren es par es do globo par ilhando de l gi as similares, di eren iação porque a 
 ompe i i idade en re  idades na era da globalização   es imulada, de modo que as di erenças  ornam-
se e  remamen e  alorizadas. Con orme Asher (2010), a par ir da  alorização dos sis emas de  rans-
por e e  omuni aç es as  idades ampliam sua in lu n ia, mudam de es ala e  orma, so rem uma reor-
ganização so ial, uma indi idualização da  ida urbana e uma rede inição das relaç es en re os in e-
resses indi iduais,  ole i os e gerais.  

Os   n ulos so iais na  e ápole são,  on orme Asher (2010), mais  rágeis, en re an o indis u i elmen e 
numerosos, di ersos e  one  ados. A par ir do  or e indi idualismo e da  ragilidade dos laços so iais, a 
demo ra ia en on ra grandes obs á ulos a serem  en idos na  e ápole, já que os in eresses são e -
 remamen e di ersi i ados e por  ezes  on li an es. 
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ração urbana que o planeta tem assumido, de observar as particularidades tanto positivas 

como negativas dessa nova sociedade urbana que se apresenta, assim como suas dinâmicas 

sociais, econômicas, políticas e ambientais. Para que desse modo, o processo de desenvol-

vimento da civilização limite-se a difundir sempre que possível os aspectos positivos e assu-

ma a responsabilidade de trabalhar os pontos negativos. Uma vez que em uma sociedade 

global urbana, como a que estamos vivenciando no século XXI, esta busca por equilíbrio tor-

na-se imprescindível a fim de garantir um futuro sustentável da civilização.  

 

1.3. Expansão Urbana, Cidade-Global e o papel do Planejamento como nortea-

dor de um futuro sustentável  

No futuro, décadas ou talvez séculos adiante, quando os pesquisadores desta época busca-

rem compreender as características que definem o período que hoje conhecemos por século 

XXI, talvez nada represente tão bem a sociedade que viveu ao longo desses anos - os seus 

ideais bem como suas mazelas - quanto as cidades. Isso ocorre devido à grande mudança 

nos padrões de urbanização mundial iniciada ainda no início dos anos 2000 quando pela pri-

meira vez na história da humanidade a população mundial urbana igualou-se à população ru-

ral. 

Segundo dados publicados pelas Nações Unidas (2014) no relatório "Perspectivas Globais de 

Urbanização”, hoje, aproximadamente 54% da população mundial – constituída por aproxi-

madamente 7 bilhões de pessoas – vive em área urbana e, até 2050, esse percentual será de 

66% da população. Rogers (2012) afirma que "essa imensa urbanização irá causar um cres-

cimento exponencial no volume dos recursos consumidos e da poluição gerada" (ROGERS, 
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2012, p.27). Particularmente no Brasil, essa projeção ganha um destaque ainda maior, pois 

hoje a população urbana é composta por cerca de 85% da população total - são em torno 172 

milhões de pessoas vivendo em cidades - e até 2050 esse percentual passará para 91% de 

residentes em área urbana (UNITED NATIONS, 2014). Ao observar os mapas publicados pe-

lo The Economist (figuras 5, 6 e 7), utilizando os dados fornecidos pela ONU (2014), fica claro 

o impacto que essa intensa urbanização terá no território mundial e o protagonismo das cida-

des no século XXI. 

O impacto ambiental e social em potencial que essas cidades terão no ecossistema global 

bem como na sociedade urbana é indiscutível. As transformações originadas a partir dessa 

rápida e intensa urbanização são características que acompanham a Terceira revolução ur-

bana11 e estas já tem assumindo forma concreta, tornando-se realidade visível e até mesmo 

mensurável em nosso planeta, pode-se enumerar dentre elas, o aquecimento global, a crise 

hídrica, a poluição dos oceanos e rios, o crescente individualismo nas grandes cidades, o 

conflito entre as diversas classes sociais no meio urbano, a favelização, o déficit habitacional, 

a falta de emprego, a violência urbana, etc. Claro que nem todas essas transformações são 

simplesmente uma consequência direta dessa rápida urbanização que estamos vivenciando, 

outros fatores (políticos e/ou econômicos) também contribuem para que estas aconteçam, 

entretanto, a Terceira revolução urbana carrega consigo um efeito cumulativo de problemas 

herdados de períodos anteriores como, por exemplo, os danos ambientais oriundos do perío-

do da Revolução Industrial, devido à intensa industrialização e urbanização que aconteceram 

em diversas regiões do globo naquele período. Essas transformações refletem uma necessi-

                                                

11 Termo u ilizado por ASHER (2010). 

FIGURAS 5/6/7: Mapas da Urbanização Mundial para  

aglomerações acima de 300.000 hab. em 1950, 2015 e para 2030.  

FONTE: Elaborados pelo THE ECONOMIST , 2015. 
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dade urgente de se buscar novas formas de construir ou regenerar nossas cidades, de nos 

relacionarmos com as pessoas e também com o meio ambiente à nossa volta. A busca por 

novas e criativas estratégias capazes de preparar o espaço urbano para sua crescente ocu-

pação é primordial. É preciso pensar a cidade como um organismo sustentável, capaz de mi-

nimizar os impactos tanto ambientais quanto sociais originados a partir das diversas trans-

formações pelas quais as cidades atravessam na contemporaneidade, e também dirigir-se às 

consequências do acelerado crescimento protagonizado pelas mesmas, tornando este o prin-

cipal objetivo a ser buscado tanto pelos planejadores quanto gestores, bem como pela socie-

dade como um todo para o século XXI. 

Planejar a cidade hoje significa não somente dirigirmo-nos a aspectos e questões locais es-

pecíficas, mas reconhecer o papel que as cidades exercem na Terceira revolução urbana, um 

papel de protagonistas, dotadas de uma influência que por vezes rompe as barreiras nacio-

nais. É preciso reconhecer que na medida em que a cidade contemporânea se desenvolve, 

esta, passa a exercer sua influência - seja ela positiva ou negativa - para além de simples-

mente seu entorno imediato, região metropolitana ou nação específica. A conectividade do 

mundo globalizado e a velocidade dos sistemas de transporte e de comunicação fortaleceram 

uma tipologia de rede entre as cidades, levando os aspectos locais para outras regiões do 

globo, transformando a Metrópole contemporânea em uma forma de cidade capaz de exercer 

influência em regiões distantes de sua localização geográfica. Dessa forma podemos consi-

derar que uma cidade como São Paulo, que possui grande influência metropolitana, nacional 

e global, ao vivenciar problemas como uma crise hídrica ou uma crise econômica, a escassez 

e a poluição de seus recursos naturais, déficit habitacional e favelização, dentre outros mais, 

não estará apenas prejudicando cidades e pessoas que vivem em suas proximidades, a di-



 

  P á g i n a  | 61 

nâmica de rede presente na Metrópole contemporânea revela que o impacto dos problemas 

urbanos na era da Terceira revolução urbana tem uma escala extremamente maior que em 

períodos anteriores pré-globalização. Hoje, más estratégias de desenvolvimento urbano não 

afetam somente a cidade e sua população em si, mas tem potencial para afetar outras regi-

ões do globo onde esta exerce influência, uma vez que as grandes cidades mundiais na con-

temporaneidade constituem, conforme citado, uma tipologia de rede, e tal tipologia acontece 

em diferentes escalas, ora entre Cidades-Globais, ora entre Metrópoles, ora entre Capitais, 

ora entre Cidades-Médias, ora entre urbano-rural e assim por diante.  

Felizmente, certo é que nem toda esta influência é negativa, pois se as cidades contemporâ-

neas funcionam em uma tipologia de rede as chances de uma cidade vir a influenciar a outra 

positivamente também existe, um exemplo disso são as recentes estratégias de mobilidade 

sustentável apresentadas pela cidade de São Paulo, como a introdução dos corredores de 

ônibus, a construção de ciclovias (figura 8), estações de bicicletas compartilhadas, redução 

de velocidade nas faixas de rolamento e o fechamento de ruas para pedestres, as quais aca-

baram por influenciar outras capitais brasileiras a mobilizarem-se para implantar tais soluções 

em seus espaços urbanos, assim tem feito Fortaleza (figura 9) e Rio de Janeiro (figura 10). 

Tais ações, no entanto, não se iniciaram em São Paulo, pelo contrário, foram adotadas por 

esta a partir do resultado obtido em outras cidades, muitas vezes distantes da mesma. Estas, 

foram influência de ações promovidas tanto em cidades europeias, a exemplo de Copenha-

gem, quanto em cidades americanas como Nova York. 

Aos falar dos efeitos que a globalização exerce atualmente sobre as cidades é preciso com-

preender que: 

FIGURA 8: Ciclofaixa no Viaduto do Chá, centro de  São Paulo.  

FONTE: Foto por Marcelo Ulisses para o vadebike.org. 

FIGURA 9: Bicicletas compartilhadas em Fortaleza.  

FONTE: http://www.serttel.com.br/tag/bicicletas-compartilhadas/ 

FIGURA 10: Ciclovia Niemeyer ligando São Conrado-Leblon.  

FONTE: Divulgação Consórcio Concremat. 



       P á g i n a  | 62 

[...] o pro esso de globalização  ria um no o espaço de  lu os de geome ria 
 ariá el, que permeia o espaço geográ i o e pol  i o, de geome ria  i a, e a 
ele se sobrep e de  orma independen e. Ambos e is em de  orma simul ânea 
e seus pon os de ar i ulação são as  idades-globais. As  idades-globais são 
in erligadas por hierarquias de redes de  ranspor e e ser iços que pro  m li-
gaç es  er i ais e horizon ais em um sem número de es alas di ersas. As  i-
dades-globais não somen e es ão ligadas a ou ras  idades prin ipais, de 
igual ou maior impor ân ia, mas  amb m es ão ligadas a uma  ariedade de 
 en ros urbanos e rurais, a n  el regional e lo al. (LOPES, 1998, p.26-27). 

Conforme anteriormente citado, algumas cidades contemporâneas durante a Terceira revolu-

ção urbana, sob efeito dos processos de globalização, acabarão por especializar-se em um 

grau mais elevado que as demais, potencializando certas características tanto positivas quan-

to negativas e assumindo assim aspectos que as posicionam como uma Cidade-Global. Lo-

go, a partir da leitura das definições apresentadas por Mongin (2009) e Sassen (2010) para a 

Cidade-Global e das características enumeradas por Ferreira (2003, p.50) em sua pesquisa é 

possível reconhecer na cidade de São Paulo, certos aspectos particulares capazes de identi-

fica-la como sendo uma Cidade-Global. Dentre os quais é possível destacar:  

1. O seu papel como locus estratégico que interliga e relaciona aspectos econômicos 

em uma escala regional, nacional e global;  

2. O significativo número de transações econômicas importantes que se concretizam na 

cidade nas mais variadas escalas, tanto nacionais quanto internacionais;  

3. A grande quantidade de empresas de atuação global que possuem sede no períme-

tro urbano;  

4. A presença de importantes bolsas de valores e o fluxo financeiro consequente das 

transações realizadas por estas;  
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5. A supremacia econômica das atividades terciárias, em particular do setor de servi-

ços, bem como o declínio gradual das atividades industriais, as quais eram antes prota-

gonistas do desenvolvimento econômico;  

6. O crescente grau de especialização da mão-de-obra atuando no setor de serviços 

que está diretamente focado em apoiar os processos decorrentes da globalização. Pa-

ralelamente ao crescimento de atividades de baixa remuneração que fornecem o apoio 

necessário para o funcionamento do setor de serviços;  

7. A existência de distritos de negócios, por vezes funcionando até mesmo como novas 

centralidades urbanas, que estão unicamente voltadas para o suporte econômico a ní-

vel global e nacional, como é o caso particular da região da Berrini na Marginal Pinhei-

ros;  

8. A forte atração exercida pela cidade para sediar importantes eventos de influência 

global, sejam eles esportivos, culturais, corporativos, comerciais, etc. 

A identificação de São Paulo como uma Cidade-Global é também confirmada através da pla-

taforma de pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Geografia da Universidade de 

Loughborough no Reino Unido, intitulada Globalization and World Cities Research Network12 

(GaWC), a qual se dispõe a analisar as estruturas internas e externas, bem como as relações 

                                                

12 Hoje, a rede GaWC opera  omo  en ro de pesquisa l der em  idades-globais na era da globaliza-

ção,  o ando em assun os di ersi i ados rela ionados as mesmas. Onde a preo upação e is en e para 
 ompreender as relaç es en re  idades   adi ionada de uma a enção par i ular a ribu da à ques  es 
espe   i as  omo, por e emplo, neg  ios in erna ionais, sus en abilidade, pol  i as urbanas e log s i a. 
 ispon  el em: <h  p://www.lboro.a .uk/gaw /> A esso em: 20 dez de 2016. 
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existentes entre essas cidades. A GaWC (2012) subdivide as Cidades-Globais em 12 catego-

rias distintas13, classificando São Paulo como Alpha, ao lado de cidades como Toronto (figura 

11), Los Angeles (figura 12), Amsterdam (figura 13), Chicago e Cidade do México, sendo a 

classificação da capital Paulista o posto mais alto ocupado por uma cidade latino-americana.  

Frente a essas considerações convém, no entanto questionar, assim como o faz Ferreira 

(2003, p.52) "quais seriam, na prática, as vantagens de São Paulo ser efetivamente uma Ci-

dade-Global?” Uma vez que constituem uma nova realidade econômica e social de ordem ur-

bana, os processos referentes à globalização presentes nas Cidades-Globais acabam por in-

fluenciar o desenvolvimento do espaço urbano de modo ainda mais intenso do que ocorre em 

outras cidades contemporâneas. Ferreira (2003) ressalta que em uma cidade de terceiro-

mundo como São Paulo, a sua definição como Cidade-Global carrega consigo uma série de 

preocupações quanto ao modelo de desenvolvimento urbano que será adotado para esta ci-

dade. É importante considerar que mesmo havendo similaridades entre São Paulo e cidades 

como Toronto, no que se refere aos quesitos básicos atribuídos de uma Cidade-Global, é in-

viável, para não dizer impossível, comparar o cenário socioespacial destas duas. O paradig-

ma aqui consiste, conforme Ferreira (2003), em reconhecer as limitações da cidade de São 

Paulo em si, principalmente ao buscar direcionar as políticas públicas para o seu desenvolvi-

mento urbano. As profundas desigualdades sociais e os conflitos urbanos da metrópole pau-

listana se fazem evidentes em seu espaço urbano, caracterizando, portanto, uma necessida-

de imediata de que seus gestores e planejadores busquem apropriar-se adequadamente dos 

                                                

13
 São elas: Alpha++, Alpha+, Alpha, Alpha-, Be a+, Be a, Be a-, Gamma+, Gamma, Gamma-, High 

Su  i ien y e Su  i ien y. Fon e: GaWC (2012) 

FIGURAS 11/12: Centro de Toronto e de Los Angeles.  

FONTE: Skyscrapercity.com 

FIGURA 13: Centro de Amsterdã.  

FONTE: http://www.earthporm.com/aerial-birds-eye-view-world/ 
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benefícios provenientes do processo de globalização, mas não esquecendo ao longo desse 

percurso que a cidade de São Paulo requer estratégias e ações bem mais elaboradas que 

outras cidades portadoras do selo Alpha de Cidade-Global. Ao direcionar o crescimento ur-

bano de São Paulo considerando apenas sua influência transnacional, através de estratégias 

de marketing urbano capazes de potencializar os investimentos na cidade e valorizar os flu-

xos financeiros, corre-se o risco de promover um processo de higienização em massa, poten-

cializando desigualdades e formalizando um espaço urbano excludente e insustentável no 

âmbito social e cultural.  

A globalização, assim como seus efeitos decorrentes, se fará presente em praticamente to-

dos os espaços e esferas sociais de uma Cidade-Global. No entanto, em cidades onde a de-

sigualdade social é um personagem frequente da vida urbana, tais fatores podem acabar por 

contribuir para a valorização de certas áreas e certos grupos sociais em detrimento de outros. 

Lopes (1998) afirma que mesmo com a lógica do sistema de rede e da forte conectividade 

presentes na cidade contemporânea e intensificadas ainda mais na Cidade-Global, extensas 

áreas são deixadas de fora do processo de desenvolvimento urbano, arriscando tornarem-se 

irrelevantes sob a perspectiva do crescimento urbano.  

A afirmação de Lopes (1998) evidencia um potencial conflito ao se planejar a cidade, de-

monstrando uma preocupante tendência do Poder Público ou até mesmo dos atores envolvi-

dos na produção do espaço urbano em direcionar os investimentos para as partes da cidade 

que fortalecem seu caráter global, a priorização de determinadas regiões em detrimentos de 

outras demonstra-se um cenário constante nas capitais brasileiras, onde por vezes isso se 

faz visível através de pequenas ações tomadas pelo Poder Público, seja priorizando a limpe-

za urbana, estimulando a implementação de novos projetos ou ao executar a devida manu-
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tenção da infraestrutura urbana em um determinado bairro tido como estratégico, enquanto 

em outras regiões o descaso fica cada vez mais evidente, quadro bastante comum em diver-

sas regiões centrais de cidades brasileiras, inclusive São Paulo. Talvez o grande questiona-

mento a ser feito, seja, para quem as cidades estão sendo planejadas? Quem é o principal 

indivíduo para quem o espaço urbano está sendo produzido ou regenerado? 

 A globalização e os dilemas de uma Cidade-Global na contemporaneidade são inúmeros, tão 

complexos e diversificados quanto a própria definição de cidade contemporânea. No entanto, 

isso não significa que são no geral nocivos e prejudiciais à vida urbana, pelo contrário, muitas 

das transformações originadas desse processo são extremamente benéficas para a socieda-

de urbana. O desafio em uma cidade como São Paulo é simplesmente ser capaz de associar 

o desenvolvimento econômico à realidade socioespacial, não esquecendo também da indis-

sociável questão ambiental. Lopes (1998) defende que a globalização traz consigo uma série 

de novos desafios e contradições que se farão presentes no ambiente urbano e que devem 

ser consideradas pelos atores responsáveis pela sua construção. Segundo o autor: 

A globalização apresen a para as  idades no os desa ios, seja de opor uni-
dades de  res imen o e de  ormação de riquezas, de no as iden idades  ul-
 urais e so iais, de no as  ormas de in egração e  omuni ação, seja de de-
sagregação so ial, de dualidades e e  lus es, de in ormalidade e de  iol n-
 ia. (LOPES, 1998, p. 33). 

Caberá aos planejadores e gestores, portanto, dirigirem-se a tais questões, concretizando um 

projeto de cidade capaz de respeitar e valorizar a constante dicotomia que representa os con-

flitos e as profundas transformações sociais pelas quais atravessam as cidades na contempo-

raneidade, apontadas por McGrew (1992, apud LOPES 1998, p.29-31) como sendo cinco: 
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1.Universalidade x Particularidade; 2.Homogeneização x Diferenciação; 3.Integração x 

Fragmentação; 4.Centralização x Descentralização; 5.Justaposição x Sincretização.  

Retornando à questão da rápida expansão urbana e da acelerada urbanização mundial, cabe 

reconhecer que os intensos fluxos, em especial o fluxo financeiro, presentes em uma Cidade-

Global, acabarão por estimular uma migração ainda mais intensa para estes locais. Soman-

do-se aos conflitos já presentes no meio urbano local, estes mais acentuados em certas ci-

dades que em outras, a rápida urbanização acabará por trazer consigo efeitos negativos para 

o desenvolvimento urbano, dificultando ainda mais o convívio nas cidades e potencializando 

o impacto ambiental, e também o impacto social, que esta terá no ecossistema global.  

Esse acelerado processo de urbanização pelo qual o mundo atravessa no século XXI, não 

deve ser tido como simplesmente uma mudança nos padrões da urbanização mundial, de 

uma sociedade predominantemente rural para uma sociedade urbana, trata-se de um fenô-

meno importante e que carrega consigo inúmeras repercussões possíveis, uma transforma-

ção não somente nos aspectos de produção e consumo, mas também no modo como essa 

nova sociedade urbana deverá interagir com a natureza. Analisar esse processo sob a ótica 

da sustentabilidade ambiental e urbana é imprescindível para que tais transformações não 

concretizem uma realidade urbana problemática ou um dano ambiental irreversível. Aqui en-

tra a importância de se idealizar um planejamento urbano sustentável para a cidade contem-

porânea. 

De acordo com Wheeler (2009) um planejamento urbano sustentável é aquele capaz de pro-

mover uma abordagem holística das questões urbanas, direcionando suas as ações ao pe-

destre e à escala humana, valorizando não somente as intervenções em larga escala mas o 

potencial das transformações locais. É um planejamento que otimiza o uso do solo de forma 
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eficiente, valoriza a habitação como direito e como estratégia para promover vitalidade do es-

paço urbano, atribuindo a devida atenção ao desenho urbano em suas mais variadas esca-

las, prioriza a acessibilidade e a mobilidade, ofertando diferentes meios de transporte coletivo 

e sempre que possível movidos à combustíveis não-fósseis, a oferta desse transporte tam-

bém ajudará nas estratégias de adensamento e crescimento urbano. As ruas devem deixar 

de serem consideradas como percurso diário e tornarem atrativas, símbolos do uso público e 

da diversidade de usos. A proteção do meio ambiente natural e sua integração com a cidade 

são essenciais em um planejamento urbano sustentável, a reciclagem, o uso de energias re-

nováveis e o estímulo a uma arquitetura tecnologicamente eficiente e verde devem acontecer 

na cidade como um todo. Todos esses aspectos deverão, conforme defende Wheeler (2009), 

estar associados a um processo participativo e educacional, buscando promover a equidade 

social, a integridade do ambiente natural, o desenvolvimento econômico de forma sustentável 

e um crescimento urbano voltado para o estímulo dos aspectos de urbanidade14. 

Os objetivos do planejamento urbano para a cidade contemporânea são bastante diversifica-

dos a compõem uma vasta gama de categorias e subcategorias, podendo certamente modifi-

car-se de acordo com o local geográfico e a realidade socioespacial da cidade em questão, 

entretanto, apoiando-se aqui nas afirmações de Muniz (2012) para a cidade contemporânea, 

o que não deverá modificar-se será a função prioritária do exercício de planejamento. O pla-

nejamento urbano, deve buscar através de suas ações promover uma cidade que se revele 

ao mesmo tempo "multidimensional, intencional, competitiva, sustentável, criativa, produtiva e 

                                                

14
 Para  ompreender a de inição da urbanidade e seus prin ipais aspe  os  er página 93 des a disser-

 ação ou Pereira (2013). 
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justa" (MUNIZ, 2012, p.36), a autora defende a necessidade de se transformar o espaço ur-

bano para que a cidade seja capaz de atingir tais características mais facilmente e destaca 

também a importância fundamental de se regenerar os espaços urbanos que já sofrem o im-

pacto negativo das estratégias de planejamento do passado ou até mesmo da falta destas. 

Caracterizados como espaços subutilizados dentro da malha urbana, estes locais são identi-

ficados por Muniz (2012) como "espaços de desvalia".  

A intervenção se faz necessária nestas áreas a fim de que se torne possível promover uma 

cidade considerada ideal para o habitar da sociedade humana. Os espaços subutilizados 

consistem em uma má utilização do uso do solo urbano e tem o potencial para gerar grandes 

problemas na medida em que a cidade cresce ou se desenvolve. A partir de suas particulari-

dades distintas, Muniz (2012) identifica diferentes tipologias referente aos espaços subutiliza-

dos, caberá ao Capítulo 3 desta pesquisa apresentar tais tipologias e os processos que cons-

tituem as mesmas e aprofundar as discussões envolvendo o papel dos espaços subutilizados 

representados por áreas centrais (ou centros urbanos) que hoje se encontram em situação de 

degradação, perdendo grande parte do valor (social, econômico, cultural e/ou ambiental) an-

tes atribuído à elas, relacionando essa problemática com os objetivos desejados para a cida-

de contemporânea e confirmando o porquê este cenário contribui para estimular os aspectos 

de insustentabilidade do ambiente urbano. 

Cara  erizada prin ipalmen e por ser mul idimensional e in en ional, a  idade 
 on emporânea de e ser  ompe i i a, sus en á el,  ria i a, produ i a e jus a. 
Isso se  on re iza a par ir de  rans ormaç es urban s i a, e onômi a, ambi-
en al,  ul ural e so ial, espe ialmen e em espaços de des alia. Produzidos 
na  on emporaneidade, os espaços de des alia dei am mar as que in luen-
 iam de  orma nega i a o  o idiano da  idade. É nos pro essos de in er en-
ção urbana nesses espaços que se apresen a uma das al erna i as poss  eis 
para a  alorização urbana, a qual, na sua ampla  on ei uação, re ere-se ao 



       P á g i n a  | 70 

 alor ma erial(o  alor do solo para  ompra e  enda e a i idades deri a-
das/ onsequen es) e o  alor ima erial (o  alor his  ri o, arqui e ôni o, sen i-
men al [...]. ( UNIZ, 2012,p.36). 

Muniz (2012) procura chamar a atenção para o adjetivo intencional, dando destaque a uma 

necessidade atual de um planejamento urbano adequado e destaca também que, na atuali-

dade, tornou-se inadmissível o espontaneismo, o improviso, o imediatismo, a ocorrência de 

intervenções de agentes públicos e privados dispersas no tempo e no espaço, vindo a gerar 

por muitas vezes situações conflitantes ou até mesmo caóticas (MUNIZ, 2012, p.54). Infeliz-

mente estas são características que vemos bastante no quadro das cidades brasileiras, onde 

já não bastassem as consequências danosas sofridas pelo rápido crescimento e as dispari-

dades sociais encontradas no país, ainda observa-se um Poder Público que durante muito 

tempo permaneceu omisso ao que acontecia nas partes já consolidadas da cidade, concen-

trando investimentos em novas regiões e esquecendo de outras até que estas apresentas-

sem algum problema mais evidente.  

A intencionalidade apontada por Muniz (2012) é também confirmada por Lopes (1998) ao re-

ferir-se a cidade e defender a necessidade imediata do planejamento frente à vida urbana na 

tentativa de promover uma mudança ou até mesmo uma reorganização da sociedade dirigin-

do-se aos seus problemas e valorizando suas potencialidades para construir uma identidade 

urbana forte e um ambiente urbano acolhedor. Segundo Lopes (1998, p.21), 

 erminou o  empo das  idades a iden ais, que  res iam a par ir de  ondi io-
nan es di ersas de uma so iedade mais  res en e que organizada. O mundo 
hoje e ige a  idade in en ional em que o  u uro   pensado, e  ons ru do de 
 orma organizada, par i ipa i a e planejada. A  idade in en ional   a  idade 
pensada, proje ada e  ons ru da de  orma a po en ializar as opor unidades e 
reduzir as ameaças, bus ando desen ol er os seus pon os  or es e re orçar 
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seus pon os  ra os, den ro de uma  isão de  u uro gerada pelo desejo da so-
 iedade, em um es orço  ole i o de ação e realização. 

Lopes (1998) aponta a importância do planejamento para a cidade ao afirmar que esta não 

deve se desenvolver de forma espontânea, ignorando a necessidade de um planejamento 

prévio até que se encontre um problema no futuro. Para ele, é o modelo de "cidade intencio-

nal" que deve ser buscado. Faz-se necessário o desenvolvimento de um diagnóstico multidis-

ciplinar referente ao crescimento das cidades para que sua dinâmica seja compreendida e 

então traçadas as diretrizes adequadas ao seu desenvolvimento sustentável, permitindo o 

equilíbrio entre o natural e o construído.  

Sabe-se que a preservação da vida humana está subordinada a uma série de fatores, mas 

nenhum tem a mesma importância que a existência e conservação do ambiente natural. A 

partir da sua rápida expansão "as cidades estão produzindo uma instabilidade social desas-

trosa e levando a um declínio ambiental adicional" (ROGERS, 2012, p.7). Além do impacto 

social, as consequências ambientais tornam-se visíveis, crescem as tensões sociais, a de-

gradação ambiental e uma série de questões responsáveis por agravar a insustentabilidade 

do ambiente urbano. A intensa urbanização ao longo das últimas décadas chama a atenção 

para a nova realidade que se materializa nas cidades. Problemas como falta de emprego, dé-

ficit habitacional, violência e consequente degradação dos recursos ambientais e do espaço 

construído tornam-se mais evidentes, exigindo uma reflexão sobre como tornar essas cida-

des, que agora são o lar da maioria da população, locais mais receptivos, sustentáveis, hu-

manizados, onde prevaleça a urbanidade e a qualidade de vida. 

Gehl (2013) aponta para a dificuldade em se reconhecer a importante "conexão entre a forma 

física e o comportamento humano" na construção do ambiente urbano, fato este que acabou 
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por contribuir com estratégias de disseminação do automóvel particular, estimular a dispersão 

urbana, assim como contribuiu para a perda do senso de identidade de uma população que 

não mais é capaz de se perceber como parte integrante da cidade ou de visualizar a mesma 

como um espaço baseado na coletividade (GEHL, 2013, p:XIV ; RATTNER, 2009, p.8). Esta 

realidade torna-se visível através de espaços públicos vazios, infraestrutura subutilizada e 

com a perda de vitalidade do ambiente urbano, reflexo de um sentimento individualista cres-

cente apoiado pela urbanização dispersa, monofuncionalidade e no deslocamento através do 

automóvel (ROGERS, 2012, p.9-10). Rogers (2012) acredita que o desaparecimento de es-

paços multifuncionais não traz apenas consequências físicas, como também promove confli-

tos de caráter social, à medida que a vitalidade do espaço público diminui a sociedade come-

ça a perder o hábito de participar da vida urbana local. Uma vez que a participação da socie-

dade é reduzida, a estrutura física da comunidade urbana também é comprometida, a "ênfase 

encontra-se no egoísmo e na separação, em vez de basear-se em inter-relações e comuni-

dade". (ROGERS, 2012, p.10). 

Logo, a cidadania - o sentimento comum de responsabilidade coletiva pelo urbano - começa 

a deteriorar-se. Em seu lugar surge uma cidade socialmente dividida entre a classe rica, pro-

tegida pela monofuncionalidade de seus condomínios residenciais e shopping-centers, e a 

classe pobre, isolada em guetos urbanos e favelas (ROGERS, 2012, p.10). As cidades, que 

originalmente foram definidas por Aristóteles como "comunidade última" (TORRES, 2005, 

p.1), símbolo do convívio civilizado, da diversidade social e cultural e da prosperidade de uma 

nação, perdem, sua "beleza cívica" resultante do "compromisso social e cultural das comuni-

dades de uma sociedade urbana". (ROGERS, 2012, p.15).  
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Rattner (2009) destaca que cabe aos planejadores e gestores urbanos hoje, não somente 

projetar espaços para o povo, mas engajar-se com a população buscando a reconstrução e a 

redefinição da sociedade e seus valores como um todo. O grande desafio para se atingir uma 

cidade sustentável não provém somente de ferramentas técnicas mas da necessidade de se 

implementar um novo conceito de "poder político comunitário local" que trabalhe em busca da 

equidade e dos princípios de justiça social (RATTNER, 2009, p.8). Um plano de melhoria ur-

bana deve concentrar os recursos financeiros em objetivos e metas construídos para suprir 

as necessidades da sociedade local, entretanto quando os interesses tornam-se extrema-

mente contraditórios, e não acontece um acordo prévio entre os diversos atores, o próprio 

significado do planejamento como ferramenta de projeto urbano torna-se ineficiente e ele se 

transforma em algo predominantemente acadêmico, perdendo sua eficácia prática. 

(RATTNER, 2009, p.8-13).  

Reunir os diferentes interesses de uma sociedade tanto fragmentada quanto individualista 

torna-se tarefa árdua. Como resolver os problemas de senso comum (sejam eles sociais, 

ambientais ou econômicos) uma vez que prevalece o individualismo entre cidadãos e estes 

vivem em realidades espacialmente segregadas através um enorme abismo de interesses e 

conflitos? Quando na realidade, estes, deveriam estar exercendo juntos sua cidadania, en-

volvidos com o processo de expansão de suas cidades de modo a construir um ambiente ur-

bano com vitalidade, humanizado, equilibrado (socialmente e ambientalmente) e consequen-

temente mais seguro, ou seja, um ambiente mais sustentável à vida urbana. Para Putnam 

(2000) uma característica da sociedade contemporânea é o enfraquecimento das relações 

sociais. Segundo o autor, o século XIX  e grande parte do século XX, consistiu em um perío-

do de intensa colaboração e coesão social, onde as pessoas cooperavam entre si e possuí-
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am uma participação ativa no estabelecimento de instituições de caráter cívico. Entretanto, já 

ao fim do século XX e início do século XXI, em diversas nações do mundo, o Estado assumiu 

para si várias dessas responsabilidades cívicas, o que ocasionou um enfraquecimento das 

conexões cívicas da sociedade urbana. Juntamente com os efeitos do processo de globaliza-

ção, da crescente migração urbana e do aumento populacional nas cidades, a consequência 

foi um enfraquecimento das redes sociais e cívicas e consequentemente um enfraquecimento 

do que Putnam (2000) chama de "capital social". 

Trabalhar e fortalecer o "capital social" deve constituir um elemento-chave do planejamento 

urbano contemporâneo, uma vez que este caracteriza uma ferramenta essencial para a soci-

edade contemporânea. O "capital social" demonstra-se capaz de estimular tanto o senso de 

uma comunidade ou unidade urbana, como de reestruturar o senso de responsabilidade so-

cial e também o orgulho cívico, reaproximando as pessoas tanto umas das outras quanto de 

suas cidades, assim como das questões públicas urbanas. Isso acontece devido aos 3 tipos 

de ligações que constituem o "capital social": os laços, as pontes e as conexões. De acor-

do com Putnam (2000), os laços são desenvolvidos partindo do senso de uma identidade 

comum, a qual inclui familiares, amigos e demais membros próximos da comunidade. Já as 

pontes são elementos que se prolongam e ultrapassam para além da identidade comparti-

lhada, incluindo colegas, sócios e pessoas com quem temos pouca proximidade. As cone-

xões constituem uma forma particular de ligação, a qual conecta indivíduos e grupos em di-

versas esferas sociais. Cada um desses aspectos do "capital social" apontados por Putnam 

(2000) terá um papel particular e importante na dinâmica social da vida urbana e devem estar 

presentes nas estratégias de planejamento para a cidade contemporânea. 
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Portanto, uma vez que as questões urbanas estão atreladas, não será surpresa como defen-

de Rogers (2012) o fato de sociedades e cidades que tem por caracterização um ambiente 

urbano de intenso conflito, individualismo e desigualdades, serem responsáveis por provo-

carem danos ainda maiores ao meio ambiente. 

O crescimento das áreas urbanas é algo comum e por vezes necessário ao desenvolvimento 

de uma sociedade. Entretanto, essa expansão deve ser observada, acompanhada de perto 

pelos atores responsáveis por seu planejamento. Somente ao estudar minuciosamente a 

produção do espaço dentro da cidade contemporânea é que se torna possível evitar a margi-

nalização de certas áreas em benefício de outras e a consequente marginalização da popula-

ção desses espaços. Fornecer sistemas adequados de transporte público assim como a in-

fraestrutura urbana essencial são fatores imprescindíveis e indiscutíveis para a sustentabili-

dade do ambiente urbano. Políticas já conhecidas (habitação, saúde, emprego, educação, 

etc.) devem agora ser acompanhadas por um novo ideal político urbano, este de caráter am-

biental, sociocultural e tecnológico, o qual vem buscando demonstrar sua importância e ga-

rantir seu espaço na sociedade, tornando-se conceitos essenciais para a construção da cida-

de no século XXI. Este novo ideal político urbano aponta para a importância e a necessidade 

de se utilizar de criatividade para se planejar a cidade, valorizando uma escala humanizada 

na qual se prioriza o pedestre, buscando não somente promover benefícios individuais, mas 

sim implementar estratégias que beneficiem prioritariamente a coletividade e o convívio social 

dentro do espaço urbano.  

Ao considerar a cidade como "uma matriz complexa e mutável de atividades humanas e efei-

tos ambientais", Rogers (2012, p.32) atribui equivalência para as questões ambientais e soci-

ais presentes no meio urbano, pois, segundo defende o autor, as políticas de meio ambiente 
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podem contribuir positivamente para melhorar a vida social da população urbana, em uma re-

lação de troca capaz de promover "cidades mais saudáveis, cheias de vida e multifuncionais". 

(ROGERS, 2012, p.33).  

A promoção de novas formas de se pensar o urbano assume papel fundamental no século 

XXI, buscando a construção de novos modelos capazes de contribuir com a sustentabilidade 

da vida urbana frente ao rápido crescimento. Deste modo, torna-se importante conhecer e 

discutir quais estratégias vem sendo elaboradas na tentativa de coordenar esse rápido cres-

cimento urbano e também trabalhar os crescentes problemas consequentes do mesmo. Uma 

vez que os danos ambientais e as cicatrizes sociais tornam-se cada vez mais evidentes como 

consequência dos impactos gerados por um processo tanto de negação, como de má admi-

nistração das questões urbanas, a necessidade de se buscar um caminho que priorize a sus-

tentabilidade deve ser reconhecida por todas as esferas sociais e políticas da sociedade. 

Planejar e projetar cidades sustentáveis, hoje, significa não somente dirigirmo-nos às ques-

tões ambientais, como também às questões sociais, econômicas e culturais que formam a 

unidade do espaço urbano. Buscando desenvolver ainda mais a capacidade de unificar as 

soluções para tais questões.  

Todavia, idealizar uma cidade de equilíbrio após anos vivenciando uma realidade que mais 

lutava para não agravar os problemas do presente do que vislumbrava reinventar o seu futu-

ro, não é de modo algum objetivo fácil a se buscar. Ao vislumbrar esse futuro de mudanças o 

surgimento de dúvidas e questionamentos torna-se inevitável. Talvez a grande pergunta aqui 

seja: Estaria a sociedade, através dessa jornada em busca da sustentabilidade, idealizando 

uma realidade utópica? Quem sabe até mesmo inatingível para os padrões sociais do pre-

sente?  
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Sabe-se que para muitas sociedades urbanas que hoje possuem uma realidade marcadas 

por desequilíbrios sociais, conflitos econômicos ou problemas ambientais diversos, os concei-

tos ditos sustentáveis e o cenário da cidade sustentável, pode, e quase de certo será, consi-

derado utópico. No entanto, é imprescindível que ocorra a mobilização dos diversos atores 

presentes na cidade, em busca de processos inovadores que viabilizem a reinvenção do pre-

sente, a fim de garantir a concretização de um futuro urbano acolhedor. Tal reinvenção deve-

rá abordar não somente os aspectos que definem a relação entre natureza e espaço urbano, 

mas também do indivíduo e da sociedade urbana como um todo, isso sim consiste na mais 

pura resiliência. 

 

1.4. A Sustentabilidade: História e Conceituação  

De certo, conceituar o termo sustentável ou até mesmo o desenvolvimento sustentável tem 

sido tarefa árdua ao longo dos anos, visto que tais definições permanecem em constante 

mudança, para melhor se adequarem às necessidades de uma época ou sociedade específi-

ca e carregam consigo um amplo espectro de significados e conceitos.  

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, praticamente todas as populações 

do globo enfrentaram ou vivenciaram de algum modo as consequências de um modelo de ur-

banização disperso, focado no deslocamento através do automóvel e de desenvolvimento 

econômico que priorizava a exploração ilimitada dos recursos existentes. A urbanização dis-

persa e o mito do crescimento econômico ilimitado contribuíram para uma ocupação espacial 

preocupante e desequilibrada das áreas urbanas, resultando em uma pressão excessiva so-

bre o ambiente natural e gerando impactos diversos nas condições sociais da vida urbana. 
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Acselrad (2009) destaca que neste contexto, a incerteza quanto ao futuro torna-se preocu-

pante e destaca-se a necessidade de uma discussão ambiental envolvendo as questões ur-

banas na busca por estratégias que reconfigurem os espaços urbanos como forma de pre-

servar a espécie humana de maneira saudável e duradoura. 

Sustentabilidade significa dar o devido suporte a alguma condição, a algo, a alguém ou a al-

gum processo particular. O termo é bastante utilizado na atualidade para caracterizar uma 

coexistência saudável entre o ambiente natural e o artificial, bem como o uso consciente dos 

recursos naturais, como a água, as florestas, etc. A sustentabilidade normalmente está rela-

cionada a um modo de pensar, de agir ou a algum tipo de estratégia que é vista como sendo 

ecologicamente correta e viável, seja no âmbito econômico, ambiental ou ainda da justiça so-

cial, esta, no entanto tende a sofrer certas variações de acordo a diversificação dos aspectos 

culturais locais. 

É preciso considerar que o termo sustentabilidade está intrinsecamente ligado à aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais, os quais podem vir a sofrer certa variação de 

acordo com sua localização geográfica, época ou sociedade onde estão sendo abordados, 

fato este que contribui para a dificuldade encontrada até os dias atuais para desenvolver um 

modelo geral e estático que represente o ideal de sustentabilidade. Compreendendo que, pa-

ra cada população, habitando uma região específica e em um determinado tempo histórico, 

poderão haver entendimentos diversos desse conceito, logo que, as necessidades de um po-

vo poderão variar conforme tais aspectos. Entretanto, independente do modelo de sustentabi-

lidade que uma sociedade busque desenvolver, o mesmo deve ter como objetivo prioritário 

permitir a conservação da vida de forma qualitativa para as futuras gerações. 
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O termo sustentabilidade surge com força na literatura à partir de 1970, quando se começa a 

observar e analisar os danos e problemas gerados pelas estratégias do modelo de desenvol-

vimento urbano praticado no período. Estas, direcionavam a sociedade para uma realidade 

de crise tanto no aspecto social como ambiental. Foi nessa época que as questões relacio-

nadas à sustentabilidade originaram o termo desenvolvimento sustentável, o qual começou a 

ser associado à todas as formas de desenvolvimento que buscavam diferenciar-se das estra-

tégias praticadas até então, com o objetivo de suprir as necessidades do presente garantindo 

a conservação do ambiente natural e da vida futura (WHEELER, 2009, p.19). Entretanto as 

discussões referentes ao desenvolvimento sustentável datam de um período anterior à pró-

pria definição do termo. No intervalo compreendido entre as décadas de 1930 e 1970, o críti-

co Lewis Mumford faz referência a questões relacionadas com a insustentabilidade urbana, 

abordando temas como a urbanização em larga escala, o desenvolvimento tecnológico das 

sociedades, as guerras e disputas entre povos, alertando sempre para os perigos da "pólis" 

onde os avanços tecnológicos tornam-se "anti-humanos", passando a funcionar de forma ne-

gativa para a humanidade uma vez que as consequências desse avanço poderiam gerar 

mais prejuízos do que os benefícios prometidos. (MUMFORD apud WHEELER, 2009, p.21). 

De acordo com Wheeler (2009), o crítico e pesquisador do espaço urbano Mumford demons-

tra um inédito e extraordinário conhecimento das questões urbanas quando antecipa o deba-

te sobre a sustentabilidade. Em seus livros, Mumford, reflete sobre temas urbanos contempo-

râneos, como por exemplo o ideal de cidade voltada para a comunidade, abrindo espaço para 

o projeto que priorizasse a escala humana e voltada para as necessidades da sua população. 

Uma cidade onde as ruas sejam sempre repletas de pessoas e não de automóveis,  onde a 

economia prospere de forma saudável no meio urbano e que este seja cercado por um ambi-

ente natural resguardado. Esse ideal de cidade pode ser comparado aos conceitos contem-
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porâneos de cidade compacta sustentável, de passagem e permanência no espaço público, 

assim como a importância da pedestrianização, defendidos hoje por autores como Rogers 

(2012), Gehl (2013) e Farr (2013). 

Ao final da década de 1960 as relações diretas e indiretas entre o ambiente construído e o 

ambiente natural, tornavam-se pauta indispensável nas discussões sobre o futuro da civiliza-

ção. Compreender o impacto da urbanização e do crescimento populacional no ambiente na-

tural tornava-se uma preocupação recorrente. Entre os anos de 1968 à 1971 é desenvolvida 

por Meadows (1972) e colegas pesquisadores do MIT a pesquisa intitulada "Limits to 

Growth". Solicitado por um grupo de cientistas conhecidos como o Clube de Roma, o relatório 

tinha um tom intencionalmente pessimista, visto que buscava influenciar a reflexão acerca da 

questão ambiental em uma sociedade comandada pela industrialização, tinha por objetivo 

apresentar modelos capazes de realizar projeções futuras, para analisar o crescimento popu-

lacional mundial, o consumo dos recursos naturais frente à esse crescimento e como minimi-

zar os impactos ambientais resultantes. As projeções desse estudo, tentavam suprir uma de-

ficiência originada do individualismo do ser humano que o impede de visualizar certas ques-

tões em longo prazo (MEADOWS, 1972, p.9-16). Em sua conclusão o relatório atestava que 

caso novas estratégias de desenvolvimento sustentáveis não fossem implantadas, o resulta-

do seria um colapso desastroso da civilização humana durante o século XXI. Fatores como o 

crescimento populacional, produção agrícola insuficiente, industrialização descontrolada, jun-

to com a escassez e degradação dos recursos naturais seriam os principais limitantes do 

crescimento humano sustentável. Entretanto, Meadows (1972) também abre espaço para vis-

lumbrar um futuro de esperança, ao afirmar que se a sociedade optasse por modificar as ten-

dências apontadas a fim de atingir uma "estabilidade ecológica e econômica", ainda seria 
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possível alcançar um futuro de equilíbrio (MEADOWS, 1972, p.20). Para o Clube de Roma, 

os resultados apresentados no relatório não tinham por função tornarem-se uma premonição 

matemática, mas sim expor tendências atuais e suas prováveis consequências, advertindo 

sobre uma necessidade de reflexão, havendo sido eficaz neste objetivo (MEADOWS, 1972, 

p.182). Em 1972 após sua publicação, acontece a Conferência de Estocolmo, foi nesse en-

contro onde pela primeira vez a questão ambiental e o impacto do ser humano no meio ambi-

ente foram discutidos com a seriedade necessária. Na Suíça, reuniram-se 113 países para 

discutir a questão ambiental, as consequências do desenvolvimento industrial e da rápida ur-

banização.  

Apesar da iniciativa, o debate estava em fase inicial. Durante a Conferência, os países dividi-

ram-se entre os que defendiam o "desenvolvimento zero" e o "desenvolvimento a qualquer 

custo", o primeiro representado pelos países "desenvolvidos" e o segundo pelos países de-

nominados "subdesenvolvidos" (OLIVEIRA, 2012, p.81). Mesmo com o evidente conflito de 

interesses, o encontro promoveu princípios importantes como, por exemplo: o direito absoluto 

do ser humano à liberdade e igualdade; abolição dos processos de segregação e dominação; 

promover a qualidade de vida; regular as taxas demográficas; implantar órgãos de gestão 

ambiental; respeitar a soberania de cada país mas também respeitar o coletivo; dentre outros 

princípios capazes de tornar viável o desenvolvimento das naç es respei ando as ques  es 

ambien ais (UNEP, a esso abr. 2015).  uran e o deba e em Es o olmo "  poss  el  onside-

rar que a união entre desenvolvimento e sustentabilidade estava sendo desenhada" em uma 

época onde o conceito de desenvolvimento sustentável ainda era apenas embrionário e sus-

tentabilidade uma palavra pouco conhecida no vocabulário mundial (OLIVEIRA, 2012, p.81). 

Torna-se perceptível naquele momento, uma preocupação no mundo científico e político 
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acerca da busca por equilíbrio, para garantir o futuro da sociedade nos quesitos referentes ao 

meio ambiente e sua gestão. Essas reflexões acabaram por nortear os documentos ambien-

 ais organizados pela ONU, espe ialmen e o “Our Common Future” e a Agenda 21,  omo 

também contribuiu para diversas Constituições nacionais que viriam a ser desenvolvidas nos 

anos seguintes. Durante a década de 1980 acontece uma onda de publicações em defesa 

dos critérios de sustentabilidade, como o Relatório "Our Common Future". O relatório tinha o 

objetivo de "propor estratégias ambientais de longo prazo para o desenvolvimento sustentá-

vel", buscar novas formas de "cooperação entre diversos países em estágios diferentes de 

desenvolvimento no que se refere à preservação de recursos naturais, gestão do meio ambi-

ente e desenvolvimento", contribuir para a definição de uma "noção comum relativa a ques-

tões ambientais" e por fim estabelecer quais seriam "os esforços necessários para tratar com 

êxito os problemas da proteção e melhoria do meio ambiente" (BRUNDTLAND, 1991, p.XI). 

Diferentemente de "Limits to Growth", em "Our Common Future", Brundtland faz questão de 

ressaltar que não deseja abordar apenas as questões ambientais como também fatores 

econômicos e sociais, pois: 

O meio ambien e não e is e  omo uma es era des in ulada das aç es, am-
biç es e ne essidades humanas, e  en ar de end -lo sem le ar em  on a os 
problemas humanos deu a pr pria e pressão "meio ambien e" uma  ono a-
ção de ingenuidade em  er os   r ulos pol  i os. (BRUN TLAN , 1991, p. 
XVIII). 

O Relatório torna-se uma ferramenta na busca do equilíbrio desejado entre economia e eco-

logia, buscando através de um discurso otimista demonstrar que o problemas ambientais es-

tão diretamente relacionados à questões sociais e econômicas tendo o meio urbano como 

palco principal. Sendo assim, não era uma profecia de decadência, pelo contrário, tratava-se 

da possibilidade de uma nova fase de crescimento econômico apoiado em práticas de con-
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servação do ambiente natural, o desenvolvimento sustentável. O termo já era discutido na 

década de 1980, mas a definição de Brundtland (1991) viria a tornar-se a mais aceita e refe-

renciada até os dias atuais.  

O desen ol imen o sus en á el   aquele que a ende às ne essidades do 
presen e sem  omprome er a possibilidade de as geraç es  u uras a ende-
rem a suas pr prias ne essidades. (BRUN TLAN , 1991, p. 46). 

Ainda segundo Relatório Brundtland (1991, p.57-58, grifo nosso) para se atingir o desenvol-

vimento sustentável de fato, é preciso que exista: 

Um Sistema Político que assegure a par i ipação e e i a do  idadão no pro-
 esso de is rio; Um Sistema Econômico  apaz de  un ionar a ra  s de ba-
ses  on iá eis e pre is  eis; Um Sistema Social que possa resol er as  en-
s es urbanas  ausadas por um desen ol imen o não-equilibrado; Um Siste-
ma de Produção que respei e a obrigação de preser ar a base e ol gi a do 
desen ol imen o; Um Sistema Tecnológico que busque  ons an emen e 
no as soluç es; Um Sistema Internacional que es imule padr es sus en á-
 eis de  om r io e  inan iamen o; Um Sistema Administrativo  le   el e  a-
paz de au o orrigir-se.  

O desenvolvimento sustentável é visto através do Relatório Brundtland como uma estratégia 

para promover um futuro sustentável através do trabalho conjunto entre economia, gestão e 

ecologia. Compreendendo que independente das particularidades de cada nação, a única 

forma de tentar assegurar um futuro é se todos trabalharem juntos para a construção de uma 

realidade social-urbana equilibrada, levando em conta que o "crescimento e desenvolvimento 

econômicos produzem mudanças substanciais no ecossistema físico" assim como na estrutu-

ra social de uma sociedade e que tais impactos devem ser controlados (BRUNDTLAND, 

1991, p.48). Foi a partir deste pensamento que as nações viriam a aderir ao documento co-

nhecido como Agenda 21. O documento foi gerado em 1992 durante a Conferência sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio 92. Organizado pela ONU, 
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esse evento consiste na celebração mundial do desenvolvimento sustentável e busca estabe-

lecer objetivos a serem alcançados para o século XXI. Para os países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento, a Agenda 21 estabelece que o consumo e produção excessivos são res-

ponsáveis pela deterioração ambiental, como também agravam a pobreza e os desequilí-

brios. Ela estabelece a necessidade de uma maior eficiência energética, do estimulo ao uso 

racional dos recursos naturais, controle dos dejetos gerados e o fortalecimento de valores 

que apoiem o consumo sustentável. No quesito planejamento, defende a promoção de siste-

mas sustentáveis de transporte, buscando estratégias inovadoras na área do urbanismo ca-

pazes de abordar tanto questões sociais como ambientais. O estímulo ao desenvolvimento 

de uma rede urbana sustentável, capaz de auxiliar no processo de rápida urbanização tam-

bém está presente no documento (FRANCO, 2001, p.161-162). Finaliza atestando que ou a 

sociedade se mobiliza para alterar a forma de desenvolvimento praticada, trabalhando os 

problemas sociais e preservando o meio ambiente, ou mantém o modelo potencializando as 

disparidades econômicas e sociais, promovendo a pobreza e o desequilíbrio do ecossistema 

mundial. 

 

1.5. A Sustentabilidade Urbana 

Durante algum tempo, desde o seu início na década de 1970 seguindo até o período posteri-

or à publicação do Relatório Brundtland em 1987, as discussões relativas à sustentabilidade 

eram tidas como meramente ambientais, entretanto, à medida que o entendimento do impac-

to da civilização no planeta se aprofunda, percebe-se a importância em discutir o papel das 

cidades e seus conflitos sociais nesse desequilíbrio. Hall e Landry (1997) corroboram esse 

pensamento ao defender que muito mais do que apenas uma abordagem verde, a sustentabi-
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lidade quando direcionada ao meio urbano constitui um conjunto questões que interligam as-

pectos sociais, econômicos, culturais, políticos juntamente das questões ambientais. Base-

ando-se na Declaração de Bremen (1997) Hall e Landry (1997, p.6-7, tradução nossa) apre-

sentam no que consistem tais aspectos: 

Por sustentabilidade ambiental, en ende-se a redução ou a pre enção dos 
pro essos que são prejudi iais para o ambien e e para a saúde, en orajar o 
uso de energias reno á eis e promo er a re i lagem de ma eriais; garan indo 
um uso e i ien e do solo e de ou ros re ursos na urais, para al ançar o equi-
l brio adequado en re o ambien e na ural e o  ons ru do. 

A sustentabilidade social, signi i a pro er as  ondiç es bási as de  ida e 
uma igualdade de opor unidades, in luindo a  apa idade de  on rolar o 
pr prio des ino. Como por e emplo  orne endo aos indi  duos o direi o de  a-
zer ou ir a sua  oz, opinando sobre  omo seu bairro de e se desen ol er e 
sen indo-se responsá el pelos resul ados. A sus en abilidade so ial in lui a 
disponibilidade de emprego e  onsequen emen e a  apa idade de sus en ar-
se, pois hoje, apenas  om um  rabalho e remuneração um indi  duo pode 
a ingir au onomia; a disponibilidade de ser iços bási os (moradia, saúde, 
 ompra), de  orma a e i ar a e  lusão so ial - ma erialmen e, so ialmen e e 
psi ologi amen e. 

A sustentabilidade econômica, signi i a a u ilização dos re ursos e o-
nômi os de um modo e i ien e,  orne endo uma base de  ompe  n ias ade-
quadas e opor unidades de mobilidade e onômi a para  odos os segmen os 
da população, e i ando o desemprego, assegurando que o a esso as opor-
 unidades  inan eiras es eja dispon  el para  odos os grupos, en orajando o 
 on role lo al sobre os re ursos e onômi os, garan indo uma base e o-
nômi a di ersi i ada para permi ir uma  idade  le   el e de respos a rápida. 

A sustentabilidade cultural, signi i a um re onhe imen o dos  alores e 
normas de de erminados grupos so iais ou  ul urais, a ra  s do in en i o à 
di ersidade  ul ural, da liberdade de es olha e da liberdade de e pressão, 
em  onsequ n ia disso  irá o es  mulo ao  res imen o pessoal, o respei o da 
di eren iação, da iden idade, da singularidade e espe i i idade de um de er-
minado lo al, bem  omo um en endimen o de seus re ursos  ul urais e pres-
sos a ra  s do seu pa rimônio e  radiç es. 
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Por an o, a sustentabilidade urbana  orne e a  apa idade para a  idade 
 ornar-se au ossus en á el,  le   el e resilien e, e oluindo em  unção das  ir-
 uns ân ias que lhe são impos as. 

Uma vez que a própria existência humana pode ser caracterizada, ainda que de modo gene-

ralista, como uma delicada relação entre questões sociais e ambientais. Talvez em nenhum 

lugar a busca pela sustentabilidade seja mais benéfica e construtiva do que na própria cidade 

(ROGERS, 2012, p.5). As cidades são o habitat da humanidade, e este habitat, depende dire-

tamente da natureza como principal provedora capaz de garantir seu pleno funcionamento e 

prosperidade. O entendimento de que o ambiente urbano insere-se em um contexto bem 

mais amplo torna-se essencial, compreender e minimizar o impacto do mesmo no ambiente 

natural indiscutível. Então por qual razão vemos uma realidade urbana que por muitas vezes 

parece demonstrar alguma ou completa negação das questões ambientais à sua volta?  

Responder a essa questão é certamente difícil uma vez que as cidades e suas realidades di-

ferem claramente entre si. Sabe-se, no entanto, como afirma Rogers (2012), que independen-

te de sua localização geográfica e desenvolvimento econômico, a capacidade de sustentação 

do ambiente urbano está sendo solicitada até o limite, uma vez que sua expansão acontece 

de tal forma que os padrões responsáveis por gerir seu crescimento tornam-se rapidamente 

obsoletos. A consequência desse rápido crescimento seria uma "preocupação ínfima em re-

lação ao impacto social e ambiental futuro" do espaço urbano. (ROGERS, 2012, p.7). 

Acselrad (2009) afirma que dentre as inúmeras matrizes teóricas já associadas à sustentabi-

lidade do ambiente urbano, desde que houve a popularização mundial do termo juntamente 

da definição de desenvolvimento sustentável exposta no Relatório Brundtland (1987), cinco 

matrizes assumiram papel de destaque. Estas matrizes em particular acabaram simbolizando 

a partir de suas definições, ainda que em um macro-aspecto, o que de fato a sustentabilidade 
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urbana representa tanto para a cidade quanto para a sociedade contemporânea. De acordo 

Acselrad (2009, p.43), as matrizes que melhor caracterizam a sustentabilidade urbana e seus 

objetivos são, 

a matriz da eficiência, que pre ende  omba er o desperd  io da base ma e-
rial do desen ol imen o, es endendo a ra ionalidade e onômi a ao espaço 
não-mer an il plane ário; a da escala, que propugna um limi e quan i a i o ao 
 res imen o e onômi o e à pressão que ele e er e sobre os re ursos ambi-
en ais; a da equidade, que ar i ula anali i amen e prin  pios de jus iça e e o-
logia; a da autossuficiência, que prega a des in ulação de e onomias na i-
onais e so iedades  radi ionais dos  lu os do mer ado mundial  omo es ra-
  gia apropriada a assegurar a  apa idade de au orregulação  omuni ária 
das  ondiç es de reprodução da base ma erial do desen ol imen o; a da éti-
ca, que ins re e a apropriação so ial do mundo ma erial em um deba e so-
bre os  alores de bem e de mal, e iden iando as in eraç es de base ma erial 
do desen ol imen o  om as  ondiç es de  on inuidade da  ida no plane a. 
(ACSELRA , 2009, p.43, gri o nosso). 

No entanto, Acselrad (2009), faz questão de destacar que a própria noção de sustentabilida-

de urbana, pode, e quase certamente será, apresentada para a sociedade como sendo sem-

pre benéfica e desejável, devendo ser aceita por todos os setores urbanos. Todavia, esta, 

submete-se assim como tudo na cidade, à lógica e às dinâmicas de mercado, exigindo por 

este motivo uma atenção redobrada para com estes conceitos. Em especial na realidade ur-

bana das cidades tidas como "globais", onde os processos da globalização ocorrem em uma 

maior intensidade, torna-se necessário avaliar criteriosamente as práticas que tomam para si 

o rótulo de sustentáveis. Somente a partir dessa análise e de uma comparação que considera 

a realidade temporal (passado-presente; presente-futuro) dos atributos ditos sustentáveis, 

bem como as transformações sociais ou ambientais propostas e da sua possibilidade de con-

sistir numa aplicação prática, será possível de fato, apontar quais práticas são verdadeira-

mente condicionantes da sustentabilidade. Somente dessa forma será possível distinguir com 
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exatidão as práticas eficientes das ineficientes, através de um argumento sólido que descon-

sidera os elementos puramente publicitários atribuídos ao termo sustentável. 

Retornando ao conceito de sistema15, Alva (1997) afirma que apesar das cidades e metrópo-

les constituírem hoje, as mais complexas estruturas já idealizadas pela humanidade, sua 

magnitude e importância parece estar sendo negligenciada pelo próprio homem. Segundo Al-

va (1997, p.17), 

a os umamo-nos a   -las uni amen e  omo espaços e onômi os; ou  omo 
âmbi os   si os; ou  omo sedes do poder pol  i o; ou  omo lugares onde se 
 odi i a ou de odi i a a  ul ura; ou  omo  enômenos demográ i os; ou  omo 
es ru uras so iais ou adminis ra i as. Raramen e as  emos  omo e ossis e-
mas ar i i iais ou  omo sis emas  omple os nos quais a  orma   si a   sem-
pre a resul an e de longos pro essos de sedimen ação  ul ural;  omo lugares 
no espaço e no  empo nos quais se  ons r i e re ons r i in essan emen e o 
habi a  da esp  ie humana. 

A rica mistura social e a heterogeneidade naturalmente presente nas cidades são importantes 

aspectos a serem valorizados e estimulados através do fortalecimento das relações sociais. 

Portanto, cabe destacar que a insustentabilidade do ambiente urbano não é somente repre-

sentada pelos impactos ambientais deste no planeta, mas também pela deterioração das re-

lações sociais construídas, do impacto negativo gerado por espaços subutilizados ou até 

mesmo pela falta de espaços atrativos para o convívio no ambiente urbano. As cidades são 

naturalmente um palco para dramas e alegrias, conflitos e reconciliações, de encontros e de-

                                                

15 Ci ado no sub ap  ulo 1.1 des a disser ação  on orme de iniç es en on radas na pesquisa de Pinilla 

(2007). 
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sencontros, que ocorrem através dos seus mais variados locais, sejam eles públicos, priva-

dos ou semi-públicos.  

Os diversos cenários e os inúmeros encontros que acontecem no palco do espaço urbano 

são grandes responsáveis pela construção da identidade própria de cada indivíduo que ali re-

side, bem como da identidade da própria cidade, é comum para pessoas que gostem de ska-

te buscar praças onde possam exercer tal atividade, assim como é comum pessoas que de-

sejam o contato com a arte buscarem os museus ou centros culturais, essa relação entre 

usos, desejos e espaço construído assumirá as mais variadas formas possíveis na cidade, e 

são tão importantes para a vida humana quanto a própria preservação dos recursos ambien-

tais. Portanto, uma parte fundamental da busca pelo real significado de sustentabilidade ur-

bana consiste em minimizar a insustentabilidade social presente nesse ambiente urbano. 

A questão da insustentabilidade social urbana constitui um cenário de crise, o qual tornava-se 

visível através dos espaços públicos das metrópoles. Esta discussão ganhou destaque ainda 

na década de 1960, quando a pesquisa publicada por Jacobs (2009) tornou-se mundialmente 

reconhecida como uma das principais responsáveis por promover um viés social para a sus-

tentabilidade, demonstrando que juntamente com as discussões relativas ao meio ambiente, 

era preciso também discutir a insustentabilidade social resultante do modo como as cidades 

vinham sendo planejadas até então. Jacobs (2009) defende a necessidade iminente de uma 

revisão nos conceitos de planejamento e reurbanização praticados naquele momento, utili-

zando a metrópole americana como estudo, entretanto, tal análise se adequa perfeitamente à 

realidade urbana de muitas grandes cidades ao redor do planeta, inclusive as brasileiras. Pa-

ra Jacobs (2009) as estratégias difundidas pelo urbanismo moderno categorizavam-se como 

ortodoxas e deficientes, para a autora, as tentativas deste de restaurar a vitalidade das cida-
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des estavam na verdade prejudicando o funcionamento das mesmas e reduzindo a urbanida-

de do espaço urbano. 

[...]  eja s  o que  ons ru mos  om os primeiros  ários bilh es:  onjun os ha-
bi a ionais de bai a renda que se  ornaram nú leos de delinqu n ia,  anda-
lismo e desesperança so ial generalizada, piores do que os  or iços que pre-
 endiam subs i uir;  onjun os habi a ionais de renda m dia que são  erdadei-
ros monumen os à mono onia e à padronização,  e hados a qualquer  ipo de 
e uberân ia ou  i a idade da  ida urbana;  onjun os habi a ionais de lu o 
que a enuam sua  a uidade, ou  en am a enuá-la,  om uma  ulgaridade ins -
pida;  en ros  ul urais in apazes de  ompor ar uma boa li raria;  en ros    i-
 os e i ados por  odos, e  e o deso upados, que   m menos opç es de lazer 
do que as ou ras pessoas;  en ros  omer iais que são  ra as imi aç es das 
lojas de rede suburbanas padronizadas; passeios públi os que  ão do nada a 
lugar nenhum e nos quais não há gen e passeando;  ias e pressas que e is-
 eram as grandes  idades. Isso não   reurbanizar as  idades,   saqueá-las. 
( ACOBS, 2009, p.2). 

O planejamento urbano, neste período, focava-se em princípios por demasiado funcionalis-

tas, valorizando a aparência estética das cidades e as necessidades dos automóveis, en-

quanto ignorava que a cidade possui uma dinâmica social particular e complexa. O resultado 

disso tornava-se visível através do espaço urbano, fosse nas ruas vazias da cidade, em seus 

bairros impessoais, na crescente deterioração do senso de uma comunidade urbana ou no 

aumento do sentimento de insegurança que predominava nos espaços públicos. Conforme 

identifica Jacobs (2009, p.29), o potencial do espaço público, como palco e ferramenta condi-

cionante da sustentabilidade social urbana, vinha sendo desprezado e este se encontrava 

subutilizado uma vez que: 

A  alçada por si s  não   nada. É uma abs ração. Ela s  signi i a alguma 
 oisa jun o  om os edi   ios e os ou ros usos lim  ro es a ela ou a  alçadas 
pr  imas. Pode-se dizer o mesmo das ruas, no sen ido de ser irem a ou ros 
 ins, al m de supor ar o  rânsi o sobre rodas em seu lei o. As ruas e suas  al-
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çadas, prin ipais lo ais públi os de uma  idade, são seus orgãos mais  i ais. 
( ACOBS, 2009, p.29). 

Dando continuidade a reflexão iniciada por Jacobs (2009) na década de 1960, Lefebvre 

(1968) idealiza a cidade como um local vibrante, pulsante, palco da liberdade e da criativida-

de humana, onde as pessoas podem buscar ao mesmo tempo a diversão ou alguma forma 

de autorrealização, afirmando que o "direito a cidade" não é somente uma proposta de refor-

mas pontuais mas uma busca pela completa transformação das relações sociais na cidade e 

sociedade como um todo. Para o autor, as ruas são as principais responsáveis por encorajar 

essa existência. Entretanto, quando se ignora o profundo significado social da cidade, de 

seus espaços públicos e da diversidade que ali existe, esta acaba tornando-se tão monótona 

e desinteressante quanto estes espaços, e isso acabará por ser refletir-se também na própria 

sociedade, agravando ainda questões sociais que possam estar presentes no espaço urbano. 

Pois, como coloca Lefebvre (1968), um dos aspectos mais fascinantes da cidade não é sim-

plesmente as pessoas que nela habitam, mas a realidade de que ela é um ambiente que tan-

to reflete como cria a sociedade humana como a conhecemos. 

Essa insustentabilidade social e o consequente descaso com os espaços públicos nas cida-

des contemporâneas é fato também sustentado por Gehl (2013, p.3) ao afirmar que: 

Uma  ara  er s i a  omum de quase  odas as  idades - independen emen e 
da lo alização, e onomia e grau de desen ol imen o -   que as pessoas que 
ainda u ilizam o espaço da  idade em grande número são  ada  ez mais mal-
 ra adas. (GEHL, 2013, p.3). 

Buscar a sustentabilidade urbana significa a preservação e restauração do ambiente natural 

ao mesmo tempo em que se constrói ou regenera o ambiente urbano, fortalecendo as rela-

ções sociais, o sentimento de pertencimento e responsabilidade da população com a cidade 
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e o macro-contexto na qual esta se insere. Ao reconhecer a interdependência entre o ambi-

ente natural e o construído, garante-se a conservação da vida urbana de forma saudável, 

consciente e duradoura. Como brilhantemente pontua Swyngedouw (2009), ela surge como 

uma tentativa de aproximação entre o pensamento ecológico, a economia, a política, os estu-

dos urbanos e uma teoria crítica social e cultural. Tudo isso com o objetivo de promover a 

concepção de uma nova ecologia política urbana pautada no desenvolvimento sustentável da 

civilização.  

Para que de fato a sustentabilidade urbana seja amplamente aceita como uma nova forma de 

racionalidade social, econômica, política e ambiental, Alva (1997, p.72) defende que, 

 an o na ordem na ional quan o in erna ional, uma das  ondiç es de seu rea-
lismo  eria de ser uma mudança de a i ude da população urbana, espe ial-
men e no que se re ere aos es ilos de  ida e es ru uras de  onsumo.  

Alva (1997) afirma que uma transformação dessa magnitude e influência somente poderia ser 

efeito de um estímulo ao desenvolvimento da cidadania e do seu consequente rebatimento 

prático. Principalmente através do crescimento do processo de participação política da socie-

dade, da construção de um sentimento de orgulho cívico, da valorização da solidariedade so-

cial e da difusão da educação ambiental nas diversas esferas sociais urbanas. Segundo o au-

tor, estes aspectos devem fortalecer o relacionamento do homem com seu meio ambiente, 

seja ele o natural ou o construído.  

Rogers (2012) reconhece que o planejamento sustentável somente será bem sucedido uma 

vez que a sociedade como um todo seja capaz de reconhecer sua importância e incentivar o 

Poder Público a efetivamente contribuir para a concretização dos objetivos estabelecidos pa-

ra a cidade, pois segundo Rogers (2012, p.16): 
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As  idades s  podem re le ir os  alores,  ompromissos e resoluç es da so i-
edade que abrigam. Por an o, o su esso de uma  idade depende de seus 
habi an es e do Poder Públi o, da prioridade que ambos dão à  riação e ma-
nu enção de um ambien e urbano e humano. 

De modo algum, a construção da cidade contemporânea deve ser dominada pelas forças de 

mercado ou pela influência do capital financeiro associado à globalização. O resultado disso 

para sociedade seria uma cidade debilitada nos aspectos que promovem à urbanidade16. O 

efeito desejado através das ações propostas pelo planejamento para a cidade contemporâ-

nea deve ser um espaço que prioriza a convivência, a diversidade, a mobilidade, a história, 

as relações sociais e ambientais, a biofilia, a criatividade, as tecnologias renováveis, o de-

senvolvimento econômico como consequência da realidade social urbana e não como único 

norteador da mesma. Estas ações representam o cerne de um planejamento verdadeiramen-

te sustentável. Segundo Wheeler (2009) o planejamento sustentável ocorre de maneira holís-

tica e integrada, onde o desenvolvimento sustentável é visto como uma maneira de integrar 

as ações destinadas ao meio ambiente, à economia e à equidade, as quais antes se encon-

                                                

16 Pereira (2013) apon a que o  ermo urbanidade re ere-se à qualidade daquele que habi a à  idade, 

à  or esia e à  i ilidade. No en an o, a ualmen e, os urbanis as u ilizam esse  ermo para dirigir-se à as-
pe  os urbanos que ul rapassam essa mera de inição assumindo uma  ono ação singular. Hoje, ao  a-
lar em urbanidade na  idade, es a en on ra-se dire amen e ligada à sus en abilidade de um ambien e 
urbano saudá el, re erindo-se segundo Pereira (2013, p.8), a "um al o  ndi e de in eraç es so iais num 
de erminado espaço urbano, e er ida de maneira  on  nua no  empo". Pereira (2013) apresen a 6 im-
por an es aspe  os  apazes de iden i i ar esse no o signi i ado de urbanidade, apoiado pela de inição 
de Le y (1997) de "urbanidade a priori" e na de inição de  a obs (2009) para quem a urbanidade es á 
in rinse amen e ligada à di ersidade e à  i alidade do ambien e urbano, são eles: 1.A di ersidade de 
usos do solo; 2.E is  n ia  on  nua de esquinas; 3.Fle ibilidade e mis ura de uso nas edi i aç es; 
4. ensidade o imizada; 5.Con inuidade do per urso do pedes re e 6.E is  n ia de  ariadas  lasses 
so iais  ompar ilhando o mesmo espaço. 
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travam divididas entre a esfera ambiental, a esfera política, a esfera pública e a esfera social. 

Wheeler (2009) define essa abordagem sustentável como, "Planning with the Three 'E's: Sus-

tainability and the Environment; Sustainability and Economics; Sustainability and Equity". 

Significa posicionar as relações humanas assim como a relação do homem com a natureza 

no centro do processo de desenvolvimento. Significa também buscar por meio das relações, 

fortalecer o senso de pertencimento e responsabilidade, pois como bem afirma Tiburi (2014, 

p.114) "a relação é, primeiramente, o que não percebemos, e é o efeito do lugar que ocupa-

mos como seres de presença".  Através do fortalecimento das relações sociais no ambiente 

urbano é possível para o cidadão adquirir a certeza de que o outro, assim como ele próprio, é 

de fato uma presença importante. De modo que "o outro é o que vejo, e a relação é ainda uni-

lateral, mas é também o outro que me vê, e ai a relação está na reciprocidade" (TIBURI, 

2014, p.115). A partir desse sentimento mútuo de reconhecimento da importância existencial 

entre os diversos indivíduos que compõem a sociedade, esta poderá mostrar-se verdadeira-

mente capaz de construir através de uma ação coletiva um espaço urbano saudável, acolhe-

dor, ativo e justo, e também de reconhecer o valor da sua relação com a natureza, para que 

assim de fato se concretize o ideal da Cidade Sustentável. 

 

1.6. Gestão Urbana e Cidade Sustentável  

Ao considerar o provável cenário constituído pela associação dos efeitos decorrentes de fe-

nômenos contemporâneos como: a acelerada urbanização mundial, as intensas transforma-

ções originadas a partir dos processos de globalização, os conflitos promovidos pela crescen-

te desigualdade social urbana, a sobrecarga imposta pelas sociedades sobre os recursos na-
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turais e o crescente individualismo que se intensifica nas cidades, o resultado, tende a ser ex-

tremamente preocupante, ou até mesmo catastrófico para a sociedade contemporânea.  

Tendo em mente, conforme defendem Alva (1997), Brundtland (1991), Rogers (2012), 

Wheeler (2009), dentre vários outros autores, que as questões ambientais são, portanto, in-

dissociáveis das questões sociais no meio urbano, e também que, atualmente vivenciamos 

um momento onde a sociedade urbana encontra-se cada vez mais conectada, seja pela sua 

característica de rede decorrente dos processos que envolvem a globalização ou  mesmo pe-

lo avanço dos sistemas de transporte, torna-se impossível para esta mesma sociedade, igno-

rar o impacto que as cidades contemporâneas terão no planeta bem como no futuro da civili-

zação. O principal objetivo a ser buscado pela sociedade para o século XXI - ou porque não 

"o século das cidades" -  deve ser uma estratégia de planejamento e desenvolvimento que se 

demonstre capaz de respeitar os limites impostos pela natureza (sua finitude), enquanto auxi-

lia na criação ou na regeneração das cidades, para que estas tornem-se locais mais acolhe-

dores, justos e sustentáveis. 

Identificadas indiscutivelmente como o habitat da humanidade no século XXI, as cidades se-

rão responsáveis por gerar uma insustentabilidade ambiental e social de consequências po-

tencialmente desastrosas, caso não sejam tomadas medidas e formuladas diretrizes que prio-

rizem a sustentabilidade. Este é um dever que não cabe somente aos países tidos como de-

senvolvidos ou às sociedades privilegiadas, mas sim à sociedade urbana em sua totalidade. 

Promover uma estratégia que busque o equilíbrio entre as questões sociais, ambientais, eco-

nômicas, culturais e políticas representa um grande desafio encontrado pelo planejamento 

contemporâneo, e que deverá ser enfrentado por este para que ao longo desse percurso seja 

possível concretizar o ideal proposto para a Cidade Sustentável. 
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O conceito de Cidade Sustentável apoia-se fortemente nas condicionantes sociais, reconhe-

cendo a estreita relação destas com as questões ambientais. Trabalhando lado a lado com o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, a Cidade Sustentável busca, conforme afirma Alva 

(1997), promover uma modificação das práticas convencionais de planejamento às quais al-

gumas sociedades estão habituadas, ela tenta uma reorganização do espaço urbano, um ge-

renciamento das economias externas e um fortalecimento das economias internas, eliminan-

do nesse meio tempo as "deseconomias" geradas pela aglomeração exagerada ou pela ex-

pansão descontrolada, tendo como foco a melhoria da qualidade de vida da população e o 

crescimento econômico como uma consequência e não como uma condição. A Cidade Sus-

tentável busca então compatibilizar os aspectos ambientais e sociais com a realidade eco-

nômica do mundo globalizado, considerando uma incontável quantidade de fatores que inter-

ligam tais questões com a finalidade de promover uma nova organização de cidade para o 

século XXI.  

Segundo afirma Alva (1997), as cidades contemporâneas devem adquirir uma nova roupa-

gem para que possam preservar seu título como símbolo da civilização humana. Tanto popu-

lação, quanto atores e/ou responsáveis pelas políticas urbanas e ambientais devem buscar 

uma nova forma de organização dos assentamentos, que possa permitir a concretização de 

ambientes urbanos mais eficientes e que se demonstrem capazes de coexistir plenamente 

com o meio ambiente e com os aspectos culturais locais. Pois, conforme Alva (1997, p.21): 

A iden i i ação do  idadão  om sua  idade   uma  ondição bási a para de er 
a degradação ambien al. [...] À medida que se en ender a me r pole  omo 
uma  o alidade, e não  omo a soma de aspe  os  ragmen ários, se poderá 
saber qual   a  omunidade humana à qual se quer per en er. 
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A participação popular nos assuntos públicos e a conscientização das questões urbanas são 

fundamentais para que se construa uma cidade onde o equilíbrio entre as questões ambien-

tais e sociais são consequências de um processo democrático que valoriza a cidadania. Esse 

processo de construção da cidadania faz parte da realidade da Cidade Sustentável, uma vez 

que: 

se apoia na par i ipação dire a da  omunidade  erri orial na de isão e e e u-
ção da pol  i a urbana. Isso impli a a des en ralização da au oridade muni i-
pal a   o n  el do bairro, que   onde se en on ram mais pr  imos os in eres-
ses públi os e pessoais. (ALVA, 1997, p.56). 

Alva (1997) defende que em um mundo marcado pela globalização, a Cidade Sustentável, 

consiste em uma política alternativa possível que deve ser considerada com a finalidade de 

assegurar as condições de sustentabilidade e promover o conceito de desenvolvimento sus-

tentável. No entanto, apesar do potencial desta forma de cidade em construir espaços mais 

saudáveis e vitais, capazes de desenvolver a qualidade ambiental urbana nas diversas regi-

ões da cidade, e não apenas de bairros ou locais privilegiados, a Cidade Sustentável exige 

um grau considerável de visão política e de poder de decisão que possam não somente idea-

lizar como também concretizar tais políticas. Segundo Alva (1997, p.77) a Cidade Sustentável 

é aquela que busca estratégias de médio prazo com o objetivo de: 

a) reduzir o abismo que separa a  idade real da  idade legal; b)  omen ar 
uma mudança  ul ural em  a or de es ilos de  ida mais  rugais;  )  omba er 
as di ersas  ormas de  on aminação ambien al; d) pesquisar e desen ol er 
 e nologias urbanas so ial e ambien almen e adequadas; e) reduzir dras i-
 amen e a  iol n ia urbana;  ) " i ilizar" o au om  el  omo  e  ulo de  rans-
por e urbano. 
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Segundo afirmam Newman;Beatley;Boyer (2009), a Cidade Sustentável nada mais é que 

uma cidade capaz de valorizar o aspecto de resiliência17 ou seja, de reinventar-se frente aos 

obstáculos. Conforme os autores este termo têm sido usado para definir estratégias ou ativi-

dades humanas que são tidas como inteligentes, seguras e sustentáveis. Inteligentes, pois 

objetivam a modernização através das novas tecnologias, seguras, já que valorizam um sis-

tema de planejamento que lhes permita responder rapidamente em casos de eventos inespe-

rados e que priorizam a durabilidade de suas ações, por fim, sustentáveis, uma vez que ten-

tam tornar-se parte da solução e não do problema, buscando contribuir positivamente na ba-

talha contra as questões às quais a sustentabilidade se promove a combater. Conforme iden-

tificam Newman; Beatley; Boyer (2009) existem 7 (sete) aspectos ou tipologias que através 

de sua abordagem holística, constituída por estratégias e resultados integrados, são capazes 

de representar e identificar uma Cidade Sustentável ou, como também é chamada, uma Ci-

dade Resiliente. Tendo como base as definições de Newman; Beatley; Boyer (2009) serão 

adicionados a estas, conceitos complementares particulares a esta pesquisa, na tentativa de 

melhor caracterizar cada um destes 7 aspectos. Portanto, a Cidade Sustentável é: 

A Cidade das Energias Renováveis: a produção de energia renovável deve constituir parte 

integrante do ambiente urbano. Devendo ser considerada tanto no planejamento, como no 

uso do solo, até a própria definição do espaço construído. Novos modelos de cidades que va-

lorizem e utilizem tais tecnologias devem ser buscados, entretanto tão importante quanto 

construir estes novos modelos será adaptar as cidades existentes para que estas também 

                                                

17 A resiliência   um aspe  o, o qual se re ere a uma  ara  er s i a iden i i ada em  er os indi  duos 

ao lidar  om seus problemas, bus ar a superação de obs á ulos ou simplesmen e de resis ir à pressão 
e er ida por si uaç es ad ersas que es e  enha a  i en iar. 
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priorizem estas formas de energia. O transporte também pode ser um grande aliado na intro-

dução das energias renováveis no ambiente urbano, principalmente através da substituição 

dos combustíveis fósseis pelos transportes que utilizam energia elétrica para se locomove-

rem. 

A Cidade Neutra em Emissões de Carbono: juntamente com a priorização das energias re-

nováveis a cidade (as empresas, as edificações, os bairros, as residências, universidades, 

etc.) deve buscar reduzir suas emissões de carbono, objetivando, tornar-se até mesmo neu-

tra em emissões de carbono. Uma agenda de planejamento que priorize essa questão é ne-

cessária principalmente para combater os efeitos do aquecimento global que vêm sendo ob-

servados em diversos países. O percurso para atingir esse aparentemente audacioso objetivo 

já foi iniciado e hoje não é representado apenas por tratados entre grandes países como o 

Protocolo de Kyoto, ele tem acontecido ao redor do mundo através de inúmeras iniciativas 

tanto governamentais quanto não-governamentais, a exemplo da ICLEI-Local Governments 

for Sustainability Cities for Climate Change, a Architecture 2030, a C40 Cities Climate Change 

Iniciative (Fundação Clinton), a UN-HABITAT Cities and Climate Change (ONU), dentre ou-

tras. 

A Cidade Distribuída: é o local onde a distribuição dos sistemas urbanos acontece de forma 

equilibrada e otimizada, utilizando-se das evoluções tecnológicas e de uma participação da 

comunidade local, seja na sua gestão ou no seu desenvolvimento, ela busca uma mudança 

de escala dos grandes sistemas urbanos para que estes assumam uma abordagem mais lo-

cal, na escala do bairro. O sistema distribuído de água caracteriza uma valorização do ciclo 

natural da água pelo planejamento e urbanismo no perímetro urbano. Priorizando a utilização 

da água da chuva, preservando as fontes locais de água e quando possível utilizando estas 
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para o abastecimento dos bairros, estimulando a redução do consumo de água através de in-

centivos ou processos educativos comunitários e sempre reaproveitando a água onde for 

possível na cidade. O sistema distribuído de produção de energia é aquele que prioriza a 

energia do gás natural, das placas solares, a energia solar a vácuo, a energia eólica, etc. 

Oferecendo através da produção local e renovável de energia uma redução dos gastos com 

longas linhas de distribuição e também da vulnerabilidade ambiental associada a construção 

de grandes usinas hidrelétricas/termoelétricas/termonucleares bem como de barragens que 

modificam reservas naturais ou até mesmo áreas urbanas. Já o sistema de infraestrutura dis-

tribuída é na verdade aquele que mais se fará visível no ambiente urbano, uma vez que im-

plica na transformação do próprio espaço construído através de estratégias que otimizem o 

bom uso da infraestrutura urbana, como a promoção dos conceitos de cidade compacta18, do 

estímulo ao uso misto do solo urbano e de um novo conceito de desenho urbano da cidade 

integrado e eficiente. 

A Cidade Biofílica: é aquela que através de seu desenho urbano busca conectar seus habi-

tantes à natureza, para que estes apreciem, aprendam e conectem-se com a mesma, com-

prometendo-se assim à sua conservação no futuro. As cidades biofílicas valorizam a natureza 

e utilizam seus elementos em conjunto com o desenho urbano a fim de promover melhorias 

na qualidade de vida da população, seja através dos telhados ou muros verdes, da infraestru-

tura urbana verde, espaços abertos arborizados e convidativos, retrofit de estruturas subutili-

zadas (viadutos, linhas férreas, etc.) para que estas tornem-se novos espaços verdes (figura 

14), arborização urbana, etc. Essa abordagem permite não somente introduzir a natureza no 

                                                

18 O  on ei o de  idade  ompa  a será melhor apresen ado no Cap  ulo 02 des a pesquisa. 

FIGURA 14: Parque High Line em Nova York. Um exem-

plo de reabilitação de uma via elevada. 

FONTE: 
https://www.flickr.com/groups/friendsofthehighline. 
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meio urbano como também promove outros tipos de melhorias urbanas, uma vez que o te-

lhado verde contribuiu para o isolamento térmico da edificação, a infraestrutura urbana verde 

auxilia no combate à pontos de alagamento na medica em que cria novos espaços permeá-

veis no solo urbano e ambas as estratégias podem vir a contribuir tanto para a captação das 

águas pluviais quando para a criação de hortas urbanas capazes de fornecer alimento local 

para comunidades que necessitem. Muitos pesquisadores, a exemplo de Timothy Beatley, 

acreditam que a introdução de diferentes aspectos da natureza no meio urbano tem o poten-

cial de promover melhorias de caráter físico e psicológico para a sociedade urbana e fará 

com que a população sinta-se mais conectada à natureza em sua totalidade. Deste modo, os 

habitantes das cidades buscarão em seu dia a dia contribuir mais ativamente com a susten-

tabilidade e com o desenvolvimento urbano sustentável no intuito de preservar os recursos 

naturais. A cidade de Nova York e a cidade de Seattle nos Estados Unidos são algumas das 

que hoje seguem a estratégia de cidades biofílicas, a primeira com o plano PlaNYC (figura 

15) para 2030, que objetiva a construção de espaços verdes nas diversas regiões da cidade 

a fim de que cada habitante possa acessar tais espaços após um deslocamento médio de 

apenas 10 minutos de sua residência, a segunda segue a mesma iniciativa entretanto com o 

objetivo de construir um jardim urbano para cada 2.500 habitantes, utilizando como diretriz o 

plano Seattle P-Patch Community Garden.  

A Cidade eco-eficiente: busca reconhecer a cidade como um sistema complexo porém de 

movimento circular. Onde, energia, resíduos e bens materiais seguem um fluxo de vida onde 

serão reciclados ao fim do percurso, para que sejam novamente utilizados reiniciando todo o 

ciclo. Esse processo busca combater a grande demanda e o gigantesco consumo presente 

no ambiente urbano das cidades, reciclando materiais quando for possível, manejando ade-

FIGURA 15: Princípios norteadores do PlaNYC. 

FONTE: Prefeitura de Nova York. 
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quadamente o seu descarte quando a reciclagem não for uma alternativa viável e até mesmo 

utilizando os resíduos sólidos para geração de energia e/ou combustível como é o caso do 

Bio-Gás, uma forma de reutilização e reciclagem que vem sendo implementada pelo governo 

da Suécia em diversas cidades através de uma estratégia local para promover a Cidade Sus-

tentável, chamado de SimbioCity19.  

A Cidade baseada no lugar: é uma forma de cidade que prioriza o desenvolvimento a partir 

dos seus aspectos locais, valorizando a força e a potencialidade exercida por cada local es-

pecífico. Valorizar e estimular o senso de lugar na cidade significa atribuir uma atenção espe-

cial para a população e para o fortalecimento da comunidade urbana durante o processo de 

mudanças ou de intervenções urbanas. Priorizar o desenvolvimento urbano e o desenvolvi-

mento econômico de forma local deve ser fundamental. O foco deve permanecer em estraté-

gias que priorizem o contato humano e o encontro entre os diferentes habitantes através do 

dia a dia da cidade, utilizando-se de uma mistura de usos do solo e edificações de uma forma 

bem pensada e devidamente conectada é possível fortalecer tanto o senso de uma comuni-

dade urbana, quanto o sentimento de pertencimento da população com o lugar ou região em 

que vivem, fazendo com que esta torne-se engajada e busque participar mais ativamente da 

vida pública. O fortalecimento do convívio e do senso de uma comunidade urbana é impor-

tante não somente para estimular a participação da população no processo de tomada de de-

cisões mas também para que esta seja capaz de visualizar a cidade como um local baseado 

na coletividade, facilitando as discussões e minimizando os conflitos resultantes do forte indi-

                                                

19
  aiores in ormaç es dispon  eis no si e SimbioCi y e no Cap  ulo 04 des a pesquisa.  

<h  p://www.symbio i y.org/Templa es/Pages/Page.asp ?id=119&epslanguage=en#subpagean hor> 
A essado em 10 de jan de 2016. 
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vidualismo que existe nas grandes cidades atualmente. As estratégias de Placemaking (figura 

2) contribuem ativamente para que se consigam estas transformações e para fortalecer a 

comunidade urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Apresentação dos conceitos de Placemaking. 

FONTE: <http://www.placemaking.org.br>  Acessado em 10 de jan de 2016. 
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O Placemaking20 contribui para que a sociedade reconheça a importância do capital social, da 

sua relação com o ambiente natural e o construído, da sua herança cultural e da rede urbana 

presente nas cidades. 

A Cidade da Mobilidade Sustentável: apresenta o último, mas não menos importante as-

pecto de uma Cidade Sustentável, uma vez que o transporte e a mobilidade são fundamen-

tais para o desenvolvimento de uma cidade, podendo muitas vezes influenciar até mesmo na 

sua forma física. Uma cidade com um sistema de transporte sustentável é aquela que prioriza 

o pedestre através de suas estratégias de planejamento, como forma de minimizar ao máxi-

mo a necessidade de grandes deslocamentos, é uma cidade que investe no transporte públi-

co e na diversidade das ofertas de transporte, minimizando o uso dos combustíveis fósseis e 

valorizando o uso de energias renováveis como combustível seja para carros, ônibus ou de-

mais veículos. Uma cidade que prioriza a otimização do uso solo, o adensamento inteligente 

e desestimula o uso do automóvel particular, por si só, já contribui efetivamente para a redu-

ção da poluição do ar, para redução do fenômeno da dispersão urbana e para o estímulo ao 

desenvolvimento de uma forma urbana policêntrica ou poli-nucleada. Segundo Newman; 

Beatley; Boyer (2009), as estratégias de transporte sustentável ou mobilidade sustentável, 

são aquelas que incorporam os seguintes aspectos: a) oferta de corredores de deslocamento 

que permitam maior velocidade com relação aos veículos particulares; b) uma associação in-

                                                

20 Placemaking   uma abordagem de planejamen o,  riação e  amb m de ges ão de espaços públi os 

 o almen e  ol ados para as pessoas. O obje i o    rans ormar espaços e pon os de en on ro em uma 
 omunidade urbana. As ruas,  alçadas, parques, edi   ios e ou ros espaços públi os em lugares que 
possuam iden idade e  i alidade,  apazes de es imular maiores e melhores in eraç es en re as pesso-
as e de promo er  omunidades mais saudá eis e a ra i as. Fon e: <h  p://www.pla emaking.org.br> 
A essado em 10 de jan de 2016. 
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teligente entre o aumento da densidade e a localização dos principais corredores ou modais 

de transporte; c) estratégias que promovam a pedestrianização e o uso de bicicletas nas di-

versas centralidades e nas proximidades dos corredores de transporte, bem como uma rede 

integrada de ciclovias e passeios que conectem diferentes partes da cidade; d) estímulo ao 

uso de veículos elétricos sejam eles compartilhados ou particulares; e) a delimitação clara de 

um cinturão verde que percorra todo o perímetro urbano e que funcione de forma conjunta 

com o sistema de mobilidade. 

A partir da apresentação destes 7 (sete) aspectos que representam a Cidade Sustentável é 

possível perceber que alguns deles já começam a se fazerem presentes nas estratégias de 

planejamento contemporâneas, entretanto, ainda é aparentemente difícil, especialmente na 

realidade brasileira, encontrar uma única cidade que obteve sucesso em desenvolver todos 

os 7 aspectos, algumas convenientemente optam por estimular o que lhes é economicamente 

rentável ou o que lhes ajudará a melhorar rapidamente seu marketing urbano, existindo ainda 

uma dificuldade encontrada pela maioria das cidades em implementar um plano integrado 

que promova de forma equilibradas todos os aspectos necessários para construir uma Cida-

de Sustentável.  

Ainda sobre a discussão da Cidade Sustentável, é importante destacar o olhar de Rogers 

(2012) para definir este conceito. O autor afirma que tal cidade é caracterizada como sim-

plesmente aquela capaz de reconhecer que cabe à cidade – contemporânea – o dever de 

atender tanto a objetivos sociais, ambientais e culturais quanto a objetivos políticos, econômi-

cos e físicos. Ela simboliza um sistema tão complexo e dinâmico quanto a própria sociedade 

global contemporânea, no entanto, deve mostrar-se sempre disposta a reagir de forma rápida 
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às transformações e mudanças desta mesma sociedade. Para Rogers (2012, p. 167, grifo 

nosso), a Cidade Sustentável é: 

Uma cidade justa, onde jus iça, alimen ação, abrigo, edu ação, saúde e es-
perança sejam dis ribu dos de  orma jus a e onde  odas as pessoas par i i-
pem da adminis ração; Uma cidade bonita, onde ar e, arqui e ura e paisa-
gem in endeiem a imaginação e  oquem o esp ri o; Uma cidade criativa, 
onde uma  isão aber a e a e perimen ação mobilizem  odo o seu po en ial 
de re ursos humanos e permi am uma rápida respos a à mudança; Uma ci-
dade ecológica, que minimize seu impa  o no meio ambien e, onde a paisa-
gem e a área  ons ru da es ejam equilibradas e onde os edi   ios e a in raes-
 ru ura sejam seguros e e i ien es em  ermos de re ursos; Uma cidade fácil, 
onde o âmbi o públi o en oraje a  omunidade à mobilidade, e onde a in or-
mação seja  ro ada  an o pessoalmen e quan o ele roni amen e; Uma cida-
de compacta e policêntrica, que pro eja a área rural,  on en re e in egre 
 omunidades nos bairros e ma imize a pro imidade; Uma cidade diversifi-
cada, onde uma ampla gama de a i idades di eren es gerem  i alidade, inspi-
ração e a alen em uma  ida públi a essen ial. 

Juntamente dessas características, Rogers (2012) destaca a visão do ecologista Herbert Gi-

rardet, que atribui às cidades verdadeiramente sustentáveis um metabolismo  fluxo circular 

contrário ao das cidades ditas convencionais onde o fluxo ocorre de forma linear. Girardet 

(2012 apud ROGERS, 2012) atesta que estas devem reconhecer o papel que o consumo 

exerce na sua dinâmica e buscar minimizar onde for possível o seu impacto. Utilizando esse 

consumo e os resíduos gerados ao longo do processo em seu benefício próprio, sempre que 

for possível.  

A definição de Rogers (2012) para a Cidade Sustentável apesar de apresentar uma proximi-

dade do que fora definido por Newman; Beatley; Boyer (2009), talvez simbolize um ideal ur-

bano ainda mais próximo da utopia quando comparado à realidade urbana que encontramos 

em cidades como São Paulo ou outras metrópoles localizadas nos países em desenvolvimen-
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to, onde ainda se percebe certo ceticismo dirigido a essas questões, ou à questão da susten-

tabilidade de uma forma geral. Embora o conceito tenha sido há muito introduzido no debate 

internacional, no Brasil, as discussões acerca da sustentabilidade só assumiram de fato um 

papel de destaque nas políticas públicas e no planejamento recentemente, e ainda assim, 

vêm recebendo um olhar duvidoso em diversos círculos sociais e políticos. Desse modo, o 

conceito de Cidade Sustentável quando aplicado à realidade brasileira deve trazer consigo 

um processo ainda mais intensivo de educação ambiental e de participação popular, para que 

suas estratégias sejam de fato bem recebidas e desejadas pela sociedade, somente assim o 

Estado poderá ser pressionado para que busque a sustentabilidade e para que esta abando-

ne as estratégias pontuais e torne-se uma estratégia global envolvendo todos os setores da 

sociedade urbana. 

O cenário de utopia tem acompanhado durante muito tempo a proposta defendida para a Ci-

dade Sustentável, e talvez permaneça acompanhando toda e qualquer estratégia que busque 

promover profundas mudanças na sociedade. Alva (1997) destaca que ao longo da história 

da civilização, diversos utopistas - entre eles Platão, Thomas More e Bentham - apresenta-

ram suas propostas de reorganização social sob a forma de cidades. Bem, pois se como 

afirmou Mumford (1961), as cidades são a representação espacial de uma sociedade e de 

uma época, estas, conforme defende Alva (1997) deverão encontrar-se sempre em um esta-

do de transição, prontas para abandonar paradigmas ou certezas históricas, com o intuito de 

desenvolver novos paradigmas ou novas verdades capazes de representar a evolução do 

pensamento humano, dessa forma, apropriando-se dos aspectos que se deseja preservar e 

idealizando o que se deseja transformar. Esse exercício simboliza um esforço coletivo para 

que o novo modelo de cidade proposto e defendido através dos conceitos da Cidade Susten-
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tável, seja então percebido como possível e acima de tudo como algo necessário para a con-

temporaneidade. Para que assim a Cidade Sustentável torne-se de fato capaz de utilizar seus 

diversos conceitos e estratégias, para influenciar positivamente as transformações desejadas 

pela sociedade e para a sociedade. 

A Cidade Sustentável, portanto, não constitui de modo algum uma realidade imposta à socie-

dade urbana, mas sim uma ação conjunta que percorre as variadas esferas sociais seguindo 

um fluxo que vai de baixo para cima, e utilizando um processo de retroalimentação (diagnós-

tico e plano; tentativa e erro; concretização e avaliação dos resultados) que lhe permita 

abandonar teorias ou estratégias caso seja necessário. A participação popular e o reconhe-

cimento da estreita e íntima relação que deve haver entre sociedade e cidade é imprescindí-

vel para o sucesso da Cidade Sustentável. Assim como aponta Rogers (2012, p.16): 

Uma  idadania a i a e uma  ida urbana  ibran e são  omponen es essen i-
ais para uma  idade e uma boa iden idade    i a. Para re uperar es es as-
pe  os, onde eles es ejam des onsiderados, os  idadãos de em es ar en ol-
 idos  om o pro esso de e olução de suas  idades.  e em sen ir que o es-
paço públi o   responsabilidade e propriedade da  omunidade. [...] A es era 
públi a   o  ea ro de uma  ul ura urbana. É onde os  idadãos desempenham 
seus pap is,   o elemen o que pode agregar uma so iedade urbana. 

Atualmente, diversas cidades ao redor do mundo têm buscado de algum modo promover os 

aspectos de sustentabilidade, seja por uma pressão da sociedade, por uma consciência da 

gestão urbana ou apenas como estratégia de marketing urbano, a realidade é que já começa 

a se perceber uma mudança nos padrões de planejamento. No entanto, infelizmente, esta 

mudança ainda não afeta de forma igualitária todas as regiões do planeta, permanecendo 

mais avançada em certas cidades e mais tímida ou até inexistente em outras. Certo é que 

nos dias de hoje, os conceitos, as estratégias e ações promovidos através do chamado Ur-
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banismo Sustentável têm posicionado este como um exercício de planejamento e projeto ur-

bano, abordando temas relacionados à regeneração/construção de espaços urbanos, à mobi-

lidade, ao transporte, às áreas verdes, à redução do impacto ambiental, aos usos, à forma, às 

novas tecnologias, à identidade, ao fortalecimento das relações (sociais ou ambientais), ao 

desenvolvimento sustentável, entre vários outros aspectos, com a finalidade de se atingir a 

tão desejada sustentabilidade do ambiente urbano. Entretanto seus conceitos e estratégias 

são ainda, infelizmente, tidos por muitos como algo de caráter utópico ou até mesmo como 

ideais "fora do lugar" em certas sociedades, incluindo a brasileira.   

Essa utopia muitas vezes associada à Cidade Sustentável em algumas regiões do planeta, 

não deve, no entanto, ser relacionada a uma fragilidade deste ideal de cidade. Sua descrição 

não deve ser tida como algo puramente imaginativo sobre como deveria ser uma cidade ide-

al, nem tampouco recebida como o símbolo de uma transformação urbana imposta à socie-

dade vinda das esferas superiores de poder (seja poder público, atores privados ou classes 

dominantes). O modelo da Cidade Sustentável surge com um objetivo claro baseado na cole-

tividade e que deseja promover transformações qualitativas na cidade contemporânea, res-

peitando as dinâmicas econômicas da sociedade informatizada, mas buscando promover um 

ambiente urbano mais equilibrado, capaz de sustentar a vida urbana de forma saudável e du-

radoura. 

Embora o reconhecimento da importância das ações de sustentabilidade comece a acontecer 

e a necessidade de um planejamento sustentável já comece a ser vista como algo indispen-

sável à vida urbana, resta ainda um longo percurso a ser percorrido, sendo ainda preciso 

compreender a fundo tanto os aspectos positivos quanto os negativos das intervenções que 

utilizam os parâmetros do Urbanismo Sustentável, para que desse modo sejam identificados 



       P á g i n a  | 110 

os gargalos existentes e que ainda dificultam sua implementação. Esse processo contribuirá 

para que sua assimilação aconteça mais rapidamente e de forma mais eficiente em toda e 

qualquer cidade - seja ela pequena, média, grande, uma metrópole ou uma cidade-global - na 

contemporaneidade. Ao longo do Capítulo 02 desta pesquisa, iremos aprofundar as propos-

tas do Urbanismo Sustentável, conhecendo um pouco de sua história e também apresentan-

do os principais parâmetros dos quais este se utiliza para promover transformações urbanas 

de ordem social, cultural, ambiental, política e econômica.  
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CAPÍTULO 02 -  

SUSTAINABILITY CAN'T BE LIKE SOME SORT OF A MORAL SACRIFICE OR 

POLITICAL DILEMMA OR A PHILANTHROPICAL CAUSE. IT HAS TO BE A 

DESIGN CHALLENGE. 

- Bjarke Inglels 
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CAP. 02 - AS POSSIBILIDADES DE SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE URBANO: IN-
TRODUZINDO O URBANISMO SUSTENTÁVEL 

 

2.1. Os Predecessores do Urbanismo Sustentável   

Para entender no que consiste de fato o Urbanismo Sustentável é preciso retornar ao início e 

compreender de onde surgiram as premissas defendidas por essa forma de construir o espa-

ço urbano. Para tal, se faz necessário compreender três movimentos ocorridos ao final do sé-

culo XX que buscavam em suas particularidades ressaltar os benefícios gerados a partir da 

integração dos sistemas humanos e naturais, ou melhor dizendo, a partir do equilíbrio entre o 

ambiente natural e o ambiente construído. São eles: O Smart Growth (Crescimento Urbano 

Inteligente) iniciado na década de 1970 e consolidado em 1996, O Congresso para o Novo 

Urbanismo (CNU) no ano de 1993 e o U.S.Green Building Council (USGBC) também em 

1993. 

O Smart Growth21 tem seu surgimento nos anos 70 nos Estados Unidos a partir das reformas 

ambientais do então presidente Richard Nixon. Juntamente com os dois principais partidos do 

país, Nixon criou uma legislação ambiental que permanece até hoje como diretriz da política 

                                                

21  Os  dez prin  pios do Smart Growth de a ordo  om Farr (2013, p.13) : 1. Crie uma gama de opor u-

nidades e es olhas de habi ação ; 2. Crie bairros nos quais se possa  aminhar ; 3. Es imule a  olabo-
ração da  omunidade ; 4. Promo a lugares di eren es e in eressan es  om um  or e senso de lugar ; 5. 
Faça de is es de urbanização pre is  eis, jus as e e onômi as ; 6.  is ure os usos do solo ; 7. Pre-
ser e espaços aber os, áreas rurais e ambien es em si uação  r  i a ; 8. Propor ione uma  ariedade de 
es olhas de  ranspor e ; 9. Re or e e dire ione a urbanização para  omunidades e is en es ; 10. Tire 
pro ei o do proje o de  ons ruç es  ompa  as. 
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ambiental norte-americana. Algumas dessas leis são: a Lei da Água Limpa, a Lei da Proteção 

Ambiental (NEPA), a Lei de Manutenção da Zona Costeira, assim como a criação da Agência 

de Proteção Ambiental norte-americana. Em meio a essas novas leis surgem também duas 

que tinham por objetivo coordenar e controlar o uso do solo, eram a Lei Nacional da Política 

do Uso do Solo e os Limites de Crescimento Urbano que se tratavam de áreas além das 

quais a urbanização não seria permitida a fim de proteger os recursos ambientais em volta do 

perímetro urbano. O termo Smart Growth se consolida somente em 1996 quando é retomada 

a discussão ambiental para formulação dos Dez Princípios do Crescimento Urbano Inteligen-

te pela Agência Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. (FARR, 2013).  

O Congresso para o Novo Urbanismo (CNU) acontece pela primeira vez na cidade de Ale-

xandria, Virgínia, Estados Unidos em 1993. Seus idealizadores foram os arquitetos Peter Cal-

thorpe, Andrés Duany, Elizabeth Moule, Elizabeth Plater, Stephanos Polyzoides e Daniel So-

lomon. Os seis arquitetos se reúnem com a proposta de utilizar o urbanismo como um aliado 

no combate à urbanização dispersa, o CNU deveria retomar as discussões iniciadas durante 

seu antecessor o CIAM (Congrès Internationale d`Architeture Moderne) ou Congresso Inter-

nacional da Arquitetura Moderna, onde ambos constituíam um movimento em busca de uma 

reforma no desenho urbano que beneficiasse a saúde pública e aprimorasse a vida urbana e 

a moradia. Apesar das amplas discussões geradas durante o período do CIAM, o arquitetos 

do CNU apenas utilizaram as premissas do mesmo como um estudo de caso, decidindo por 

criar uma nova Carta que viria a substituir a Carta de Atenas formulada pelo CIAM, os moti-

vos foram vários, mas podemos citar como agravante as consequências negativas originadas 

das diretrizes da Carta de Atenas, principalmente no quesito ambiental e na valorização do 

automóvel particular. (FARR, 2013, p.16-19). 
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Os conceitos discutidos pelo Novo Urbanismo têm demonstrado eficiência ao redor do mundo 

nos mais variados tipos de intervenções urbanas. Suas ideias e diretrizes tem mostrado efici-

ência tanto no desenvolvimento de bairros de uso misto, como na criação de cidades com um 

sistema de transporte público integrado e diversificado, assim como em intervenções nos 

centros urbanos. Focando sempre nas propostas compactas de regeneração ou de criação 

de um ambiente urbano voltado ao pedestre. Devido ao caráter recente e por vezes inovador 

dessa prática, muitos de seus projetos entram em conflito com a legislação urbana vigente 

nas cidades necessitando uma busca por novas propostas e técnicas que permitam a apro-

vação das intervenções (FARR, 2013, p.19). Entre as inovações mais interessantes é possí-

vel destacar o transecto urbano-rural (figura 17) e o código inteligente baseado da forma (fi-

gura 18 e 19), o primeiro baseia-se em um conceito chamado transecto natural que buscava 

mostrar em um desenho longitudinal as similaridades entre nichos ecológicos encontrados na 

paisagem, a partir dai o transecto urbano-rural aplica essa estrutura longitudinal como forma 

de descrever os assentamentos humanos variando entre um espectro que vai das áreas sil-

vestres até os centros urbanos. O código inteligente baseado na forma das edificações obje-

tiva de acordo com Farr (2013) substituir ou por vezes atualizar o zoneamento existente atra-

vés de novos desenhos, priorizando sempre a clareza e a simplicidade, onde cada tipologia 

de projeto terá detalhados elementos como: implantação, estacionamento, alturas, usos, 

aberturas, entre outros mais. O objetivo final é o de que as variações destes índices gráficos 

previamente estabelecidos permitam que os novos empreendimentos possuam não apenas 

uma flexibilidade no processo projetual, mas também permitam uma certa previsibilidade do 

produto arquitetônico ou urbanístico final. Trata-se, portanto, de um exercício gráfico de pla-

nejamento urbano capaz de demonstrar índices bem como diretrizes projetuais e seu futuro 

rebatimento espacial no desenvolvimento da cidade. 

FIGURA 17: Exemplo de Transecto urbano-rural. 

FONTE: http://transect.org. 

FIGURA 18: Esquema de Código da Forma. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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O terceiro movimento necessário para compreensão do Urbanismo Sustentável é o U.S. 

Green Building Council (USGBC), que surge a partir da visão de três profissionais do ramo 

imobiliário americano, David Gottfried, Richard Fedrizzi e Michael Italiano. Sua inspiração foi 

a Cúpula da Terra do Rio de Janeiro em 1992 e a consequente publicação do documento The 

Environmental Resource Guide. O USGBC estabelece duas ações que se tornam as princi-

pais responsáveis pelo seu destaque e pela consequente popularização mundial deste na lu-

ta por acelerar a adoção de novas práticas voltadas ao desenvolvimento de edificações sus-

tentáveis. Isso ocorre quando o movimento opta por expandir seu público para além dos pro-

fissionais de arquitetura envolvidos no processo criativo e busca também valorizar a contri-

buição do setor privado reconhecendo a grande influência deste no desenvolvimento urbano 

e buscando uma aproximação maior entre os diversos setores envolvidos na produção arqui-

tetônica da cidade. (FARR, 2013, p.22).  

Logo a par ir de sua  undação o USGBC es abele e normas pioneiras para 
edi i aç es sus en á eis, as quais  iriam a ado ar em 1996 o nome Leaders-
hip in Energy and Environmental Design (LEE ). O sis ema de  er i i aç es 
LEE   omo  iria a ser popularmen e  onhe ido   lançado no ano 2000 e 
 onsis e basi amen e no seguin e: 

A norma do LEED combina pré-requisitos, com créditos opcionais que geram pontos, que re-

sultam em um escore total. À medida que o escore de um projeto aumenta, ele recebe a certi-

ficação do LEED em níveis de desempenho crescentes que vão de Certificado, no mais bai-

xo, a Platinum, no mais alto. Essa flexibilidade funciona bem no mercado, permitindo que um 

projeto incorpore somente estratégias adequadas de edificação sustentável. (FARR, 2013, 

p.22).  

FIGURA 19: Esquema de 

Código da Forma. 

FONTE: Elaborado pelo 

autor. 
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O Urbanismo Sustentável pode, e deve ser caracterizado como uma união de aspectos parti-

culares de sustentabilidade promovidos a partir desses movimentos. Apropriando-se das con-

tribuições deixadas por eles e tendo o objetivo primário de estimular o desenvolvimento pleno 

e a associação eficiente dos conceitos herdados de seus predecessores.  

 

2.2.Conceitos, Estratégias e Impasses do Urbanismo Sustentável 

De acordo com o relatório Cities and Climate Change, publicado pela UN-Habitat (2011), 

existem pelo menos sete aspectos particulares que influenciam diretamente na implantação 

da sustentabilidade nos espaços urbanos e no estímulo à urbanidade, são eles: a compaci-

dade, mobilidade e transporte sustentáveis, a densidade, o uso misto do solo, a diversidade, 

as tecnologias de energia solar passiva e a biofilia. Estes fatores devem ser considerados no 

processo de desenvolvimento praticado e no planejamento das áreas urbanas, precisam es-

tar integrados ao desenho e à organização dos espaços públicos na cidade. De um modo ge-

ral, a qualidade do ambiente construído (aqui incluindo o planeamento urbano e a concepção 

dos espaços públicos, culturais e os distritos históricos) deve ser buscada através do Urba-

nismo praticado na cidade. Todas as questões citadas possuem um rebatimento espacial di-

reto na cidade e implicam transformações na própria vida urbana e no dia a dia de uma popu-

lação. O consequente sucesso ou o fracasso na promoção da sustentabilidade do ambiente 

urbano dependerá da forma como essas questões serão associadas e implementadas pelos 

planejadores, gestores e pelos demais profissionais envolvidos no processo de planejamento 

e desenho urbano. Neste século XXI, destaca-se a necessidade de exista um forte estímulo 



 

  P á g i n a  | 117 

ao desenvolvimento de um Urbanismo Sustentável capaz de garantir a qualidade da vida nas 

cidades, minimizar seu impacto sobre o ambiente natural e otimizar suas potencialidades. 

De acordo com Farr (2013, p.28), é possível caracterizar o Urbanismo Sustentável, em seu 

aspecto mais básico e reducionista, como aquele com um bom sistema de transporte público, 

que permita a possibilidade do deslocamento a pé integrado com edificações e infraestrutura 

urbana de alto desempenho. A cidade planejada de forma compacta demonstra-se primordial 

para o mesmo, como um lugar onde a densidade seja trabalhada de forma inteligente e alia-

da a uma variedade de usos (comercial, serviços, habitações diversificadas, institucional, cul-

tural). O acesso humano à natureza, a busca pela existência harmoniosa entre a mesma e o 

ambiente construído, bem como a otimização da infraestrutura existente no espaço urbano 

também são valores centrais desse movimento. Segundo Farr (2013), um dos principais obje-

tivos do Urbanismo Sustentável é valorizar os conceitos de comunidade e os benefícios soci-

ais provenientes da vida no bairro, onde o pedestre deve ser sempre o ator principal. Trata-se 

da unificação de diversas estratégias com o objetivo de aplicar o conceito de desenvolvimen-

to sustentável proposto por Brundtland (1991) e pela Agenda 21 no ambiente urbano, uma 

vez que isoladamente estas estratégias não conseguiriam solucionar os desafios enfrentados 

pelas cidades, entretanto juntas elas nos permitem vislumbrar uma nova estrutura urbana ca-

paz de sustentar uma realidade mais sustentável.  

Uma vez que o próprio conceito de sustentabilidade é evolutivo como destacado anteriormen-

te, pode-se compreender o Urbanismo Sustentável como um conjunto de conceitos e estraté-

gias mutáveis (ver quadro 01), que devem encontrar-se em constante revisão, buscando con-

tribuir sempre com as necessidades humanas e sendo um objeto originado de "experiências, 
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pesquisas, reflexões e vivências" resultantes do conjunto social, cultural, econômico, tecnoló-

gico e ambiental presente no meio urbano. (SILVA ; ROMERO, 2010, p.2). 

Não se tratam apenas de soluções baseadas em uma nostalgia da vida em comunidade ci-

dade pequena, mas sim de apropriar-se desse conceito para reestabelecer um sentimento de 

participação e integração da população com o meio urbano. As ruas voltam a exercer sua 

função social contrapondo-se ao aspecto meramente funcional, o bairro se transforma em um 

local de convívio e cidadania, reconstruindo a relação de seus habitantes com a cidade e o 

meio ambiente à sua volta, fazendo com que a população volte a sentir-se responsável pela 

preservação e evolução de ambos. 

Para estimular e desenvolver este senso de pertencimento em uma população é necessário 

entender o bairro como algo além do limite administrativo da cidade. O autor Lynch (2011) 

considera os bairros como um fenômeno de aspectos não somente físicos, como também so-

ciológicos e psicológicos, constituindo "áreas nas quais o observador pode penetrar mental-

mente e que possuem algumas características em comum". (LYNCH, 2011, p.74).  

Portanto, é necessário considerar que a própria definição de um bairro e as características fí-

sicas que o definem verdadeiramente, podem muitas vezes não serem compatíveis com os 

limites administrativos que o delimitam, deve-se entender bairro como uma região dentro da 

cidade que possui vários elementos em comum responsáveis por lhe atribuir uma imagem 

perante a sociedade, esta imagem constitui um importante elemento na construção do relaci-

onamento entre população e bairro, levando pessoas a se sentirem mais parte de um lugar 

específico dentro da cidade do que em outro e ajudando na construção de uma identidade na 

comunidade urbana.  
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QUADRO 01: Síntese dos Conceitos e Estratégias do 

Urbanismo Sustentável. 

FONTE: Elaborado pelo Autor a partir desta pesquisa, 
2015. 
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Os elementos e características determinantes na construção de um bairro são como afirma 

Lynch (2011, p.76)  "continuidades temáticas que consistem numa infinita variedade de com-

ponentes: textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de construção usos, atividades, habi-

tantes, estado de conservação, topografia, etc". Onde somente reforçando estas característi-

cas típicas de cada local e trabalhando seus problemas será possível a construção de uma 

forte imagem capaz de gerar uma unidade temática plena dentro da cidade. Isso permitirá 

que a população desenvolva e aprofunde os laços com o ambiente urbano, contribuindo na 

construção do senso de comunidade no ambiente urbano e consequentemente estimulando 

essa população a participar mais ativamente na construção e na preservação desse mesmo 

espaço. 

Rogers (2012) defende que o modelo de "cidade compacta" pode proporcionar tanto melho-

res oportunidades sociais como grandes benefícios ecológicos quando comparado ao modelo 

de cidade dispersa difundido por Ebenezer Howard (figura 20), onde prevalecia uma menor 

concentração de moradores, em bairros menos densos e com natureza em abundância, as 

ditas "Cidades-Jardim". Através de um planejamento integrado, a densidade pode ser traba-

lhada definindo os limites desejados e buscando seu controle não somente através do uso do 

solo mas também por códigos baseados na forma que estabelecem os preceitos desejáveis 

para o ambiente construído (como quadra aberta, usos, alturas, afastamentos, etc.) a fim de 

se obter certa previsibilidade do produto final e promover a sustentabilidade. Quando em con-

junto com aumento da eficiência energética e da gestão de resíduos, estas ações contribuem 

para redução do impacto sobre os recursos naturais, uma vez que buscam diminuir o nível de 

poluição gerado e otimizam o uso do espaço urbano regulando assim, a expansão descontro-

lada da cidade sobre o ambiente natural. (ROGERS, 2012, p.33). 

FIGURA 20: Esquema de Cidade-Jardim. 

FONTE: Elaborado por Ebenezer Howard, disponível 
em Archdaily.com 
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Hoje, a sustentabilidade, apesar de já se fazer presente em diversas discussões tanto aca-

dêmicas quanto políticas, ainda não é bem conhecida por grande parte da população. Isso se 

deve ao fato de que muitas medidas ainda precisam ser implantadas, como por exemplo, o 

uso de energia renovável que participa minimamente na matriz energética do país. A susten-

tabilidade precisa ser vivenciada e contar com o apoio de toda a população, assim como toda 

uma plataforma de políticas de "pensamento-verde", pois, segundo James Lovelock (1997), 

muitos ainda olham o aquecimento global como uma ficção e favorecem os negócios, como 

usual. Por este motivo seria bom considerar a definição de Gisbert Glaser (apud LOVELOCK, 

1997, p.3) para quem "o desenvolvimento sustentável é um alvo em movimento e integra os 

três pilares do bem-estar social, prosperidade econômica e proteção ambiental em benefício 

das gerações presen es e  u uras”. Ora, se para o mundo Europeu ainda pesa o fato de não 

enxergarem que o aquecimento global é real, muito menos para os sulamericanos, região do 

globo em que o Brasil se insere. Portanto, quando se trata de detalhar as ações em prol da 

sustentabilidade, as pessoas, especialmente aquelas que não acompanham os estudos em 

desenvolvimento, não acreditam que o Urbanismo Sustentável é um passo de cooperação 

para se implantar a sustentabilidade em nossas cidades. 

Uma das principais críticas ao Urbanismo Sustentável é resultante de conceitos herdados de 

um movimento antecessor, o Novo Urbanismo. Consiste no fato de ambos, como afirma 

Robbins (2008), tentarem vender uma visão de comunidade baseada na nostalgia por uma 

vida de cidade pequena e uma segurança garantida através do conceito de bairro e vizinhan-

ça. Esse conceito, segundo Robbins (2008), ignora a opção de que um indivíduo possa esco-

lher viver anonimamente nos subúrbios residenciais ou cercado pelo isolamento dos muros 

em seus condomínios monofuncionais. Para alguns, a simples existência de uma comunida-
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de se mostra incapaz de solucionar muitos dos principais problemas urbanos. O crescente 

aumento populacional acabará por gerar novos guetos dentro da cidade, uma vez que essas 

novas comunidades tecnológicas e verdes irão elevar o valor da terra assim como das rela-

ções comerciais, proporcionando uma vida digna apenas para as classes com melhores con-

dições sociais e gerando um processo de gentrificação em potencial dentro da cidade. Aliada 

à rápida expansão urbana, esse processo acabará por potencializar ainda mais a marginali-

zação de uma grande parcela da população (ROBBINS, 2008 ; ELLIS, 2002). Segundo de-

fende Robbins (2008), antes de dirigir-se aos problemas presentes em áreas já urbanizadas é 

preciso trabalhar as questões existentes nas favelas que carecem de qualquer urbanização. 

A realidade de se promover intervenções baseadas nos conceitos de comunidade e sustenta-

bilidade, dentro de espaços centrais ou já consolidados urbanisticamente na cidade torna-se 

inviável, uma vez que seria improvável que uma comunidade compacta (reunindo comércio, 

serviços, lazer e trabalho), voltada ao pedestre e as tecnologias verdes consiga atender as 

grandes demandas das cidades. Neste caso, segundo defende o autor, a existência de uma 

certa setorização urbana similar aquela proposta no urbanismo moderno se faz necessária a 

fim de garantir o pleno funcionamento da cidade. 

Quando se trata de Urbanismo Sustentável, o problema é também de participação da popula-

ção. Sabe-se que já existem algumas certificações que, embora sejam hoje amplamente se-

guidas pela área comercial (empresas, serviços, etc.), estão ainda apenas se iniciando para 

as áreas residenciais. Implantar a sustentabilidade, então, requer poder contar com políticas 

públicas e gestão ambiental urbana. Primeiro os planos, programas e projetos precisam estar 

implantando a sustentabilidade ao seguir a lei. Mas quem fiscaliza? Quem constrói com aten-

ção para a sustentabilidade, recolhendo água de chuva, usando energia renovável e materi-
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ais que tenham selo de sustentabilidade? Falta o exercício da Gestão, falta acima de tudo 

monitoramento da implantação dessa sustentabilidade. Sem uma estratégia de gestão ade-

quada somos pessoas que não reconhecem a necessidade da sustentabilidade, a não ser 

que o vizinho tenha a certificação de sua casa ou edifício, mostrando que é bom e viável você 

também optar por ter uma construção certificada. Certo é que para algumas residências, co-

mo habitações de interesse social já existe um selo, o selo Azul da Caixa, que pede que se 

trabalhe com projetos e obras sustentáveis, cobrando então que vários atributos da sustenta-

bilidade estejam em seus projetos e obras. Entretanto isso ainda é apenas o início, pois 

quantas unidades já se encontram de fato certificadas? As famílias querem que sua comuni-

dade participe do processo de sustentabilidade? Reconhecem a importância e necessidade 

de colaborar para construir com sustentabilidade?  

Ao que parece falta ainda um processo educativo que percorra todas as esferas sociais, bus-

cando a conscientização da importância da sustentabilidade e das ações do Urbanismo Sus-

tentável. Somente dessa forma poderá haver a devida cobrança sobre os agentes responsá-

veis, no intuito de concretizar as ações do Urbanismo Sustentável em prol de uma melhoria 

da vida urbana efetivamente. 

 

2.3. A Cidade Compacta e a Escala Humana 

O conceito de cidade compacta representa na atualidade um modelo amplamente discutido e 

aceito como conceito de planejamento e de direcionamento de desenho urbano para as cida-

des contemporâneas. Aliando diversas estratégias de caráter sustentável (sociais, econômi-

cas, culturais e ambientais) que posicionam o indivíduo e o bem-estar social no cerne da 

construção do ambiente urbano. Essa estratégia oferece diversos benefícios que podem vir a 
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ser alcançados ao se valorizar o pedestre e os espaços públicos na construção da cidade 

compacta sustentável e demonstra, dentre as várias características particulares que constitu-

em este modelo de cidade, um enorme potencial para promover a urbanidade no espaço ur-

bano, a medida em que valoriza a importância de ações estratégicas voltadas para o dese-

nho dos espaços públicos como forma de atingir uma real melhoria dos aspectos urbanos. 

No Capítulo 01 desta dissertação, foi apresentado o ponto de vista de Jacobs (2009), Lefeb-

vre (1968) e Gehl (2013), que abordam o conceito de sustentabilidade urbana sob um viés 

social. Para esses autores, os espaços públicos - ou melhor, as formas de desenho urbano 

utilizadas para constituir tais espaços - são grandes protagonistas capazes de estimular a 

sustentabilidade social urbana ou de auxiliar com a deterioração desta. O desenho urbano 

adequado destes espaços é capaz de transformar a cidade contemporânea no que ela deve-

ria ser de fato. Uma cidade na qual se valoriza o profundo significado social de seus espaços 

públicos consequentemente representará um local vibrante, pulsante, palco da liberdade e da 

criatividade humana, onde as pessoas podem buscar ao mesmo tempo a diversão ou alguma 

forma de autorrealização.  

Para Gehl (2013) os planejadores e gestores em sua maioria parecem atribuir ao espaço pú-

blico uma prioridade mínima, uma vez que este torna-se cada vez mais impessoal, limitado e 

carente de um projeto urbano adequado. Logo, o pedestrianismo como forma de desloca-

mento é drasticamente reduzido mais e mais a cada dia. A partir dessa redução da ocupação 

e do espaço do pedestre, as funções sociais e culturais do espaço urbano são diretamente 

afetadas, perde-se gradativamente uma das mais importantes contribuições do espaço públi-

co para a cidade, que é o seu potencial de representar o "fórum social de uma sociedade", 

funcionando como "local de encontro da diversidade urbana" que habita a cidade (GEHL, 
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2013, p.25). Durante décadas a importância da dimensão humana para o planejamento urba-

no foi sendo drasticamente reduzida, enquanto o espaço do automóvel cresceu vertiginosa-

mente. Somente recentemente, após longos anos de debates sobre a sustentabilidade e o 

impacto ambiental e social da rápida urbanização, que as cidades mais uma vez reconhece-

ram a importância do pedestre, direcionando o foco para as necessidades das pessoas que 

de fato utilizam o espaço público. (GEHL, 2013). 

A cidade compacta (figura 21) inicia-se a partir de "uma releitura do modelo de cidade-densa" 

representando um importante elemento originado no âmbito do planejamento urbano a fim de 

promover a urbanidade das cidades contemporâneas. Quando aliada a um ideal ecológico, 

esta, também reconhece a importância da associação entre sustentabilidade ambiental e sus-

tentabilidade social ao buscar o rompimento com o modelo de desenvolvimento monofuncio-

nal e da constante valorização do automóvel como principal ator urbano (Rogers, 2012). Jun-

to deste propósito entra em ação um conjunto diversificado de estratégias de mobilidade, de 

uso do solo e de caráter ecológico com o objetivo de fortalecer o senso de comunidade no 

espaço urbano, fortalecer as relações sociais, promover benefícios ambientais urbanos e po-

sicionar o pedestre como ator principal da vida urbana, tendo a rua e os espaços, tanto públi-

cos quanto privados, como palco do convívio e da cidadania, promovendo a valorização das 

relações, sejam elas sociais ou ambientais (ROGERS, 2012, p.32). A partir desse momento, 

a cidade compacta deixa de ser apenas uma estratégia de densidade ou encurtamento de 

distâncias e passa a ser um modelo de desenho urbano capaz de promover uma cidade sus-

tentável. 

Planejar uma  idade au o-sus en á el e ige uma ampla  ompreensão das re-
laç es en re  idadãos, ser iços, pol  i as de  ranspor e e geração de energia, 
bem  omo seu impa  o  o al no meio ambien e lo al e numa es era geográ i-

FIGURA 21: Modelo de cidade compacta, apontan-

do a relação entre as funções urbanas e mobilidade 
como estratégia de planejamento. 

FONTE: Elaborado pelo Autor. Adaptação de es-

quema e conceitos desenvolvidos por Rogers 
(2012). 
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 a mais ampla. Se quisermos e e i amen e  riar essa noção de desen ol i-
men o sus en á el, en ão  odos esses  a ores de em es ar en relaçados. Não 
ha erá  idade sus en á el, do pon o de  is a ambien al, a   que a e ologia 
urbana, a e onomia e a so iologia sejam  a ores presen es no planejamen o 
urbano. (ROGERS, 2012, p.32). 

O modelo da cidade compacta sustentável representa através de suas estratégias esse novo 

ideal social-ecológico, tão defendido pelo desenvolvimento sustentável e suas ramificações, 

uma vez que esta, conforme aponta Rogers (2012), desenvolve-se tomando partido dos cor-

redores tanto de transporte quanto comerciais, fortalecendo o ideal de uma comunidade ur-

bana em pontos estratégicos, apostando na conectividade através de uma rede urbana, seja 

ela composta de parques, espaços públicos, transportes, comércio e/ou habitação e possuin-

do também uma ampla gama de atividades públicas e privadas sobrepostas no espaço urba-

no.  

Essa tentativa de valorizar o aspecto multifuncional da cidade e de lhe devolver a diversidade 

de uso do espaço urbano, demonstra, que o modelo defendido para a cidade compacta, não 

somente reconhece a mesma como "uma matriz complexa e mutável de atividades humanas 

e efeitos ambientais" como também busca a otimização da organização do espaço urbano de 

modo geral, não somente para restaurar o equilíbrio social desta sociedade urbana mas na 

tentativa de minimizar os efeitos e consequentes impactos do crescimento desordenado des-

ta sobre o meio ambiente e sobre os recursos naturais que abastecem as cidades (ROGERS, 

2012, p.32). As cidades compactas sustentáveis são, portanto, densas, sustentáveis, multi-

funcionais e heterogêneas. A ideia principal por trás do modelo é combater o acelerado cres-

cimento urbano horizontal de forma a evitar os efeitos negativos originados com a urbaniza-

ção das áreas rurais, a  crescente impermeabilização do solo, dos gastos com infraestrutura 

e da sobrecarga do sistema viário. Outros objetivos importantes considerados pelo modelo, 
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consistem em promover melhorias sociais no ambiente urbano, a valorização do potencial 

que a cidade oferece para o convívio urbano, bem como das relações sociais que se ideali-

zam através dos espaços públicos. Este exercício e estímulo da urbanidade na cidade, busca 

desenvolver uma forte consciência socioambiental entre os habitantes da sociedade urbana, 

a partir do fortalecimento do próprio sentimento de uma comunidade urbana. 

A cidade compacta, portanto, nada mais é do que uma estratégia capaz e auxiliar no desen-

volvimento de cidades plenamente sustentáveis, que valorizam a busca por um equilíbrio 

dentre os diversos fatores que constituem o ambiente urbano, apropriando-se de conceitos 

provenientes de variadas disciplinas para construir um modelo de planejamento capaz de 

promover uma realidade urbana sustentável, saudável e duradoura a partir de suas estraté-

gias. Sejam estas voltadas para o desenho urbano, para as questões sociais, economia ou 

até mesmo para a ecologia. 

A densidade constitui um importante elemento integrante do conjunto de fatores que definem 

a cidade compacta sustentável. Principalmente quando se fala na densidade das atividades 

urbanas, estas, devem estar sempre aliadas à capacidade do próprio sistema de transporte 

em suportar as viagens produzidas diariamente por tais atividades em meio aos diversos mo-

dais de transporte, tendo sempre em mente que o transporte coletivo deve predominar sobre 

os demais meios particulares. Entretanto, não se trata apenas da promoção de uma aglome-

ração urbana exageradamente densa, mas de associar o uso do solo aos meios de transpor-

te, de modo a atingir certo equilíbrio, tornando a cidade mais compacta a partir dessa relação 

e elevando essa característica proporcionalmente ao uso do transporte coletivo. (GOMES et 

al, 2011).  
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Alguns outros fatores importantes para a cidade compacta sustentável são: a proporção entre 

edificações verticalizadas e horizontais, a relação entre o espaço construído e as áreas ver-

des, a importância de se reduzir os gastos com energia, água, assim como a emissão de ga-

ses estufa e a busca por novas formas de se estimular o uso do espaço público pelo pedes-

tre, ou seja, trata-se da busca pelo equilíbrio entre espaço construído, transporte e espaços 

livres de forma a viabilizar a construção de uma cidade voltada para as necessidade do pe-

destre, onde este venha a tornar-se indiscutivelmente o ator principal na vivência do espaço 

urbano e onde o espaço público torne-se o palco dessa vida urbana. 

Dentre as vantagens apontadas por Farr (2013), Rogers (2012) e Gehl (2013) obtidas através 

do modelo da Cidade Compacta Sustentável podemos citar:  

 A otimização da infraestrutura instalada. A fim de reduzir a necessidade de expan-

são para novas áreas mais periféricas, minimizando os impactos ambientais resul-

tantes do crescimento da área urbana sobre as áreas naturais que cercam a cidade; 

 O estímulo do aumento na concentração de pessoas ao longo dos diversos horários 

do dia, e não apenas em uma determinada fração deste, como por exemplo o que 

ocorre em certas áreas centrais que somente recebem algum movimento durante o 

expediente de trabalho. Isso pode justificar o custo relativo de implantação das es-

tratégias do modelo de cidade compacta uma vez que eleva a concentração de pe-

destres percorrendo o espaço público, favorece também as atividades econômicas 

como comércio e serviços a nível local e fortalece o sentimento de segurança da 

população que transita naquele determinado local;  

 Redução nas distâncias percorridas devido aos deslocamentos diários realizados 

pela população (casa, trabalho, lazer, compras) através do estímulo ao uso misto do 
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solo urbano. Um bairro ou região que prioriza uma ampla oferta de usos, atividades 

e/ou serviços para a população, evita a necessidade diária de deslocamentos por 

parte da mesma. Trata-se de morar, estudar, trabalhar e ter lazer nas proximidades 

do bairro evitando longas horas perdidas nos deslocamentos para outros locais 

mais atrativos dentro da cidade; 

 Valorização dos sistemas de transporte coletivo. A redução no uso do automóvel 

particular como meio prioritário de transporte na cidade contribui tanto para minimi-

zar a emissão dos gases de efeito estufa, como também lida diretamente com a 

questão dos grandes congestionamentos. Os benefícios não são apenas locais, ou 

a nível de bairro, são também globais, uma vez que o dióxido de carbono emitido 

pelos veículos automotivos, é um dos principais protagonistas das inúmeras mu-

danças climáticas que têm ocorrido pelo planeta.  Hoje, as atividades humanas, se-

jam elas benéficas ou prejudiciais, não respeitam fronteira geográfica e afetam, de 

uma forma ou de outra, localidades diversas. Dentro das cidades compactas susten-

táveis os maiores deslocamentos se dariam sem a obrigatoriedade gerida pela ne-

cessidade diária de procurar uma atividade em um local específico onde esta ocor-

re, mas sim de forma esporádica e optativa; 

 Melhorias na qualidade de vida, aumento de produtividade e diminuição dos pro-

blemas relacionados a desgastes físicos e emocionais. A partir da redução das dis-

tâncias e do estímulo à multifuncionalidade das edificações e do uso do solo no pe-

rímetro urbano, haverá uma redução das longas horas perdidas no trânsito, indo de 

um local para outro, todo esse tempo poderá ser convertido em atividades benéficas 

para a própria população e/ou até mesmo rentáveis economicamente; 
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 O encorajamento ao pedestrianismo e aos espaços construídos a partir de uma es-

cala humana. O projeto de áreas e passeios apropriados para o caminhar é essen-

cial, onde além do mobiliário urbano adequado exista uma iluminação pública apro-

priada ao pedestre ao invés de direcionada para o leito carroçável das vias. Em pa-

ralelo, a implantação de um eficiente sistema de transporte coletivo de alta capaci-

dade capaz de suprir os diversos tipos de deslocamentos (locais ou regionais) e um 

maior foco nos investimento que priorizem o deslocamentos a pé, por bicicletas ou 

sistemas de baixa emissão de carbono, podem contribuir  não somente para melho-

rias sociais (a partir da utilização do espaço público) como também melhorias na 

saúde e no estilo de vida da própria população (uma vez que esta se torna fisica-

mente mais ativa em seu dia a dia); 

Para que se atinja o desejado sucesso do modelo de uma cidade compacta e sustentável é 

essencial incorporar áreas públicas que promovam a interação social, bem como espaços co-

letivos que fortaleçam esse senso de comunidade. Dessa forma, pode-se então combater, 

ainda que em parte, a enorme segregação social que se forma nas grandes cidades. Pode-se 

também minimizar o surgimento de áreas problemáticas no condiz aos aspectos de urbani-

dade ou aos aspectos sociais. Tanto a exclusão de determinadas classes em "guetos" urba-

nos, como a auto-exclusão de outras classes em condomínios horizontais de luxo dispersos e 

isolados, pouco ou nada contribuem para a resolução dos conflitos de ordem social que sur-

gem nas grandes cidades, nem tampouco para melhoria da funcionalidade desta mesma ci-

dade. Tais regiões, são identificadas por Rogers (2012) como zonas onde predomina a mo-

nofuncionalidade do solo urbano, são portanto zonas onde apenas um único grupo social ou 

apenas um único uso do solo se destaca na construção da cidade. As zonas predominante-
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mente monofuncionais presentes no espaço urbano não somente deixam de contribuir para 

melhorias de ordem urbana como contribuem ativamente para que ocorra uma subutilização 

de certas áreas da cidade. Locais que poderiam estar auxiliando no fortalecimento dos as-

pectos de urbanidade no perímetro urbano e aproximando a cidade do ideal da sustentabili-

dade.  

Na cidade compacta sustentável, a interação social se dará principalmente através dos espa-

ços públicos, áreas livres e serviços comuns à população como por exemplo: a educação, a 

cultura e o comércio. Conforme defende Rogers (2012), os núcleos compactos, tem o impor-

tante papel de restabelecer dentro da própria cidade uma sociedade baseada na comunida-

de, ou seja, na vivência baseada na coletividade mas respeitando a individualidade particular 

do individuo que habita uma sociedade contemporânea. Numa comunidade urbana, os habi-

tantes convivem entre si, encontros acontecem sejam eles planejados ou não, existe uma 

troca de experiências e o crescimento das relações interpessoais entre os habitantes é esti-

mulado ao longo da rotina diária da população. A partir disso, acredita-se que é possível lidar 

ou até mesmo combater certos males urbanos contemporâneos como o individualismo, a in-

segurança, a desvalorização da cultura e do patrimônio locais e em paralelo, promover as es-

tratégias de preservação ambiental para se constitua uma sociedade urbana capaz de valori-

zar o ambiente construído e o ambiente natural do local onde se vive. Uma vez que a partir 

das estratégias do modelo de cidade compacta, o conjunto desses dois ambientes (o constru-

ído e o natural), torna-se mais visível, mais palpável ao contato da população, deixando de 

ser algo distante e impessoal com o qual as pessoas pouco ou nada se identificam e passan-

do a constituir, agora, um integrante ativo de suas vidas e o protagonista do dia a dia urbano 

local. 
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Portanto, as cidades compactas sustentáveis recolocam a cidade como o habitat ideal para 

uma sociedade baseada na comunidade onde se respeita um certo equilíbrio entre ambiente 

construído e ambiente natural. É um tipo de estrutura urbana que pode ser interpretada de di-

versas maneiras e em resposta a diversas culturas. As cidades devem, ao longo deste século 

das cidades, estarem mais próximas de seus habitantes, propiciando o contato olho no olho, 

sempre dispostas a agirem como os pilares da atividade humana, da geração e da expressão 

de uma cultura local. Independente do clima ser agradável ou não, ou de uma sociedade rica 

ou pobre, o objetivo a longo prazo na busca por um desenvolvimento sustentável deve ser 

fomentar uma estrutura urbana diversificada e consciente. Para que ocorra o desenvolvimen-

to de uma comunidade urbana forte onde se respeite a coletividade, onde se opte pela mini-

mização dos impactos (sociais e/ou naturais) e da poluição gerada, promovendo um ambien-

te saudável, limpo e duradouro. (ROGERS, 2012).  

Acredita-se então que para atingir tais objetivos é essencial promover especial atenção aos 

espaços públicos dentro do conceito de uma cidade compacta sustentável, uma vez que es-

tes são o principal palco da vida urbana na escala do pedestre, funcionando não somente 

como espaços de passagem, mas também locais convidativos e de permanência (GEHL, 

2013). Seja para o deslocamento, para o lazer ou para o trabalho, os espaços públicos de-

vem ter seu protagonismo reconhecido para que se atinja uma cidade verdadeiramente sus-

tentável. Onde, através do desenho urbano destes espaços torna-se possível promover inú-

meras melhorias sociais, ambientais, econômicas e culturais no meio urbano. Portanto, bus-

car formas criativas de se transformar estes espaços nas cidades contemporâneas, que bus-

cam apropriar-se dos conceitos do modelo de cidade compacta sustentável, torna-se essen-
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cial ao planejamento contemporâneo, a fim de construir uma comunidade urbana de fato sus-

tentável, seja pelos seus aspectos ambientais ou sociais. 
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CAPÍTULO 03 -  

EVERYONE IS AWARE THAT TREMENDOUS NUMBERS OF PEOPLE CONCENTRATE IN 

CITY DOWNTOWNS AND THAT, IF THEY DID NOT, THERE WOULD BE NO DOWNTOWN 

TO AMOUNT TO ANYTHING - CERTAINLY NOT ONE WITH MUCH DOWNTOWN DIVER-

SITY. 

- Jane Jacobs 
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CAP. 03 - REGENERAÇÃO URBANA: UMA ANÁLISE DOS ESPAÇOS SUBUTILIZADOS 
EM CENTROS URBANOS 

 

3.1. A Regeneração de Espaços Urbanos Subutilizados: uma necessidade  con-

temporânea 

De um modo geral, o que caracteriza as cidades brasileiras hoje, no que se refere aos parâ-

metros adotados pelo planejamento urbano, não é simplesmente uma negação acerca do 

que é preciso ser realizado, mas uma aparente ruptura entre o reconhecimento do problema 

e as ações propostas para solucioná-los. Considerando que os parâmetros de sustentabilida-

de e seu rebatimento no ambiente urbano não mais constituem uma discussão recente, uma 

questão que permanece é o real motivo de tais aspectos permanecerem ainda nos dias de 

hoje como um exercício predominantemente teórico em grande parte das cidades brasileiras. 

Sendo ainda tão pouco ou até mesmo desconsiderados como estratégia relevante de plane-

jamento e projeto urbano. 

No entanto, o que ocorre é que algumas regiões da cidade são aparentemente mais afetadas 

do que outras pela falta de projetos capazes de contribuir com os aspectos de sustentabilida-

de. Sustentabilidade, não somente como forma de construir uma cidade mais ambientalmente 

consciente, mas como meio de promover um espaço urbano mais justo, atrativo, saudável e 

vivo. Por motivos diversos, sejam por questões econômicas, sociais, políticas ou até mesmo 

em consequência de decisões equivocadas de planejamento, consolidam-se em certas par-

tes da cidade, núcleos problemáticos que exercem pouca ou quase nenhuma atratividade, 

representando uma espécie de mazela com a qual a sociedade urbana aprende a coexistir. 
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No entanto, estes, simbolizam verdadeiramente o retrato do extremo oposto do ideal que a 

sustentabilidade objetiva concretizar no espaço urbano. 

A realidade é que estes espaços são pouco ou até mesmo nada atrativos, seja para o comér-

cio, para a habitação ou para qualquer outra atividade, por vezes chegam até mesmo a exer-

cer um efeito de repulsão sobre o pouco uso que por algum motivo ali permanece. De alguma 

forma estes espaços foram perdendo sua diversidade, sua heterogeneidade e seu dinamis-

mo, tornando-se debilitados (seja por um ou vários aspectos) e carentes de vitalidade. Por 

vezes, estes locais podem ser até mesmo fáceis de acessar, mas que no geral representam 

um destino final no qual não se vale a pena chegar, quanto menos permanecer. 

Aspectos como a violência, a insegurança, o esvaziamento em determinados horários ou ao 

longo do dia e a deterioração do espaço construído são características que permeiam tais lo-

cais. Estes, podem até exercer algum tipo de atividade econômica rentável ou possuir alguma 

forma de moradia, no entanto, estas com toda certeza não estarão utilizando todo o potencial 

que poderiam, ou melhor, que deveriam utilizar para serem capazes de promover alguma me-

lhoria dos aspectos urbanos. Portanto, estes espaços seguem na direção contrária daquela 

desejada para a cidade contemporânea ou para uma cidade verdadeiramente sustentável, 

onde pouco ou nada contribuem para sustentar o desenvolvimento urbano de maneira sus-

tentável e duradoura, ou para melhorar a qualidade de vida da população urbana de modo 

geral. Caracterizando desse modo, juntamente de sua infraestrutura urbana, uma subutiliza-

ção do seu potencial, representando um enorme desperdício para a cidade, ao mesmo tempo 

em que constituem uma cicatriz dos aspectos de insustentabilidade do ambiente urbano com 

a qual a sociedade aprende a conviver, bem como uma provável negligência dos gestores em 

buscar promover de fato a sustentabilidade. 
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No entanto, quando se observa atentamente os ditos espaços subutilizados que existem den-

tro das cidades surge uma dúvida recorrente. Seriam estes, resultado de pura negligência do 

Poder Público ou seriam consequência de uma ação devidamente considerada? Se tomar-

mos como base o discurso de Lefebvre (1961), onde o autor define que nas sociedades sob 

comando do capitalismo, as cidades acabaram sempre por refletirem os interesses de uma 

única e poderosa elite urbana a qual tudo na cidade se submete, talvez seja então possível 

afirmar que os espaços subutilizados refletem claramente os desejos e escolhas dessa elite. 

Segundo Lefebvre (1961) a elite dominante favorece certas partes da cidade as quais lhe 

convém, seja uma nova centralidade de negócios ou um novo bairro-jardim, grande parte do 

sucesso destas regiões se dará em consequência do direcionamento de investimentos e polí-

ticas urbanas que por vezes acontecerão em detrimento de outras regiões consideradas me-

nos atrativas. Estas, representarão a marginalização dos espaços abandonados, subutiliza-

dos pelas elites e consequentemente apropriados pelas classes populares ou por atividades 

ilícitas. 

Muniz (2010) reconhece que o protagonismo assumido pelas cidades na contemporaneidade, 

se deve tanto pela modificação dos padrões de urbanização mundial quanto como uma con-

sequência dos efeitos da globalização. No entanto, Muniz (2010) afirma que contraditoria-

mente, os mesmos fatores que contribuíram para o advento da cidades na rede mundial, 

também foram responsáveis por provocar o declínio de certas áreas urbanas, afetando dire-

tamente sua vitalidade e funcionalidade, o resultado é a materialização de espaços urbanos 

deteriorados na cidade e consequentemente um desinteresse do Poder Público e de agentes 

privados em investir nestes locais, tornando-se assim espaços deteriorados e subutilizados 

ou, como são definidos por Muniz (2010, p.85), "espaços de desvalia". 
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Os espaços subutilizados na cidade dividem-se em tipologias as quais possuem característi-

cas e dinâmicas particulares, no entanto, nada impede que tais tipologias ocorram de forma 

sobreposta em uma mesma área ou bairro, isso somente dependerá dos aspectos históricos 

responsáveis pela construção do ambiente urbano e das decisões de planejamento tomadas 

ou pela falta delas. Muniz (2010, p.87, grifo nosso) apresenta as 4 principais tipologias carac-

terísticas dos espaços subutilizados na cidade contemporânea como sendo, 

as frentes hídricas, espe i i amen e aquelas de zonas por uárias em de-
 l nio, áreas industriais/urbanizadas desativadas, centros de cidades 
degradados/subutilizados, estruturas subutilizadas ou de uso inde ido, 
 omo  ai as de dom nio de áreas indus riais, de  erro ias, de redes de  rans-
missão de energia el  ri a, o upaç es inde idas ao longo dessas e de ou ras 
 ai as,  omo aquelas ne essárias à preser ação de re ursos na urais. 

Existem, no entanto, algumas localidades aparentemente mais estratégicas, seja por sua lo-

calização privilegiada, por seu aparente potencial de transformação e/ou regeneração ou ain-

da pelo provável retorno social e econômico que podem fornecer à cidade. Segundo Vargas e 

Castilho (2009, p.44), as “orlas mar  imas e de rios, lei os  erro iários,  en ros his  ri os, 

áreas por uárias e edi i aç es indus riais desa i adas são as primeiras elei as no pro esso de 

in er enção”. Em cidades como São Paulo, portadoras de um espaço edificado já consolida-

do, estas áreas representam uma oportunidade de estimular estratégias de desenvolvimento 

sustentável dentro o ambiente urbano e também podem contribuir para reduzir a expansão 

urbana sob os recursos naturais existentes. São locais dotados de um considerável valor es-

tratégico e econômico, onde o uso do solo não se encontra plenamente funcional, tornando 

espaços que oferecem boas oportunidades para promover a regeneração urbana direcionada 

aos aspectos de sustentabilidade. 
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Caldana (2015) defende que, atualmente, na cidade (capitalista) contemporânea não se deve 

simplesmente valorizar a localização da terra ou o valor financeiro agregado à ela. Tão impor-

tante quanto à localização e melhorias adicionais no entorno (públicas ou privadas), é a valo-

rização do todo, reconhecendo nesse quadro a importância de adicionar ao território aspectos 

como a infraestrutura existente, bem como os objetos edificados (sejam eles patrimônio histó-

rico ou outra produção arquitetônica), mas sobretudo as redes e os potenciais, valorizando os 

aspectos materiais tão quanto os imateriais. A construção dessa forma de cidade deve bus-

car não apenas estratégias físicas que valorizem um terreno ou uma gleba específicos mas 

um tipo de intervenção capaz de "agregar valor à fragmentos de cidade, numa escala ainda 

pouco explorada e difícil de ser compreendida" na realidade urbana brasileira (CALDANA, 

2015, p.X). As intervenções devem associar juntamente do ideal capitalista de valorização, 

rentabilidade e lucratividade aspectos qualitativos e essenciais para o fortalecimento da soci-

edade urbana, como a relação entre moradia e trabalho, lazer e educação, saúde, mobilida-

de, segurança e acima de tudo sustentabilidade social e ambiental urbana. É nesse cenário 

de transformação que entram os Centros Urbanos como objeto e como instrumento de rege-

neração urbana em prol da sustentabilidade. 

Se observarmos os Centros Urbanos através da ótica dos interesses da cidade contemporâ-

nea e do cidadão, os espaços subutilizados em áreas centrais são antes de mais nada im-

próprios à  ida urbana caso permaneçam do modo em que estão, representam, conforme 

atesta Muniz (2010, p.87-88) um considerável "ônus para a sociedade local e para o Poder 

Públi o, produzem impa  os nega i os, não somen e no seu en orno, mas para  oda a  idade, 

 onsiderando-se seu  ará er sis  mi o". Se deixados de lado ou caso a sociedade simples-
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mente aprenda a conviver com tais espaços e com a situação que estes representam, as 

consequências podem ser extremamente danosas para o conjunto da sociedade urbana.  

Portanto, os espaços subutilizados em regiões centrais representam a tipologia eleita por es-

ta pesquisa para explorar uma aplicação dos ideais da sustentabilidade no ambiente urbano. 

Considerando não somente o seu grande potencial para isto, como também justificando esta 

escolha através de uma análise empírica dos aspectos urbanos presentes na região eleita 

para o estudo de caso, o bairro da Santa Ifigênia em São Paulo. 

Ainda sobre estes espaços subutilizados em áreas centrais, Muniz (2010, p. 88) destaca que 

por diversas vezes, 

são  onsiderados  omo áreas de ris o (urban s i o, e onômi o, ambien al, 
 ul ural e so ial), al m de gerarem  omprome imen o da qualidade de  ida 
lo al, de orren e da de erioração das edi i aç es, da degradação ambien al, 
da es agnação e onômi a e do desemprego e, sendo espaços dominados 
por  ra i an es e usuários de drogas, são áreas perigosas, de grande in i-
d n ia de assal os e dos mais di ersos epis dios de  iol n ia urbana. 

Caldana (2015, p.XI) corrobora a escolha dos espaços subutilizados em áreas centrais, assim 

como seu potencial para se desenvolver ações voltadas à sustentabilidade urbana (social, 

ambiental, econômica e/ou cultural) ao afirmar que: 

 ui o se  em  alado em  idades para pessoas,  idades in eligen es,  idades 
 ompa  as e  idades globais,  odas essas  a e as de um mesmo obje o de 
in eresse, a organização da  ida do homem e suas relaç es  om a pr pria 
 idade. Cada  ez mais polis, urbis e civitas se  undem num amálgama de 
possibilidades e desa ios,  ujos resul ados apenas agora  omeçam a se deli-
near. E   por meio da elaboração e da implan ação de proje os de in er en-
ção e resga e de  en ros urbanos que esse pro esso se  orna  is  el. 
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3.2. Centros Urbanos Subutilizados: Caracterização do Objeto e do Estudo de 

Caso 

Através de seu livro "A poética do espaço" o filósofo francês Gaston Bachelard (1993) argu-

menta que a definição do "lar" ou do "lugar onde se habita", ultrapassa a simples definição de 

"espaço físico onde se vive", passando a representar também um estado psicológico de seus 

habitantes. Uma vez que as cidades constituem hoje o principal habitat do ser humano, qual 

seria então o estado psicológico de uma sociedade que habita um espaço urbano onde sua 

própria centralidade (ou a representação do coração urbano) é caracterizada por espaços 

desvitalizados, degradados e/ou marginalizados? Se relembrarmos a afirmação de Levebvre 

(1961), para quem "as cidades refletem uma sociedade", como seria então o retrato dessa 

sociedade? 

A resposta para tais questionamentos é extremamente difícil, no entanto, a reflexão originada 

a partir deles se faz necessária para compreender o significado e o forte apelo simbólico que 

os Centros Urbanos tem - ou deveriam ter - para sua cidade e para a sociedade. Uma vez 

constatado que as características que definem a cidade contemporânea devem ser valoriza-

das e que esta deve acima de tudo ser planejada adequadamente. A fim de que os futuros 

projetos que por ventura sejam implementados possam de fato garantir o bem-estar e a qua-

lidade de vida dos seus habitantes ao mesmo tempo em que a cidade busca minimizar os 

impactos originados a partir de sua simples existência. Torna-se então possível, destacarmos 

a tentativa de regeneração e (re)valorização das áreas centrais dessas cidades como um im-

portante marco no caminho para se conseguir os inúmeros benefícios sociais, ambientais, 

econômicos e culturais provenientes da sustentabilidade. 
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Inicialmente é necessário que a própria população compreenda que a regeneração em prol 

da sustentabilidade nas áreas centrais não é apenas um ideal utópico ou estético. Mas sim, 

como defende Speck (2012), de uma ação relativamente simples, considerando que é capaz 

de ocorrer por meio de diversas estratégias, algumas mais onerosas e outras bem menos. 

Consiste, portanto, em uma solução prática e direta que pode auxiliar no enfrentamento de 

uma série de problemas urbanos com os quais se depara a sociedade contemporânea, pro-

blemas que prejudicam tanto sua competitividade econômica, quanto o bem-estar público e 

também sua sustentabilidade ambiental. 

Nas cidades brasileiras, o Centro Urbano, foi provavelmente um dos primeiros setores da ci-

dade contemporânea a sofrer com os efeitos da degradação e deterioração da qualidade do 

ambiente urbano, visto que geralmente estas regiões constituem o núcleo mais antigo na ci-

dade. É preciso que aja uma ruptura desse gradativo processo de desvalorização e que tais 

áreas sejam vistas como protagonistas no processo de construção e/ou regeneração da ci-

dade. Ao observar o cenário urbano da cidade de São Paulo percebe-se que sua área central 

não constitui uma exceção à regra. 

Na cidade de São Paulo, percebe-se que houve ao longo do tempo uma modificação de pa-

drões relativos à sua área central, uma transformação que abrange diversas esferas, desde o 

tipo de público frequentador, caracterização dos seus aspectos econômicos, tipologias de 

habitação, qualidade do espaço edificado, qualidade dos espaços públicos, presença de es-

paços verdes, caracterização dos usos, índices de violência, atratividade, poluição, dentre ou-

tras mais. Inicialmente, o que se percebe - não somente em São Paulo como também em vá-

rias outras capitais brasileiras - é que quando a classe dominante, que antes controlava 

aquele espaço, opta por deixar a região central em busca de um ideal ocidental de urbaniza-
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ção periférica de predominância monofuncional - os ditos subúrbios ou bairros não-centrais - 

ela leva consigo diversos usos importantes para a vitalidade do espaço urbano. O vazio dei-

xado por essa classe e pelos usos que as seguiram até novas e mais modernas centralida-

des é então ocupado por outras classes que se encontram na base da pirâmide social urba-

na, o comércio popular se desenvolve rapidamente, dividindo espaço com o que restou do 

setor terciário, todos estes aproveitando-se dos espaços públicos bem como das edificações 

vazias. 

Para intervir em um Centro Urbano, deve-se, além de se estudar seu processo histórico de 

formação, suas edificações, seu patrimônio, sua(s) identidade(s), as atividades encontradas 

ali e sua localização, precisar o porquê aquela intervenção se faz necessária e buscar identi-

ficar os principais beneficiados com a mesma. São as velhas perguntas que até mesmo um 

estudante de arquitetura e urbanismo já está cansado de repetir. Intervir por quê? Para quê? 

e Para quem? A consequente falha em responder adequadamente qualquer uma dessas 

questões pode significar uma fragilidade na proposta de intervenção e uma dificuldade em 

defender sua importância. 

A intervenção parte principalmente do princípio de que foram identificados um ou mais nú-

cleos de deterioração/degradação urbana dentro daquela região, visto que o Centro em si 

pode vir a sofrer com diferentes aspectos de deterioração devido à diversidade de atividades 

e usos abrigados pelo mesmo durante o crescimento da cidade. Segundo Vargas e Castilho 

(2009, p.3) os conceitos de deterioração e degradação urbana são associados à perda de 

função, ao dano estrutural ou ao rebaixamento do nível do valor das transações econômicas 

de um determinado lugar. Esse processo de deterioração/degradação intensificou-se no Bra-

sil após os anos 1950 e foi provocado principalmente pelo rápido crescimento e expansão do 
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espaço urbano (VARGAS; CASTILHO, 2009). Déak e Schiffer (2010) nos apresentam um rá-

pido cenário dessa rápida expansão urbana: 

Em pou o mais de uma geração a par ir dos meados des e s  ulo, o Brasil, 
um pa s predominan emen e agrário,  rans ormou-se em um pa s  ir ualmen-
 e urbanizado. Em 1950  inha uma população de 33 milh es de  amponeses, 
 om 19 milh es de habi an es nas  idades, ao passo que hoje [ano 2000] 
 em a mesma população no " ampo" e a população urbana se  upli ou para 
mais 120 milh es. ( EÁK; SCHIFFER, 2010, p.11).  

Se considerarmos as projeções das Nações Unidas (2014), veremos que esse crescimento 

continua, visto que hoje, no ano 2015, existem 172 milhões de pessoas vivendo em cidades 

no Brasil, e esse número continuará a crescer pelo menos até o ano de 2050, quando então 

91% da população brasileira estará vivendo nas cidades (UNITED NATIONS, 2014). O mer-

cado imobiliário buscando comportar essa crescente expansão investe em novos e modernos 

subúrbios a preços atrativos, bem mais baixos que o preço médio praticado em regiões mais 

centrais, atraindo assim os novos moradores vindos do campo bem como a população já sa-

turada do aglomerado em que se tornaram esses locais ou do processo de deterioração de-

vido à falta de investimento adequado. Assim, consolidam-se também as chamadas novas 

centralidades dentro da cidade e começa então o já conhecido processo de êxodo dos cen-

tros urbanos, onde diversas atividades e instituições importantes e essenciais começam junto 

com a população a deixar essas áreas em busca de novas regiões mais interessantes e 

prósperas tanto socialmente como economicamente.  

Para Paiva (2005), a consequência disso é uma redução da parcela de moradores do Centro, 

que agora sendo ocupado pelo comércio popular, sofre com o trânsito caótico, o intenso fluxo 

de pessoas no horário comercial e o esvaziamento durante o período noturno e fins de se-

mana. A decadência torna-se mais evidente e com isso, o poder público acaba por muitas 
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vezes concentrar seus investimentos em outras áreas onde existe uma maior concentração 

habitacional e populacional, as chamadas novas centralidades. O centro, tomado pelo co-

mércio (seja ele formal ou informal) pode vir a sofrer com deficiência de serviços como limpe-

za, segurança, manutenção de infraestrutura, manutenção do patrimônio construído e tam-

bém dos espaços públicos. 

Em locais mais periféricos ou não-centrais da cidade, novos bairros começam a surgir e com 

eles novos shoppings, edifícios comerciais, complexos de entretenimento, entre outros vários 

exemplos. Com isso, existe uma certa tendência da população em buscar essas novas áreas, 

agora dotadas de infraestrutura e comodidades urbanas, modernas e longe da lotação da re-

gião central. Em alguns destes locais, a força de atração será ainda mais intensa, seja por 

estímulo do mercado imobiliário ou por estratégias próprias de planejamento urbano (usos do 

solo, infraestrutura, sistema de transporte, etc.), essa nova força de atração consolidará den-

tro da área urbana as chamadas novas centralidades. Para Correa (1995) a descentralização 

e os núcleos secundários aparecem como uma medida das empresas visando eliminar as di-

ficuldades geradas pela excessiva centralização da área central. Isso, juntamente com o apa-

recimento de fatores de atração em áreas não-centrais, estimula esse processo de descen-

tralização. 

Correa (1995), apresenta também fatores importantes que podem ser apontados como prin-

cipais responsáveis por esse processo de repulsão que ocorre nas áreas centrais, são alguns 

deles: 

1. O aumento constante do preço da terra, impostos e aluguéis, afetando certas 

atividades que perdem a capacidade de se manterem localizadas na área central; 
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2. Congestionamento e alto custo do sistema de transporte e comunicações, o 

que dificulta as interações entre empresas; 

3. Dificuldade de obtenção de espaços livres; 

4. Limitações construtivas devido à legislação; 

5. Ausência ou perda da diversidade dos serviços; 

Juntamente com os fatores que incentivam o processo de repulsão devem haver outros fato-

res que estimulem a criação e consolidação dessas novas centralidades dentro da cidade. 

Segundo Correa (1995) são necessários certos estímulos ou atrativos nas regiões ditas não-

centrais, como por exemplo:  

1. Existência de terrenos não ocupados ou a baixos preços e/ou baixos impostos;  

2. Infraestrutura adequada implantada; 

3. Facilidade de transporte para a região; 

4. Possibilidades maiores de controle do uso da terra; 

5. Qualidades atrativas do local, como topografia e elementos naturais; 

6. Oferta de serviços e lazer, como por exemplo novos shopping centers, diversi-

dade na oferta de serviços, parques urbanos, etc; 

Dentre os aspectos que exercem atratividade citados pelo autor é possível perceber que o 

Estado tem um papel importante no processo de consolidação das novas centralidades. Visto 

que os 4 primeiros itens dentre os 6 citados são atribuições relativas ao Poder Público, mes-

mo com a iniciativa privada investindo seu capital financeiro nessas regiões tal investimento 
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só se faz viável caso ocorram certos estímulos vindos do Poder Público, como Parcerias Pú-

blico-Privadas, implantação de uma rede de infraestrutura e de transporte urbano ou até 

mesmo pela oferta de índices mais atrativos para o uso do solo, já previstos no zoneamento 

ou intencionalmente flexibilizados. 

Essas novas centralidades, podendo ser várias dentro da mesma cidade, havendo sido cria-

das intencionalmente ou não, atraem e dispersam a população antes concentrada no Centro 

e como afirmam Vargas e Castilho (2009, p.2) são responsáveis pela aceleração da degrada-

ção dos centros urbanos, que passam a ser, na Europa e na América do Norte, objeto de 

preocupação à partir da década de 1950. No Brasil, esses processos serão discutidos de 

modo mais intenso somente após os anos 1980, em parte quando a Constituição Federal faz 

valer a obrigatoriedade dos Planos Diretores, sendo este ainda hoje um tema capaz de gerar 

inúmeros conflitos tanto na formulação das políticas públicas como entre os arquitetos e ur-

banistas. 

Frugoli (2006) também aponta para uma conexão entre a deterioração da vitalidade em áreas 

centrais e o surgimento de novas centralidades urbanas, que ele define como "subcentros". 

Segundo o autor, as novas centralidades caracterizam um contexto de multipolarização da 

cidade e não devem ser vistas como algo ruim para o desenvolvimento urbano. O que ocorre 

é que algumas vezes, estes "subcentros" acabam enfraquecendo sua relação de complemen-

taridade com o centro original, passando a competir de forma mais acirrada com este tanto 

socialmente quanto economicamente, no intuito de tornarem-se de fato "o novo centro" da ci-

dade. A mudança da composição social do centro original e a fuga das empresas e atividades 

para estas novas regiões levam consigo tanto as habitações quanto os investimentos e ao 
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longo do tempo exercem uma forte pressão para que estes "subcentros" substituam o já dete-

riorado centro original da cidade.  

O processo de suburbanização é uma característica inicialmente identifica nas cidades ame-

ricanas a partir do período pós-guerra e do estímulo às estratégias que priorizavam o auto-

móvel particular como símbolo de progresso e modernização. No entanto, esse fenômeno 

também está presente na realidade brasileira, contribuindo para o esvaziamento e deteriora-

ção das suas áreas centrais. Cada vez mais formam-se núcleos mais periféricos voltados ba-

sicamente ao uso residencial, e vendendo o ideal americano de subúrbio onde é possível vi-

ver em casa maiores, num ambiente mais tranquilo e onde exista um maior contato com a na-

tureza. Em São Paulo não foi diferente, juntamente com a nova centralidade no entorno da 

Avenida Paulista vieram os inúmeros bairros jardins, o processo continua a acontecer, surge 

à nova centralidade de negócios junto à Marginal Pinheiros na região da Av. Luiz Carlos Ber-

rini, paralelamente a isso os empreendimentos residenciais na região de Alphaville, Tamboré, 

dentre vários outros.  

A realidade é que estas novas áreas residenciais que seguem o surgimento das novas cen-

tralidades são destinadas às classes médias ou até mesmo apenas às classes altas, tanto 

pela necessidade de se utilizar o automóvel para um deslocamento mais eficiente como pelo 

alto valor da terra. A consequência histórica desse modelo para as cidades brasileiras é uma 

mudança no direcionamento dos investimentos para essas regiões, enquanto a o centro ori-

ginal é tido como secundário. Frugoli (2006, p.33-34) define que existe uma competição por 

hegemonia entre as centralidades, onde os perdedores por sua vez, acabam geralmente tor-

nando-se novos espaços subutilizados dentro da cidade, segundo afirma o autor, 
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a realidade me ropoli ana   hoje mar ada por  en ros ou polos em  ompe i-
ção,  uja  orça di ere a par ir do dinamismo e onômi o, do  onjun o de em-
presas que abar a, das pol  i as do poder públi o quan o ao desen ol imen-
 o me ropoli ano e dos grupos so iais que,  om di eren es in ui os, se si uam 
nessas áreas. 

Vargas e Castilho (2009) sustentam a afirmação de Frugoli (2006) ao afirmarem que com a 

expansão das áreas urbanas se intensificando, seja de modo planejado ou não, essa região 

central que antes centralizava a distribuição e a oferta de mercadorias e serviços começa a 

sofrer mais intensamente a concorrência do mercado dentro da cidade, necessitando de in-

tervenções que novamente lhe devolva seu caráter dinâmico, sua diversidade plena e sua 

funcionalidade efetiva dentro da cidade. 

A regeneração ou requalificação dessas áreas que vieram a tornar-se degradadas consiste 

em um conjunto de ações que atraiam novos usos assim como moradores para aquele espa-

ço. Utilizando-se das potencialidades já presentes nos Centros urbanos é possível mudar es-

sa imagem de degradação que hoje atinge grande parte da região central das cidades brasi-

leiras. De acordo com Vargas e Castilho (2009, p.6), é possível identificar as 7 (sete) princi-

pais potencialidades e motivações que conduzem às intervenções em áreas centrais. Estas 

potencialidades serão apresentadas e desenvolvidas brevemente a seguir:  

1.Referência e Identidade: as áreas centrais tem um papel importante na definição do senso 

de identidade de uma população. Os processos sociais e econômicos que tem como palco a 

região central funcionam como referencial e revelam muito sobre a cultura de uma sociedade 

específica. 

2.História Urbana: para as cidade brasileiras o centro é geralmente o lugar onde se encon-

tram as bases e as fundações de sua história e sociedade. A sociedade iniciou ali seu desen-
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volvimento, fosse por uma localização estratégica ou por uma paisagem natural privilegiada. 

Representam através de suas esquinas, de suas ruas e arquitetura a evolução do modo de 

viver de uma sociedade urbana. 

3.Sociabilidade e Diversidade: a grande diversidade de atividades que abrigaram ao longo 

dos anos - ou que ainda abrigam de alguma forma - e a tolerância histórica que as áreas cen-

trais apresentam para à diversidade da vida urbana são características mais facilmente identi-

ficadas nos centros históricos do que em novas centralidades, estas mais recentes e por ve-

zes menos diversificadas. Mesmo que diversos usos ou classes sociais tenham optado por 

deixar as áreas centrais em busca das novas centralidades da cidade, várias outras ativida-

des encontram ali o terreno ideal para prosperarem, seja pelos alugueis baratos, ou pela lo-

calização privilegiada o centro sempre abrigará de alguma forma, atividades que exerçam 

certa atratividade, a grande questão é como fazer com que estes locais permaneçam atrati-

vos não só para uma, mas para as diversas esferas sociais e fazer com que se tornem espa-

ços voltados para a sociabilidade e convívio ao longo dos diversos horários do dia. 

4.Infraestrutura urbana: por constituírem uma região antiga, nos centros das cidades geral-

mente encontramos um sistema viário já consolidado, a presença de saneamento básico, 

abastecimento de água, redes de telefonia, fornecimento de energia, sistema de transporte e 

alguns equipamentos urbanos de natureza diversa. Ignorar a importância dessa infraestrutura 

urbana para a cidade e permitir sua degradação ou subutilização constitui um desperdício 

inaceitável do ponto de vista ambiental, social e econômico. 

5.Mudanças nos padrões sociodemográficos: certas alterações destes padrões, como por 

exemplo uma maior expectativa de vida da população, uma redução no número de membros 

familiares, facilitam e até mesmo contribuem para o retorno das habitações à região central. 
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Em cidades cosmopolitas como São Paulo jovens que valorizam a história e a tolerância à li-

berdade cultural e artística geralmente associada às áreas centrais buscam viver nestas regi-

ões, também estimulados pelos baixos alugueis e pela localização estratégica no perímetro 

urbano. Um exemplo do potencial dessa classe jovem e cultural é o fenômeno ocorrido em 

Nova York, nos bairros SoHo e Meatpacking District22, antes subutilizados e em deterioração 

mas que após uma associação entre características locais pré-existentes e um estímulo ur-

banístico, foram capazes de atrair esses novos moradores, e estes por consequência atraí-

ram outros usos e outros tipos de moradores, estimulando a regeneração da vitalidade destes 

locais e elevando tanto sua funcionalidade quanto o valor da terra. 

6.Deslocamentos Pendulares: as áreas centrais, estatisticamente, ainda apresentam uma 

grande quantidade de ofertas de emprego, embora estes muitas vezes sejam voltados às 

camadas populares, o setor de serviços é um personagem presente importante em diversas 

regiões centrais. O retorno do uso residencial para estas regiões pode reduzir a necessidade 

de grandes deslocamentos diários até o trabalho e ainda contribui positivamente contra o 

crescente esvaziamento noturno que se percebe nestas regiões. 

                                                

22 O Bairro SoHo e a região  onhe ida  omo Meatpacking District em No a York,  ara  erizam o que 

 on gomery (2010) de ine  omo uma  orma de regeneração baseada no  on ei o de quar eir es  ul u-
rais, bas an e u ilizados  omo  orma de requali i ar espaços degradados em regi es  en rais que são 
de alguma  orma do ados de  alor his  ri o para a  idade, no en an o, para que sejam e e i amen e 
bem su edidos esses lo ais de erão  ornar-se  le   eis e adap a i os, abraçando a mudança sempre 
que ne essário. Um ou ro  a or que segundo o au or de e ser  rabalhado adequadamen e   a rápida 
 alorização da  erra, por  ezes esse  enômeno o orre de  orma  ão  eloz e  eroz que a aba por pro-
mo er uma gen ri i ação em massa. Isso demons ra que mesmo em es ra  gias que bus am promo er 
a  ul ura  omo  orma de regeneração   pre iso ha er um plano in egrado que le e em  onsideração 
 odas as  ariá eis poss  eis. 
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7.Distribuição e Abastecimento: ao longo do processo de expansão da cidade e do surgi-

mento das novas e modernas centralidades na cidade, ocorre paralelamente uma dispersão 

locacional de certas atividades e negócios. No entanto, por sua localização estratégica na ci-

dade, as áreas centrais ainda retém uma parcela da distribuição de bens e serviços, alguns 

muitas vezes especializados e somente encontrados ali, como acontece na região da Santa 

Ifigênia em São Paulo, a qual se desenvolveu para tornar-se um dos principais polos de ven-

da de eletrônicos na cidade. O que muitas vezes ocorre é o centro sofre uma popularização 

na sua oferta de serviços, tendo como principal público as camadas mais populares ou pes-

soas que busquem preços mais atrativos do que aqueles praticados em outras regiões da ci-

dade. 

Para Speck (2012) as áreas centrais sempre tiveram o papel de aproximar tanto pessoas 

quanto atividades, basta observar as ruas e o sistema de transporte para perceber que dentro 

da cidade, tudo converge para o Centro. Quanto mais as áreas centrais forem capazes de 

promover tal aproximação, mais dinâmicas, vivas e bem sucedidas estas serão e consequen-

temente a cidade também será. 

Ao observar os aspectos apresentados por Muniz (2010), Vargas e Castilho (2009) e por 

Speck (2012) é possível perceber o enorme potencial que estes espaços possuem para os 

ideais da sustentabilidade. São locais que já apresentam características de compacidade - ou 

pelo menos se mostram mais compactas que o restante da cidade - em seus espaços.   

Retornando aos efeitos da acelerada expansão urbana, convém destacar o estudo realizado 

por Nobre et al. (2010), denominado "Vulnerabilidade das Mega-cidades brasileiras às mu-

danças climáticas: Região Metropolitana de São Paulo", o qual estabelece projeções basea-

das no padrão histórico de crescimento urbano brasileiro e os consequentes efeitos desse 
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processo na região metropolitana de São Paulo. Nobre et al. (2010) argumenta que o padrão 

de expansão periférica em São Paulo é uma realidade preocupante uma vez que os desdo-

bramentos futuros desse processo revelam um provável comprometimento dos seus recursos 

ambientais, exigindo também onerosos investimentos para que seja possível fornecer recur-

sos básicos como água, esgoto e energia à todas essas novas áreas de ocupação. Nobre et 

al. (2010) finaliza atestando que caso os padrões de crescimento não sejam modificados, 

buscando a otimização da infraestrutura já existente, a introdução de formas renováveis de 

energia e a reutilização da água, a cidade de São Paulo enfrentará em um futuro breve, gra-

ves problemas urbanos. Iniciativas voltadas para a implementação da sustentabilidade e oti-

mização dos espaços urbanos subutilizados tornam-se, portanto, essenciais para a pela fun-

cionalidade da Metrópole de São Paulo. A sobrecarga identificada por Nobre et al. (2010) sob 

os recursos naturais que fornecem suporte à cidade de São Paulo tornou-se mais evidente ao 

longo dos anos de 2014 e 2015, quando a cidade vivencia um crise hídrica de proporções 

alarmantes e que exigiu uma reavaliação de sua população quanto ao seu consumo e quanto 

à introdução de meios de reutilização da água no seu dia a dia. 

Ao analisar as regiões centrais como um todo é possível muitas vezes identificar na mesma 

em uma série micro ou subregiões cada qual possuindo características e potencialidades par-

ticulares a serem exploradas a fim de se transformar e otimizar o uso de tais espaços, que 

muitas vezes encontram-se subutilizados ou até mesmo deteriorados. Transformá-los em 

ambientes urbanos novamente dinâmicos, eficientes, inclusivos e cheios de vida, voltados 

aos benefícios de uma cidade compacta, na qual se valoriza o pedestre, assim como as rela-

ções sociais, comercial e ambiental, poderá fornecer o estímulo necessário para que a cidade 
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aumente sua urbanidade e consequentemente sua produtividade, funcionalidade e sua sus-

tentabilidade frente às questões ambientais. 

Conforme já citado em diversos momentos ao longo dessa pesquisa, cabe a cidade contem-

porânea o dever construir ou fortalecer sua relação de proximidade com os seus habitantes, 

favorecendo as trocas culturais e sociais presentes no dia a dia do ambiente urbano e inde-

pendente dessa sociedade ser composta por ricos ou pobres, o objetivo a longo prazo deve 

ser a busca por um desenvolvimento mais sustentável, capaz de preservar o ambiente urba-

no e o natural para as futuras gerações, e também de auxiliar no fortalecimento de uma estru-

tura urbana onde aja um forte senso de comunidade e este seja plenamente participativa 

(ROGERS, 2012, p.40). A regeneração dos espaços subutilizados em áreas centrais fornece 

o auxílio necessário para viabilizar a transformação da cidade contemporânea em cidade sus-

tentável, no entanto é importante analisar como o Poder Público vem buscando concretizar 

essa estratégia, a fim de compreender não somente o desenho urbano proposto mas também 

os meios ou instrumentos que viabilizam essa transformação, observar quem são os agentes 

envolvidos e como acontece a participação popular nesse processo, para que então seja 

possível distinguir os efeitos atribuídos ao sucesso ou ao fracasso dessas intervenções. 

 

3.3. Breve Histórico de Intervenções em Centros Urbanos 

As intervenções em centros urbanos iniciaram-se na década de 50 na Europa e nos Estados 

Unidos, na primeira devido a necessidade de reconstrução do período pós-guerra e no outro 

devido a rápida expansão e crescimento das cidades. Podemos definir o processo evolutivo 

das intervenções em 3 períodos segundo VARGAS e CASTILHO (2009, p.5), são eles: o pe-
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ríodo da Renovação Urbana (1950-1970), o período da Preservação Urbana (1970-1990) e o 

período da Reinvenção Urbana (1990 e prolongado até os dias atuais). Entretanto é preciso 

destacar que esses períodos não são excludentes entre si, podendo acontecer em uma épo-

ca tardia ou de forma simultânea, fenômeno comum nas metrópoles brasileiras devido à de-

mora em dar a devida atenção ao tema, que só veio a ser discutido mais tarde na década de 

1980. 

 

3.3.1. A RENOVAÇÃO URBANA 1950-1970 

Durante esse período na Europa floresciam as ideias e a ideologia do Movimento Moderno e 

sua proposta de urbanismo, baseada na Carta de Atenas de 1933, que propunha que assim 

como os seres vivos, as obras arquitetônicas também possuíam um tempo de vida, tempo 

esse que deveria ser respeitado e que por muitas vezes é necessário demolir e construir para 

renovar. 

Na Europa a grande preocupação era com a reconstrução do pós-guerra e em evitar que os 

centros urbanos se deteriorassem ainda mais, a principal preocupação era preservar os signi-

ficados históricos e culturais dessas áreas e resolver o problema de congestionamento na 

área central. As atenções estavam voltadas para a recuperação dos espaços públicos e sua 

(re)valorização ou até mesmo supervalorização, como por exemplo, Las Ramblas em Barce-

lona (figura 22), o Hyde Park em Londres e as galerias de Milão (figura 23). (VARGAS; CAS-

TILHO, 2009). A pedestrianização foi bastante utilizada a fim de promover os contatos inter-

pessoais dentro do centro urbano.  

A des inação do espaço para uso públi o nas  idades europeias  oi  unda-
men al para que se  onsolidasse o que res ara do pa rimônio urbano e hou-

FIGURA 22: Las Ramblas em Barcelona. 

FONTE: 

http://thingstodo.viator.com/barcelona/files/Barcelon
a_Las-Ramblas-iStock_000013773365Small.jpg. 

FIGURA 23: Galerias de Milão. 

FONTE:http://blog.pullmantur.es/wp-
content/uploads/2012/10/Milan_437.jpg 
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 esse uma preo upação  om sua preser ação. (BALSAS, apud VARGAS; 
CASTILHO, 2009, p 8). 

Nos Estados Unidos, o foco das intervenções centrais em 1950 estava focado nas demoli-

ções de grandes áreas nos centros urbanos e na realização de novos e gigantescos projetos. 

A valorização imobiliária e o estimulo à construção civil eram prioridade, sem se preocupar 

em preservar monumentos ou edificações históricas, quarteirões inteiros podiam ser demoli-

dos em prol de um só projeto imobiliário. 

Em 1957, a Companhia de Seguro de Vida de Conne  i u  liderou uma  on e-
r n ia na ional sobre a Reno ação Urbana  om mais de  inquen a par i i-
pan es, en re os quais es a am pol  i os, arqui e os, pesquisadores, in es i-
dores, banqueiros, publi i ários e urbanis as, na qual se  on luiu que os  en-
 ros não respondiam mais às demandas dos seus  idadãos quan o ao  ipo de 
habi ação,  raçado de ruas e usos urbanos. (VARGAS; CASTILHO, 2009, 
p.9). 

As áreas centrais eram planejadas como intervenções pontuais isoladas entre si e novas e 

luxuosas torres eram implantadas onde antes havia armazéns, indústrias eram substituídas 

por comércio, novas ruas surgiam para resolver o congestionamento central e assim uma po-

pulação de maior poder aquisitivo era atraída para a região em detrimento de outra popula-

ção de mais baixa renda, o que acabava por gerar um princípio do processo de gentrificação 

em áreas renovadas (VARGAS E CASTILHO, 2009). O processo de gentrificação de acordo 

com BIDOU-ZACHARIANSEN (2006), caracteriza-se pela valorização de áreas recentemente 

renovadas, onde uma parcela da população se apropria do espaço recém valorizado em de-

trimento de outra parcela com poder aquisitivo mais baixo.  

Durante esse período, também conhecido como Bulldozer Days, prevalece o interesse da ini-

ciativa privada em detrimento da necessidade real da população, que é praticamente excluída 
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do processo de tomada de decisões. O resultado disso foram inúmeros projetos que fracas-

saram devido à falta de público e de uma pós-ocupação que justificasse as intervenções. Sa-

las comerciais permaneciam vazias e grandes arranha-céus inabitados preenchiam a paisa-

gem urbana, graças ao seu alto valor imobiliário e a falta de identificação da população tanto 

com os projetos quando com as intervenções realizadas. 

 

3.3.2. A PRESERVAÇÃO URBANA 1970-1990 

O ano de 1974 é tido como o último ano da Renovação Urbana. As críticas identificadas a 

partir do período anterior fortaleceram o embrião de um forte senso preservacionista na arqui-

tetura e no planejamento, que defendia a conservação do patrimônio histórico e a valorização 

da identidade local. O período da Preservação Urbana trás consigo uma negação aos princí-

pios do movimento moderno presentes no período da Renovação Urbana. Neste contexto, 

defende-se a distinção e a diferenciação dos espaços urbanos através do seu patrimônio his-

tórico. 

 e uma maneira geral, o obje i o do per odo de 1970 a 1990 es e e  en rado 
na  alorização da mem ria, na organização da so iedade em de esa do pa-
 rimônio his  ri o e no dis urso de que os  en ros das  idades seriam ele-
men os essen iais da  ida urbana e gerariam iden idade e orgulho    i o. 
(VARGAS; CASTILHO, 2009, p.18). 

Durante essa fase, principalmente nos Estados Unidos, a população havia migrado para os 

subúrbios e existia a necessidade de atrair essa população de volta ao centro, principalmente 

para estimular a habitação nessas áreas e combater o esvaziamento noturno e dos fins de 

semana. A resposta para isso era a restauração e utilização do patrimônio histórico como fer-

ramenta de atração. Vargas e Castilho (2009) citam três ações principais para atingir esse 
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objetivo: a intervenção física por meio de projetos arquitetônicos, o estabelecimento de políti-

cas urbanas específicas e a implementação de programas de gestão compartilhada. 

Com relação aos projetos arquitetônicos, estes deveriam ser elaborados juntamente de uma 

política preservacionista, principalmente nos Estados Unidos. Esta estratégia era orientada 

pelos grandes empreendedores, que utilizaram-se do varejo moderno para adaptar o uso de 

algumas dessas edificações históricas para algo mais contemporâneo, no caso geralmente 

uma atividade de caráter comercial. Um exemplo clássico é o Fórum Les Halles  (construído 

em 1979) na região de Le Marais em Paris, onde antes ficava o Mercado Les Halles. A nova 

edificação não somente integra-se ao sistema viário e ao entorno, como transforma o edifício 

em um enorme centro de compras e serviços. Nos Estados Unidos um outro bom exemplo é 

a região do SoHo (Figura 24) em Nova York, a história da região é um exemplo arquetípico 

de regeneração do centro da cidade, abrangendo desenvolvimento socioeconômico, a partir 

da ressignificação de um conjunto arquitetônico de valor histórico e cultural. Durante esse pe-

ríodo a necessidade das parcerias publico-privadas era reconhecida, iniciando um contexto 

de gestão compartilhada, onde os interesses públicos e privados se integravam a fim de via-

bilizar as propostas. (VARGAS; CASTILHO, 2009). 

Apesar das intervenções permanecerem de caráter pontual, já é possível ver um enorme 

avanço no planejamento de intervenções em áreas centrais. É importante destacar que so-

mente o patrimônio histórico não é totalmente capaz de promover a restauração de uma área 

degradada, pois, somente com a intervenção pontual a região acaba por se tornar um polo tu-

rístico e os problemas iniciais permanecem. É necessário encarar o turismo como conse-

quência e o local de intervenção precisa a priori atender às necessidades diárias de seus mo-

radores. Alguns resultados das intervenções realizadas nesse período são a privatização de 

FIGURA 24: Bairro SoHo em Nova York. 

FONTE:https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-
s/01/c9/11/28/soho.jpg 
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alguns espaços públicos, a utilização do comércio como diretriz de uso para atrair a popula-

ção de volta às áreas urbanas centrais, a valorização do patrimônio local e o reconhecimento 

da importância das parcerias entre os diversos atores atuantes na sociedade a fim de se 

atingir os objetivos desejados. 

No contexto brasileiro as intervenções entre 1970 e 1990 acabaram por tratarem-se de inter-

venções tímidas, pontuais e relativamente contidas. Apesar de haver sido reconhecida a im-

portância da preservação pelo Poder Público, a partir dos diversos tombamentos realizados 

ou propostos. As intervenções focaram unicamente na revitalização e restauração dos edifí-

cios deixando de relacionar estes projetos a uma estratégia maior de intervenção. Um exem-

plo dos projetos realizados no país nesse período é a transformação do Pelourinho (figura 

25), uma das primeiras intervenções baseadas na gestão compartilhada, onde diversos ato-

res participam a fim de viabilizar uma intervenção. (VARGAS; CASTILHO, 2009).  

  

3.3.3. A REINVENÇÃO URBANA 1980-DIAS ATUAIS 

As estratégias do período da Preservação Urbana estabelecidas para a recuperação das 

áreas centrais, contribuíram como uma base na fundação da etapa seguinte nessa breve his-

toria das intervenções, o período da conhecido como Reinvenção Urbana. Nesse momento, a 

sociedade era invadida por uma diversidade enorme de estilos de vida diferentes, onde a po-

pulação urbana dividia-se em grupos de acordo com seus ideais e personalidades, como por 

exemplo, os hippies, ambientalistas, punks, atletas, etc. A heterogeneidade era o conceito do 

momento nos grandes centros urbanos. (VARGAS; CASTILHO, 2009, p.31).  

FIGURA 25: Imagem do Pelourinho em Salvador. 

FONTE:http://1.bp.blogspot.com/-

_Frpq7ijPGg/VfsP0XssYDI/AAAAAAAAHmI/3NEtIb4SXUY/
s1600/Bahia2.jpg 
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Sobre a redução das distâncias e o advento da era da informatização, ambos característicos 

da globalização, Vargas e Castilho (2009, p 32), apontam que: 

A segmen ação do mer ado e a ne essidade da di ersi i ação de   rmulas 
de  enda, aliadas às    ni as publi i árias a ançadas (propaganda) e à e o-
lução dos meios de  omuni ação, en ão al amen e in ensi i ados e bara ea-
dos pela di usão da in ormá i a, desper aram desejos que es a am longe de 
ser  onsiderados ne essários ou sequer  onhe idos. (VARGAS; CASTILHO, 
2009, p.32). 

As comunicações avançaram rapidamente com o avanço da informática, diminuindo as dis-

tâncias físicas e transformando o modo como às atividades econômicas se relacionam com a 

cidade. Elas tornavam-se mais independentes do espaço físico, paralelamente crescia a visi-

bilidade externa e interna do território da cidade. Esse avanço rápido das comunicações per-

mitiu que o território da cidade se transformasse em uma mercadoria que poderia ser explo-

rada pelas classes que se encontravam no poder, por empreendedores e até mesmo turistas, 

sinalizando uma modificação de um padrão até então caracterizado como de produção para o 

conhecido padrão do consumo. (VARGAS; CASTILHO, 2009). 

Para acompanhar essa transformação o capital imobiliário aliou-se ao Poder Público, onde 

juntos buscavam concretizar localizações urbanas privilegiadas e valorizar cada vez mais a 

imagem da cidade. A ênfase estava na diferenciação do espaço urbano através da reconstru-

ção e reinvenção do ambiente construído. O objetivo era o de atrair novos investidores exter-

nos para o território urbano e assim impulsionar o desenvolvimento da economia. Inicia-se o 

planejamento de mercado voltado para a cidade e a assimilação das técnicas de marketing 

urbano ou city marketing, conforme definição de Vargas e Castilho (2009), nos princípios de 

planejamento urbano e principalmente na recuperação de áreas degradadas da cidade. 
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En re 1980 e 2000, algumas  erramen as aper eiçoaram-se, e a  idade pas-
sou a ser pensada, de ini i amen e,  omo um empreendimen o a ser geren i-
ado, median e a adoção de prin  pios do planejamen o es ra  gi o e o uso de 
seu mais e i ien e ins rumen o: o city marketing. Nesse  on e  o dá-se  n ase 
à ges ão urbana, assumida  omo uma pol  i a de go erno e ao grande proje-
 o urban s i o  omo elemen o  a alisador. (VARGAS; CASTILHO, 2009, p. 
34). 

Vargas e Castilho (2009) sinalizam para o fato de que a cidade passa a ter agora uma enor-

me importância político-partidária, servindo constantemente como forma de promoção para 

os gestores e políticos concorrentes. Um exemplo de intervenção dessa fase é a construção 

da Vila Olímpica (figura 26) e a grande transformação ocorrida em Barcelona na Espanha em 

1992 para a realização das Olímpiadas. Grandes áreas da cidade, inclusive sua zona portuá-

ria, sofreram várias intervenções que visavam não só a melhoria dos aspectos urbanos, como 

também utilizar o evento das olimpíadas para promover a cidade mundialmente - city marke-

ting - e atrair novos investimentos internacionais. O projeto da Vila Olímpica aliado a outro 

grande projeto, o Moll de La Fusta (figura 27), do arquiteto Manuel Solá-Morales, foram gran-

des catalizadores do processo de recuperação da orla portuária da cidade, auxiliando na sua 

autopromoção através da mídia. Essas intervenções tinham como base um conjunto de di-

versas ações, como o acesso aos serviços públicos e melhorias viárias, que interligassem os 

diversos espaços urbanos requalificados, estimulassem as atividades terciárias e promoves-

sem a valorização dos espaços públicos, com foco no convívio. (VARGAS; CASTILHO, 

2009).  

Em 1996, é criada na Europa, a Federação Européia de Centros de Cidade (European Fede-

ration of Town Centre – EFTC) com o único objetivo de gerenciar e proteger os centros urba-

nos, garantindo sua vitalidade e a viabilidade das intervenções (VARGAS; CASTILHO, 2009). 

Na América Latina as ações ainda eram tímidas e marcadas por um caráter predominante-

FIGURA 26: Vila olímpica em Barcelona. 

FONTE:http://1.bp.blogspot.com/-

H3TXBaQ8uQg/Tba05lW46OI/AAAAAAAAACY/0Ivn1_Im
MQ8/s1600/hotel-arts.jpg 

FIGURA 27: Moll de La Fusta em Barcelona. 

FONTE: https://images.robertharding.com/preview/ 

RM/RH/HORIZONTAL/832-366581.jpg 

https://images.robertharding.com/preview/
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mente preservacionista, um exemplo importante foi o projeto argentino do Porto Madeiro (fi-

gura 28) de 1992, em Buenos Aires, que tinha como objetivo integrar uma antiga zona portuá-

ria de aproximadamente 170 hectares ao centro da cidade, entre espaços de uso público, es-

critórios, habitação, comércio e serviços. (VARGAS; CASTILHO, 2009). Neste contexto, o 

Brasil aparece em 1997 com a contratação pela Prefeitura de Santo André-SP de uma em-

presa de consultoria urbana internacional, que realizaria um plano de desenvolvimento para a 

Cidade do Futuro, como forma de atrair investimentos externos para a cidade (VARGAS; 

CASTILHO, 2009). No ano de 1999, inicia também no país o programa Monumenta, elabora-

do pelo Ministério da Cultura e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que ti-

nha a priori a premissa da preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Apoiado 

pela criação de um Fundo Municipal de Preservação, que deveria ser administrado por mem-

bros das três esferas do governo e representantes da iniciativa privada e da comunidade lo-

cal. (VARGAS; CASTILHO, 2009) 

Embora os resultados da estratégia de marketing urbano sejam ainda recentes, existe uma 

crítica geral a ser feita sobre essas intervenções. O seu potencial transformador e a grandio-

sidade dos investimentos agregados, pode em alguns momentos contribuir para uma homo-

geneização do espaço urbano, construindo cidades de arquitetura bela, mas que carecem de 

uma diversidade social necessária ao convívio urbano e ao ideal da coletividade. Os projetos 

de renovação de áreas centrais têm por sua vez obtido certo sucesso em seu objetivo princi-

pal. Por todo o mundo, intervenções diversas trazem o público de volta ao centro, não so-

mente melhorando os aspectos urbanos dessas áreas centrais, mas também contribuindo pa-

ra que novos investimentos, tanto internos quanto externos, se multipliquem no perímetro ur-

bano. Entretanto, ainda é necessário que a sociedade civil participe mais ativamente do pro-

FIGURA 28: Puerto Madero em Buenos Aires. 

FONTE: https://a.travel-
asets.com/findyoursphp/viewfinder/images/res60/640
00/64971-Puerto-Madero.jpg 
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cesso de gestão dessas áreas e na elaboração dos Planos e propostas, seja através de sin-

dicatos ou organizações que visem sempre contribuir para o bem-estar social da sociedade 

urbana e para transparência do processo de planejamento. Desse modo pode-se minimizar 

alguns dos problemas típicos intrínsecos aos processos de transformação de áreas degrada-

das e/ou subutilizadas, como por exemplo, a gentrificação. 

 

3.3.4. A REGENERAÇÃO URBANA – 1990-DIAS ATUAIS 

A regeneração urbana é um termo recente, que apresenta uma nova roupagem para as inter-

venções urbanas de caráter requalificador. Introduzido paralelamente à fundação da British 

Urban Regeneration Association (BURA), esta tida como a principal responsável pelo aumen-

to da divulgação dos conceitos e estratégias dessa nova estratégia de intervenção do ambi-

ente construído. O processo de regeneração engloba em uma única estratégia, diversos fun-

damentos considerados essenciais para uma transformação qualitativa dos aspectos urbanos 

de uma determina região ou cidade. Suas principais características são: o fortalecimento de 

abordagens e políticas que funcionem de forma integrada e abrangente; iniciativas que priori-

zem parcerias entre os diversos setores e atores urbanos de modo equilibrado; uma perspec-

tiva estratégica de crescimento regional a partir da transformação local; fortalecimento da 

economia no âmbito privado, público e local; ênfase no papel da comunidade urbana e no 

seu fortalecimento; alterações físicas mais modestas e que valorizem condições pré-

existentes no local; introdução de um amplo espectro de estratégias que beneficiem o contex-

to ambiental e a sustentabilidade em sua totalidade - social, econômica, ambiental e cultural. 

(ROBERTS ; SKYES, 2008). 
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Portanto, essa forma de intervir apresenta uma forte integração entre a dimensão espacial ou 

física, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica, junto disso defen-

de uma atenção particular para a implementação, a gestão e a avaliação das estratégias de 

regeneração. A proposta da regeneração urbana é combater o processo de deterioração as-

sociado à certos espaços urbanos, considerando: a relação entre ambiente construído x es-

truturas urbanas e seu rebatimento na esfera social; as necessidades da sociedade urbana 

como habitações sociais e melhoria das condições de saúde do espaço urbano; a construção 

de uma conexão equilibrada entre as condições sociais e o progresso econômico; o controle 

do crescimento urbano acelerado; a necessidade de se promover novas e integradas políti-

cas urbanas contemporâneas. (ROBERTS ; SKYES, 2008). 

A regeneração urbana vai além da exagerada e pouco objetiva transformação física da Re-

novação Urbana, expande os horizontes do ideal simplista do período da Preservação Urba-

na, enquanto valoriza e assimila a herança que esta fase deixou ao valorizar a questão do 

patrimônio histórico e cultural local. Busca apresentar uma estratégia de intervenção abran-

gente, integrada e pautada nos conceitos do desenvolvimento sustentável da sociedade ur-

bana, onde diferente do período da Reinvenção Urbana, o marketing urbano, surge no con-

texto como uma consequência de uma transformação que prioriza a melhoria qualitativa dos 

aspectos urbanos para a população através de uma ação democrática e participativa entre as 

esferas que compõem a esfera urbana. 

De acordo com as definições de Roberts e Skyes (2008), os 10 princípios norteadores das 

estratégias de Regeneração Urbana são:  

1. Promover um diagnóstico prévio detalhado das condicionantes urbanas locais; 
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2. Promover uma reestruturação simultânea da condição física, das condições sociais, 

da base econômica e das condições ambientais de uma área urbana; 

3. Tentar atingir essa transformação através da elaboração e implementação de uma es-

tratégia abrangente e integrada que promova a resolução dos problemas de forma 

equilibrada, ordenada e qualitativa; 

4. Garantir que uma estratégia e sua implementação aconteçam respeitando as premis-

sas do Desenvolvimento Sustentável; 

5. Traçar objetivos claros e mensuráveis (durante e após o início da implementação); 

6. Utilizar da melhor forma possível os recursos existentes, sejam estes ambientais, 

econômicos, humanos, arquitetônicos, ligados aos usos e funções urbanas ou outros; 

7. Promover e valorizar o consenso geral a partir de um processo participativo, colabora-

tivo, educacional e legitimado. Envolvendo os diversos atores urbanos; 

8. Monitorar o impacto dos objetivos e das transformações ao longo do processo (em di-

versas escalas); 

9. Reconhecer que possivelmente adaptações serão necessárias a partir desse monito-

ramento; 

10. Reconhecer que os diversos elementos que constituem uma estratégia podem evoluir 

em ritmos diferentes. Onde será necessário redirecionar os recursos e ações, com o 

objetivo de promover um equilíbrio adequado entre as diretrizes que integram a estra-

tégia. A ênfase encontra-se na implementação da totalidade de uma estratégia e não 

na concretização de fragmentos da mesma. 

O ideal das propostas e premissas da Regeneração Urbana apontam para uma aproximação 

entre a forma de intervir no espaço urbano e os princípios da sustentabilidade discutidos nes-
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ta dissertação, como forma de idealizar uma nova tipologia de transformação urbana capaz 

de lidar com as questões contemporâneas de uma maneira holística, sustentável, criativa e 

participativa. 

 

 

3.4.A Gentrificação e os Conflitos ao Intervir no Espaço Urbano  

As estratégias atuais para intervir nos centros urbanos ao redor do mundo ainda têm como 

base muitos dos conceitos originados a partir do período da Reinvenção Urbana, iniciado 

ainda na década de 80 e que vem se estendendo aos dias atuais (VARGAS; CASTILHO, 

2009). As estratégias que valorizam a Regeneração Urbana e os princípios da sustentabilida-

de são ainda recentes, em sua grande maioria ainda apresentam caráter de Plano. Mesmo 

com o crescimento do reconhecimento e importância das ações de regeneração que priori-

zam os aspectos de sustentabilidade (seja ela social, cultural, econômica ou ambiental), a 

presença das estratégias que utilizam-se do conceito de city marketing e do planejamento es-

tratégico de mercado para promover melhorias na imagem da cidade é ainda muito forte no 

contexto urbano contemporâneo. Com o avanço da globalização as Metrópoles passam a se 

vender como um produto lucrativo frente ao mercado mundial e áreas degradas/deterioradas 

dentro dessas cidades funcionam como marketing negativo na atração de capital e investi-

mentos, assim como no posicionamento dessa cidade frente à competição do mundo globali-

zado atual.  

O processo de renovação urbana e de regeneração urbana de espaços subutilizados carrega 

consigo grandes riscos, uma vez que ambos dependem de investidores privados e do merca-



 

  P á g i n a  | 167 

do como parte integrante desse processo. É preciso que exista organização e um direciona-

mento adequado desses processos, a fim de evitar uma supervalorização da terra que acabe 

ocasionando uma consequente gentrificação em massa acabando por limitar um dos aspec-

tos mais indispensáveis ao espaço urbano, sua diversidade. 

As estratégias de marketing urbano mostram-se eficazes quando aliadas a uma gestão com-

partilhada e democrática, onde os diversos atores atuam na definição da intervenção e onde 

o espaço é reestruturado de modo dinâmico, com diversidade nos usos, buscando atrair in-

vestimentos para tornar a cidade mais competitiva. É preciso, no entanto, um cuidado espe-

cial em não projetar apenas para o turista ou para a população flutuante. Sabe-se que em 

uma área degradada existe a necessidade de atrair de volta parte da população ao lugar, po-

rém, o princípio norteador deve ser o de sempre criar áreas que promovam o bem-estar da 

população, bem-estar esse que deve ser tanto de caráter social, quanto ambiental e econô-

mico. 

Em uma época onde a imagem da cidade é extremamente importante para a competição do 

mercado capitalista, é necessário observar de perto e trabalhar os problemas sociais, já que 

esses problemas sociais podem ser mascarados com o urbanismo espetacular, mas surgirão 

novamente no futuro se não forem bem trabalhados. A gentrificação é hoje um dos aspectos 

mais discutidos quando se fala em intervenções no espaço construído, muitos projetos pro-

movem o enobrecimento dos espaços transformando-os em locais para as classes de renda 

elevada, o que acaba por expulsar as classes mais humildes que antes utilizavam-se daquele 

espaço. Bidou-Za hariansen (2006), des a a que “a ualmen e a gen ri i ação   re onhe ida 

como um elemento que se destaca na trans ormação dos  en ros urbanos” e adverte também 
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sobre o perigo que existe quando se implementa um grande projeto de renova-

ção/regeneração que ignora os efeitos desse processo. 

As intervenções em áreas centrais devem ter o objetivo de promover o Centro para todos e 

não somente para as poucas elites que podem pagar para usufruir das suas potencialidades, 

entretanto vemos muitos bons projetos serem engavetados por não darem a devida atenção 

às questões urbanas e às necessidades das diferentes classes sociais ali presentes, são pro-

jetos em larga escala que muitas vezes beneficiam apenas um núcleo especifico da popula-

ção, acabando por gerar disputas dentro e fora do governo que chegam a atrasar por anos a 

implementação das intervenções. Fato este que muitas vezes pode fazer com que a situação 

diagnosticada se modifique ou se agrave, tornando o projeto desatualizado. A grande tarefa 

dos urbanistas e gestores na contemporaneidade é a de transformar uma área que hoje en-

contra-se desvalorizada em uma região novamente dinâmica em seus variados aspectos – e 

não somente no quesito econômico - e diversificada, entretanto sem favorecer a população 

que encontra-se no topo da pirâmide social em detrimento da população mais humilde ou dos 

próprios moradores destes locais, já que todos possuem igualmente o direito sobre a cidade.  

O contexto de disputa entre as classes sociais apenas contribui para que maioria das inter-

venções venha a fracassar, dividindo os envolvidos em dois macro-grupos, o dos grandes 

projetos que geralmente envolvem uma mudança substancial do ambiente construído, aca-

bando por gerar um enorme aumento na valorização da terra e o grupo das moradias sociais 

que hoje busca revitalizar regiões degradadas/deterioradas como forma de suprir o déficit ha-

bitacional existente nas Metrópoles. O que ocorre é que ambos os grupos possuem boas ini-

ciativas e projetos, porém, da mesma forma que a criação de um parque linear iria revitalizar 

uma determinada região subutilizada, esse mesmo parque poderia acabar por expulsar anti-
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gos moradores devido à supervalorização da terra no local. Nesta mesma linha de pensa-

mento, acredita-se que promover a utilização dos edifícios ociosos para habitação social po-

derá até garantir certa otimização da infraestrutura existente, mas essa estratégia por si só 

não devolve vitalidade a uma região que enfrenta esse quadro de deterioração, esvaziamento 

e redução do valor das transações. Sem o estímulo do sentimento de pertencimento ao lugar 

essa população tende a ir embora com o tempo e as atividades econômicas não sofrem o 

impulso necessário para se fortalecerem.  

Sendo assim, mais uma vez entra em cena importância da diversidade de usos em uma in-

tervenção urbanística, a necessidade de se estimular o uso por diferentes setores e classes 

sociais, buscando um equilíbrio no convívio entre eles. A gentrificação ocorrerá nesses espa-

ços por se tratar de algo natural dentro da vida urbana, mas é preciso combater esse proces-

so a fim de evitar que os grandes e audaciosos projetos de revitalização dos espaços públi-

cos transformem essas áreas em novos condomínios fechados habitados somente pelas eli-

tes. 

Para ajudar nesse impasse surgem os conceitos defendidos pelo Novo Urbanismo e sua ver-

tente contemporânea, o Urbanismo Sustentável, que tem a tarefa de unir esses grupos em 

favor do crescimento urbano sustentável da cidade e do bem-estar da população de forma 

geral, e não somente de alguns poucos e específicos. É a busca pela construção de uma ci-

dade para todos, no lugar de uma cidade para poucos. 
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3.5. O Processo de Degradação / Deterioração no Centro de São Paulo - Bairro 

Santa Ifigênia 

Com o intuito de retratar espacialmente algumas das questões discutidas nessa pesquisa foi 

escolhida uma região para estudo de caso, capaz de demonstrar tanto os aspectos negativos 

dos espaços subutilizados quanto seu potencial dormente para sustentabilidade da vida ur-

bana. A região escolhida faz parte da região central de São Paulo (figura 29), integra o distrito 

da República (figura 30) e encontra-se contida nos limites do Bairro Santa Ifigênia. Atualmen-

te este bairro passou a ser identificado para alguns como Nova Luz, mesmo não integrando o 

popular distrito da Luz (também localizado na região central de São Paulo). Esse fato se deu 

como consequência das recentes propostas de intervenção idealizadas pelo Poder Público 

para esta área, como por exemplo, o Projeto Nova Luz de 2005 e o de 2011 (a ser abordado 

mais adiante no Capítulo 4). Ambos os Planos constituíam estratégias caracterizadas por 

parcerias público-privadas com o objetivo de transformar e requalificar a região. Infelizmente, 

apesar das recentes tentativas, os aspectos urbanos presentes nesta área particular do Cen-

tro de São Paulo permanecem inalterados e de certa forma debilitados, permanecendo suas 

potencialidades inexploradas e constituindo um desperdício enorme para a Metrópole paulis-

tana.  

Compreender no que consistem tais aspectos urbanos, permitirá retratar, ainda que breve-

mente, a realidade que se pretende regenerar dentro da cidade contemporânea. Não somen-

te identificando os problemas, mas utilizando-se desse apontamento para destacar as poten-

cialidades inexploradas do espaço para o ambiente urbano. Pode-se rastrear o início do pro-

cesso de declínio e deterioração na região de Santa Ifigênia como iniciado paralelamente ao 

desenvolvimento de uma "nova centralidade" na cidade de São Paulo e como fruto de estra-

FIGURA 30: Localização da área no Distrito da 

República, região central de São Paulo. 

FONTE: RIMA (2010), tratamento do autor. 

FIGURA 29: Localização da área no município de 

São Paulo. 

FONTE: RIMA (2010), tratamento do autor. 
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tégias e ações do Poder Público que tanto priorizaram o automóvel particular como também 

estimularam o processo de expansão da cidade para além da região central. 

Langenbuch (1971) associa o início da expansão urbana na cidade de São Paulo ao desen-

volvimento da economia cafeeira, quando então uma série de transformações urbanas tive-

ram início com o intuito de modernizar a cidade e promover o pleno funcionamento de sua 

economia. Somekh (2014) destaca que a economia cafeeira não foi a única norteadora do 

desenvolvimento industrial em São Paulo, mas tanto financiou como promoveu as condições 

necessárias para sua expansão e desenvolvimento. Os imigrantes assalariados, segundo 

Somekh (2014), constituíam um elemento importante, uma vez que estimulavam um mercado 

interno que atraía os interesses do capital estrangeiro. Juntos, esses aspectos promoveram 

um desenvolvimento que era ao mesmo tempo urbano e também industrial. 

Langenbuch (1971) também considera importante a chegada da ferrovia São Paulo Railway e 

a inauguração da Estação da Luz na região central da cidade no ano de 1875 como um mar-

co simbólico na modificação das características até então rurais que moldavam a paisagem 

no entorno de Santa Ifigênia para um aspecto mais urbano. Também nesse período, a cidade 

de São Paulo ensaiava sua expansão para além do perímetro conhecido como Triângulo His-

tórico (Convento São Francisco, Convento do Carmo e Mosteiro de São Bento), rompendo 

com o vale do Anhangabaú e seguindo no sentido oeste e noroeste. 

A partir daí Santa Ifigênia e seu entorno imediato passam a prosperar velozmente, recebendo 

investimentos de infraestrutura e amenidades urbanas (rede de água; rede de esgotamento; 

energia elétrica; iluminação pública; espaços públicos; transporte coletivo), passando a adqui-

rir forte caráter de centro comercial e de serviços (PMSP, 2011). Santa Ifigênia se consolida 

como uma região próspera na cidade, contando com restaurantes, lojas, edifícios de aparta-
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mento e um comércio diversificado, entretanto, a partir da década de 1940 essa dinâmica 

começa a modificar-se.  

O Plano de Avenidas proposto por Prestes Maia em 1930 defendia a verticalização, o aden-

samento e uma série de melhoramentos viários para a cidade de São Paulo, em parceria com 

o Código Arthur Saboia de 1929, ambos objetivavam aproveitar ao máximo o propício mo-

mento econômico pelo qual a sociedade passava, a fim de direcionar o crescimento conside-

rado ideal para uma cidade como São Paulo. No Centro os arranha-céus se multiplicavam, 

grandes obras de infraestrutura aconteciam por toda a cidade, era preciso uma estratégia que 

conectasse essas diversos melhoramentos urbanos e fornecer a orientação necessária e o 

direcionamento técnico ideal para facilitar tanto os presentes como os futuros empreendimen-

 os, onde, “jun amen e do   digo e do plano, surgia também nesse momento o embrião do 

zoning” com o objetivo de promover uma organização construtiva da cidade. (SOMEKH, 

2014). 

Como consequência no intervalo entre 1940 e 1960 a região do "centro novo" consolidou-se 

como local de intensa verticalização. Paralelamente a esse fato o local havia adquirido um al-

to valor urbano para a sociedade paulistana, reunindo em suas ruas, lojas importantes, cine-

mas, teatros, livrarias, cafés, onde era possível desfrutar do comércio, da cultura e do lazer 

em uma única região. A partir dessas transformações, "centro velho" e "centro novo" constitu-

íam nesse momento uma única e verticalizada área central. No entanto, convém destacar 

que a dinâmica econômica de São Paulo foi marcada por sucessivas transferências de seu 

centro econômico principal (antes localizado nas proximidades do Anhangabaú), como con-

sequência de modificações tanto do perfil social quanto do perfil econômico da própria cidade 

e de suas localidades (figura 31). As estratégias de melhoramentos urbanos e a ascensão do 
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capital financeiro forneceram o estímulo necessário para que, a partir de 1970, a região da 

Avenida Paulista se concretizasse como uma nova e importante centralidade. Nos anos se-

guintes, a cidade fortalecia suas características de cidade contemporânea, tornando-se uma 

metrópole voltada para os serviços e seguindo com o deslocamento de seu centro econômico 

para a região sudeste, nas proximidades da Marginal Pinheiros e da Avenida Luís Carlos Ber-

rini, área que hoje representa não somente o polo financeiro de São Paulo como também 

simboliza a participação desta na nova economia globalizada. (PINTO; GALVANESE, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31: Espacialização 
das Subcentralidades em 
São Paulo. 

FONTE: NISIDA (2010) e 

SMDU, com tratamento do 
autor. 
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3.6. Leitura dos Aspectos Urbanos Locais na Região da Santa Ifigênia  

A região da Santa Ifigênia, uma área já consolidada e próspera no contexto urbano de São 

Paulo, atravessou profundas transformações nas últimas décadas (figuras 32, 33, 34 e 35). 

Estas promoveram uma reestruturação dos seus aspectos urbanos locais. Na região existiam 

lojas, habitações diversas, um espaço público vivo e certa heterogeneidade no que condiz 

tanto ao uso do solo quanto ao público frequentador, uma característica considerada saudá-

vel sob o ponto de vista da urbanidade. No entanto, a partir de 1950 os aspectos urbanos 

desta e de outras regiões do setor central seria modificado drasticamente em decorrência da 

consolidação das novas centralidades urbanas e de outros processos urbanos em andamen-

to.  

A expansão da área urbanizada da cidade e do seu sistema viário no sentido da Marginal Pi-

nheiros levou consigo grande parte da população que habitava a região central juntamente 

com grande parte da diversidade dos serviços e atividades terciárias. O centro vivencia uma 

transformação no padrão de seus frequentadores, moradores e de suas atividades econômi-

cas. Sendo agora ocupado prioritariamente pelo comércio popular e populações de mais bai-

xa renda, que procuravam alugueis mais econômicos. As edificações vazias se multiplicavam 

e junto ao abandono dos espaços públicos, estes, forneceram o ambiente ideal para os usuá-

rios de drogas, que cada vez mais se dirigiam para a região da Santa Ifigênia em busca de 

um abrigo onde pudessem permanecer sem interferência do Poder Público, mais tarde esse 

fato viria a concretizar o apelido que a região recebeu dentro da malha urbana da cidade, ho-

je conhecida por muitos como Cracolândia. 

Especialmente ao longo das últimas cinco décadas a dinâmica urbana instituída pela forma 

de ocupação do território de São Paulo e a mudança de local das atividades do setor terciário 

FIGURA 32: Ocupação da Santa Ifigênia ou Nova Luz 

no ano de 1877. Destaque para o jardim da Luz. 

FONTE: Departamento do Patrimônio Histórico de 
São Paulo.  
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e de serviços, consolidou os novos subcentros como polos de serviços, mais afastados e 

desligados da região do centro histórico. Como resultado dessas mudanças, a região central 

torna-se defasada em diversos de seus aspectos urbanísticos, não conseguindo competir de 

forma justa com a moderna infraestrutura urbana ou com os padrões tecnológicos da arquite-

tura desses locais. Todavia, Santa Ifigênia ainda concentra um grande número das edifica-

ções de valor histórico e/ou cultural para a cidade, assim como uma rede otimizada de trans-

porte público (entre ônibus, trem e metrô) capaz de conectar a mesma aos diferentes pontos 

da cidade.  

A perda da diversidade no setor de serviços, das classes de maior poder aquisitivo e da mas-

sa de investimentos transformadores, sejam eles públicos ou privados, paralelamente à ex-

pansão do sistema viário e ao padrão de urbanização adotado para a cidade, acaba por alte-

rar permanentemente as dinâmicas urbanas da região central de São Paulo, especialmente 

no entorno da Santa Ifigênia. Nem mesmo os recentes investimentos do Poder Público no 

sistema de transporte, em programas sociais/culturais diversos ou na acomodação de equi-

pamentos institucionais na região central, dentre eles a própria sede do governo municipal, se 

mostram capazes de lidar com os aspectos crescentes de insustentabilidade da região. Seja 

por uma ineficiência em incorporar de forma equilibrada as componentes sociais e habitacio-

nais em suas estratégias ou ainda pela incapacidade em promover uma gestão adequada do 

conflito entre os interesses da iniciativa privada e da sociedade civil para a região. O resulta-

do final é o agravamento do quadro de insustentabilidade e insegurança locais, uma redução 

cada vez maior da urbanidade e da qualidade da vida urbana local, onde diariamente ainda 

se observa algum movimento originário do fluxo de pessoas em busca do comércio especiali-

FIGURAS 33/34/35: Av São João na década de 1920, de 1950  

e 2013. 

FONTE: 33- https://br.pinterest.com/pin/520517669408478634/ 

34- http://www.artigosecronicas.com.br/sao-paulo-ontem-e-hoje/ 

35-http://i0.statig.com.br/bancodeimagens/01/mu/66/01mu663eylazb1ukosev42z6c.jpg 

http://www.artigosecronicas.com.br/sao-paulo-ontem-e-hoje/
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zado, entretanto, isso somente acontece durante o período comercial, sendo este seguido por 

um imenso vazio no período noturno. 

O bairro da Santa Ifigênia se caracteriza, portanto, como uma região de passagem de veícu-

los ou de pessoas, seguindo em direção a outras regiões da cidade. Onde as classes e servi-

ços voltados para as camadas populares reconfiguraram os aspectos urbanos locais, fortale-

cendo o comércio, mas deteriorando as condições que garantem a sustentabilidade da regi-

ão. Existem poucos fatores que convidam o frequentador à permanência, sendo o foco da 

grande maioria das visitas, a execução de atividades rápidas no comércio local. Para os mo-

radores o quadro não é tão diferente, os espaços de lazer são escassos, as funções urbanas 

predominantes são socialmente pouco convidativas não contribuindo para a interação no es-

paço urbano e o sentimento de insegurança permeia o coletivo geral.  

O aspecto de passagem ou trajeto atribuído ao bairro Santa Ifigênia, se constituiu a partir de 

vários fatores, ora pelas estratégias de desenvolvimento urbano adotadas pelo Poder Público 

Municipal, ora pelo fortalecimento da centralidade Faria Lima-Berrini-Marginal Pinheiros, ora 

pelo crescimento dos grandes condomínios horizontais nas proximidades de Alphaville-

Barueri e por fim, principalmente devido à redução de investimentos de caráter amplo, holísti-

co, qualitativo e transformador por parte do Poder Público e da Iniciativa Privada para a regi-

ão central, uma vez que esta já não mais se demonstra tão atraente para o desenvolvimento 

de novos projetos urbanos ou empreendimentos. Apenas recentemente, novas estratégias 

concretas começaram a serem apresentadas numa tentativa de reverter o quadro de deterio-

ração, entre elas o programa Luz-Monumenta, o Perímetro de Requalificação Integrada do 

Habitat (PRIH) em 2001, a restauração de algumas edificações de valor histórico, o Projeto 

Nova Luz apresentado no ano de 2005 e a nova versão do Projeto Nova Luz do ano de 2011 
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onde finalmente se identifica o potencial do local para promoção dos aspectos de sustentabi-

lidade do ambiente urbano. A partir do reconhecimento desse local como uma área subutili-

zada dentro do contexto de uma cidade sustentável, será apresentado um breve quadro das 

características que corroboram essa definição, a fim de retratar alguns dos problemas e po-

tencialidades encontrados na região. 

3.6.1. O PERFIL SOCIOECONOMICO: 

Para apresentar o perfil socioeconômico da região da forma mais adequada e completa pos-

sível, optou-se por utilizar os dados fornecidos pelo RIMA (2010), onde juntamente dos dados 

fornecidos por fontes como IBGE e FIPE foram realizados levantamentos adicionais de cam-

po, cadastros de moradores, das atividades econômicas e relatórios a partir de questionários, 

com o objetivo de complementar os dados existentes. 

Residem na área cerca de 12 (doze) mil pessoas, a grande maioria desses habitantes está 

localizada no eixo que vai da Avenida São João até a Avenida Rio Branco, onde encontra-se 

a predominância das edificações voltadas ao uso residencial. Também existem moradores no 

perímetro interno da área de estudo, mais precisamente entre as Ruas Santa Ifigênia e Gus-

mões, Avenidas Casper Líbero e Ipiranga, entretanto a densidade populacional dessa última 

área é inferior à anterior (IBGE, 2000). No que diz respeito ao local de origem dessa popula-

ção, o estudo elaborado pelo RIMA (2010) identifica que aproximadamente 88% desses habi-

tantes são de nacionalidade brasileira, porém já existe uma considerável parcela de morado-

res de outras nacionalidades como bolivianos e peruanos, muitos destes imigrantes em bus-

ca de trabalho na capital paulistana.  
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A região do centro de São Paulo na qual se insere o perímetro da Santa Ifigênia é conhecida 

como um dos maiores polos de moradores em situação de rua na cidade. Este fator não se 

dá unicamente pela situação de deterioração das condições urbanas locais ou pelo esvazia-

mento noturno, mas por um conjunto entre essas questões e a preferência dos usuários de 

drogas em frequentar ou habitar tais locais. Devido a grande concentração de usuários de 

drogas na região esta passou a ser conhecida popularmente como Cracolândia (figura 36), 

não somente pelos usuários frequentes, mas pela quantidade de moradores de rua que va-

gueiam pelo local. De acordo com os dados da FIPE (2010), no Censo dos Moradores em Si-

tuação de Rua no Município de São Paulo, e da pesquisa realizada no desenvolvimento do 

RIMA (2010) existem aproximadamente 1000 pessoas em situação de rua no perímetro em 

questão. O perfil desses moradores é identificado como prioritariamente do sexo masculino; 

com idade média de 40 anos de idade; grande concentração de paulistas (45,8%); onde 74% 

declaram utilizar álcool, drogas ou ambos; 42,6% dos moradores de rua não possuem qual-

quer documento de identidade; 66,7% afirmam já terem sofrido alguma forma de violência; 

16,5% afirmam possuir companheiro(a); 60% declaram ter filhos, mas somente um percentual 

pequeno de aproximadamente 0,8% afirma viver com os filhos em situação de rua e cerca de 

23% dos moradores de rua declaram utilizar ocasionalmente os albergues da área. 

A análise aponta que a região possui um número médio de habitação por hectare razoável 

quando comparado com a região central. Entretanto, essa população não está distribuída de 

maneira saudável e equilibrada no ambiente construído, nem tampouco abrigada em edifica-

ções salubres, pelo contrário, muitos vivem situação de cortiço ou invasão. Grande parte 

dessas pessoas optou por viver ali por necessidade, devido à localização estratégica do local 

e a proximidade dos postos de trabalho. Ao observar a distribuição dos habitantes no períme-

FIGURA 36: Rua Nébias na região de estudo. 

FONTE:http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-
mundo/files/2009/12/10N.jpg. 



 

  P á g i n a  | 179 

tro (figura 37) percebe-se que a média de hab/ha é ainda bastante desigual, gerando espaços 

exageradamente ocupados e outros praticamente vazios ou subutilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37: Densidade Populacional em hab/ha. 

FONTE: RIMA – NOVA LUZ (2010) e  tratamento do autor. 
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Foram identificados em torno de 23.000 postos de trabalho na região, dentre estes cerca de 

10.000 deles são para trabalhadores informais, que constituem cerca de 43% dos postos de 

emprego. Quanto as atividades econômicas predominantes na área de estudo, prevalece o 

Setor Comercial (com cerca de 48% dos postos de trabalho), sendo seguido pelo Setor de 

Serviços (com cerca de 47% dos postos de trabalho). Os usos de serviços que merecem des-

taque são aqueles voltados para Alojamento e Alimentação, representados por hotéis, pen-

sões, bares e restaurantes, que atendem aos trabalhadores da região, compradores de ele-

troeletrônicos, turistas e demais frequentadores dos equipamentos culturais do entorno. Por 

sua vez o Setor Comercial possui dois segmentos que merecem destaque no contexto urba-

no local e para a região central como um todo, primeiramente o comércio varejista e atacadis-

ta voltado para o ramo da informática, eletrônicos e computadores localizado nos passeios, 

galerias e lojas de rua nas proximidades da Rua Santa Ifigênia, este já bastante tradicional na 

região, em segundo lugar vem o comércio varejista e atacadista voltado para os automóveis, 

como as casas de autopeças e demais acessórios localizado principalmente ao longo da Rua 

General Osório. (RIMA, 2010). 

De acordo com questionário realizado no local pelo RIMA (2010) junto aos moradores e fre-

quentadores da região, durante o mês de agosto de 2010, cerca de 32,7% considerou o poli-

ciamento do local como sendo Regular, 32,2% como Bom, 18,9% como Ruim e 15,8% como 

sendo péssimo. A pesquisa revela não somente que a segurança pública é um problema mas 

também que está afetando o dia a dia dos moradores e frequentadores, uma vez que 23% 

dos entrevistados foram assaltados nas proximidades no último ano e cerca de 56% declarou 

sentir-se “e  remamen e inseguros” em caminhar pelas após o horário comercial. Para essa 

população, o Tráfico, o Consumo de Drogas e a violência associada a estes, é algo que afeta 
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de uma forma ou de outra todos os inseridos no perímetro, gerando extrema insegurança e 

medo. 

Cabe destacar que a totalidade dos aspectos negativos identificados na região central e na 

área de estudo, não deve ser tida como consequência do perfil das atividades econômicas ou 

da classe social que escolheu este local como moradia. A concentração de postos de traba-

lho existente revela que existe uma importante dinâmica econômica em funcionamento, no 

entanto, esta pouco ou nada contribui para melhoria dos aspectos locais. Existe uma redução 

na diversidade dos processos econômicos e consequentemente uma redução na própria di-

versidade do público frequentador e dos horários onde existe algum movimento. 

Quanto à população, muitos destes moradores (sejam eles de rua ou não) permanecem na 

região por pura necessidade, ignorando sua própria qualidade de vida e até mesmo sua saú-

de física ou mental. Estes, apenas preenchem parte do vazio deixado pela saída das classes 

de maior poder aquisitivo, que podiam arcar com o ônus de viver em regiões mais novas e 

atrativas. O que permanece é a não utilização ou até mesmo a deterioração do potencial so-

cial, ambiental e cultural da região para a cidade, um quadro de subutilização do espaço 

construído, da infraestrutura existente e da memória do passado de uma cidade. Sem a devi-

da atenção e investimento, dificilmente esse quadro será revertido, agravando ainda mais os 

aspectos negativos e dificultando o ideal de sustentabilidade que se busca para as cidades. 

Os prejuízos desse processo são enormes, tanto para a cidade como para que se exista o 

fortalecimento de uma comunidade urbana. 
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3.6.2. INFRAESTRUTURA URBANA: 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO: 

A SABESP (empresa responsável pelo fornecimento de água e pelo esgotamento em São 

Paulo) atende 100% dos domicílios da região de estudo fornecendo água potável e esgota-

mento para aqueles que podem arcar com os custos destes. Assim como o restante de São 

Paulo a área é abastecida pela Bacia Alto Tietê, no entanto, segundo estimativa da SABESP, 

a disponibilidade hídrica de água potável dessa bacia é de cerca de 200 m³/hab/ano, um vo-

lume considerado crítico pela ONU. Este fator, junto da recente crise hídrica vivenciada no 

ano de 2015 pelos habitantes de São Paulo, sinalizam uma necessidade urgente da implan-

tação de novas estratégias de reutilização das águas pluviais e iniciativas que promovam um 

consumo mais sustentável deste bem. 

DRENAGEM: 

Apesar de presente em toda a região, a rede de drenagem é bastante antiga, onde a capta-

ção é na maioria das vezes realizada através de boca de leão ou de uma combinação entre 

bocas de lobo e bocas de leão (figura 38). Diversos pontos de captação encontram-se hoje, 

obstruídos devido ao despejo e ao acúmulo de lixo (figura 39). A região apresenta uma topo-

grafia em declive no sentido da Estação da Luz, no entanto diferente do que acontece em ou-

tras regiões da cidade, onde a declividade está associada a um quadro de alagamentos cons-

tantes, no local, as inundações ocorrem fora da área de declive mais acentuado, nas proximi-

dades da Rua Mauá. (RIMA, 2011). 

 

 

FIGURA 38: Boca de lobo e boca de leão. 

FONTE: acervo do autor. 

FIGURA 39: Acúmulo de Lixo no local. 

FONTE: acervo do autor. 
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RESÍDUOS: 

Em São Paulo a coleta de resíduos acontece geralmente 6 (seis) dias por semana durante o 

período noturno, utilizando caminhões compactadores que direcionam os resíduos para os 

aterros sanitários, destino final padrão destes. Conforme estabelecido pela Lei Municipal 

13.478 de 30 de dezembro de 2002, a limpeza urbana é um serviço de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Serviços, por meio do Departamento de Limpeza Pública (LIMPURB). 

Na área de estudo, entretanto, esses serviços são realizados pela Logística Ambiental de 

São Paulo S.A. - LOGA, estabelecido por meio de licitação vigente até o ano de 2024. Os 

serviços oferecidos pela LOGA, são aqueles vinculados às atividades de coleta, transporte, 

tratamento e de destinação final dos resíduos sólidos. Na região central, a coleta é feita com 

miniveículos que percorrem as áreas dos calçadões em horários especiais. 

De acordo com levantamento do RIMA (2010), a área em questão possui diversas empresas 

que geram resíduos como papelão, papel, plástico e isopor, no entanto, por não haver coleta 

seletiva destes, os catadores locais muitas vezes rasgam os sacos de lixo em busca desse 

material para revendê-los aos pontos de reciclagem, essa atividade gera uma dispersão da 

sujeira no espaço público e um trabalho adicional às equipes de limpeza urbana que muitas 

vezes não dão conta da limpeza adequada. Ainda de acordo com as informações do RIMA 

(2010), a coleta seletiva não acontece nesse local devido a certas restrições de estaciona-

mento e de horário. 
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.3.6.3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS: 

CLIMA E AMBIENTE URBANO: 

Na área de estudo existem fortes indícios do desenvolvimento do fenômeno conhecido como 

ilhas de calor, onde o clima pode variar em até 6°C de uma área para outra, a depender da 

arborização existente, do nível de sombreamento e dos tipos de materiais utilizados nas 

construções. A associação entre uma morfologia urbana pautada pela elevada densidade 

construtiva, reduzida presença de arborização urbana e elevada concentração de poluição 

atmosférica e gases de efeito estufa somente potencializa o efeito das ilhas de calor. É impor-

tante ressaltar que o espaço urbano tem grande influência na definição das características 

microclimáticas de um local. As suas características (seja pela morfologia ou pelas diretrizes 

de projeto e desenho) contribuem diretamente para otimização do conforto urbano local ou 

para fortalecer os aspectos negativos de uma região. Seja funcionando como barreira urbana 

para a ventilação predominante, para a iluminação natural e radiação solar, seja através das 

superfícies de grande potencial de absorção térmico ou da baixa permeabilidade do solo ur-

bano. Esses aspectos acabam gerando desconforto, contribuindo para as ilhas de calor e zo-

nas de elevado estresse térmico. (EIA-NOVALUZ, 2010).  

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA (2010) elaborado para a região em questão, através de 

suas medições e relatórios, aponta para algumas características ambientais preocupantes na 

região da Santa Ifigênia. Destaca a baixa porosidade urbana promovida pelo alto adensa-

mento, seja através das edificações (reduzido uso de pilotis ventilado e mínimo espaçamento 

entre edifícios), pela pouca presença de áreas verdes distribuídas ao longo do espaço públi-

co. Na região, apenas cerca 30% da ventilação natural atinge a área devido à presença de 

barreiras urbanas construtivas nas proximidades. A composição geral das superfícies e mate-
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riais encontrados são de alta absorção de calor e baixa refletância (entre eles telhados de 

amianto, asfalto, concreto) contribuindo para os efeitos das ilhas de calor e aumento do es-

tresse térmico, uma vez que na ausência de vegetação urbana os raios solares incidem dire-

tamente nas superfícies bem como nas ruas e calçadas.  

Quanto à ventilação local, o EIA (2010) define duas zonas de ventilação principais, as zonas 

de ventilação por efeito aerodinâmico de corredor (efeito venturi) que fornecem um clima 

agradável com velocidades em torno de 2-3m/s (nas regiões onde existe alguma arborização 

e maior largura do sistema viário como Av. Ipiranga, Av. Rio Branco e Av. Duque de Caxias) 

e zonas de turbulência de ventilação por efeito de redemoinho e de esquina, potencializadas 

pelas características do espaço construído (demais regiões). Não existem na região corpos 

de água consideráveis que contribuam para as características ambientais urbanas e a topo-

grafia local é relativamente suave, não provocando grandes problemas ou desafios. 

QUALIDADE DO AR E CONTAMINAÇÃO DE LOTES: 

Segundo dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB (2010), a qua-

lidade do ar na região é considerada como variando entre regular e inadequada, sendo de-

corrente principalmente do intenso fluxo de veículos que atravessa a região diariamente e do 

acúmulo de Ozônio. O ozônio é um forte indicador da presença de oxidantes fotoquímicos 

originados a partir da queima de combustíveis e solventes, no entanto sem uma origem iden-

tificada. A baixa umidade presente na região associada à alta absorção de calor, à baixa 

permeabilidade do solo e à ausência de vegetação, eleva vertiginosamente a característica 

de insalubridade respiratória no local. 
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Ainda conforme investigação da CETESB (2010), a região apresenta indícios de danos po-

tenciais ao meio ambiente e a população que ali frequenta ou habita. Amostras de solo e de 

água subterrânea recolhidas no local apontam para uma contaminação das condições natu-

rais do local devido à existência de atividades suscetíveis à contaminação que não foram de-

vidamente implantadas ou monitoradas, como gráficas industriais, estacionamentos, oficinas 

mecânicas, postos de gasolina, locais de descarte de material indevido, dentre outras. A par-

tir desse levantamento a CETESB (2010) apresenta um mapeamento de lotes contaminados 

e lotes potencialmente contaminados (figura 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 40: Mapa dos Lotes Contaminados ou Po-

tencialmente Contaminados na área de estudo. 

FONTE: Elaborado pela CETESB, disponível no 
RIMA – NOVA LUZ (2010) e tratamento do autor. 
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3.6.4. REDE DE TRANSPORTE, CONEXOES E PEDESTRES: 

A região da Santa Ifigênia está localizada no centro de São Paulo, em um dos locais mais 

privilegiados do ponto de vista da macrolocalização do município. Em seu perímetro direto e 

nas proximidades imediatas encontram-se importantes vias de transporte da cidade como a 

Av.Tiradentes, Av. São João, Av. Ipiranga, Av. Prestes Maia, Av. Rio Branco, Av. Consola-

ção, o Corredor Norte/Sul e o Elevado Costa e Silva. Para os veículos automotores particula-

res, a região tem o objetivo de articular o trânsito rápido destes para demais áreas da cidade, 

especialmente no sentido das novas subcentralidades nas proximidades da Marginal Pinhei-

ros,  or ale endo a  ara  er s i a de “ro a de passagem” para mui os (figura 41/42). 

Outra característica potencial para o local é sua localização com relação ao anel viário de de-

limitação do centro expandido (figura 43), constituído pela Marginal do Rio Tietê, Marginal do 

Rio Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Presidente Tancredo Neves, Avenida Prof. 

Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Avenida Salim Farah Maluf. As principais rodovias municipais 

desembocam nesse anel viário e o mesmo facilita o deslocamento entre as regiões Norte, 

Leste, Sul e Oeste do município sem ter que transitar pelos bairros densamente ocupados 

que compõem o perímetro do centro expandido. 

O transporte público ou coletivo é bastante atuante na região, seja através do sistema de 

trens, do metrô ou das faixas e corredores de ônibus (quadro 02). Ele constitui o meio de 

acessibilidade mais fácil de chegar ou sair do local, utilizando o transporte público é possível 

deslocar-se facilmente dali para diversas regiões da cidade. No seu entorno direto existem 4 

importantes terminais de passageiros, o Terminal Princesa Isabel, o Terminal Parque Dom 

Pedro, o Terminal Amaral Gurgel e o Terminal Bandeira (figura 44), que juntos estão associ-

ados a importantes corredores de ônibus da cidade que convergem para a região central. 
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Recentemente, junto desse sistema de transporte foram implantadas ciclofaixas e ciclovias 

na região do centro expandido (figura 45), conectando-se a outras áreas da cidade, forne-

cendo mais uma opção de transporte e lazer. 

As políticas de desenvolvimento do transporte público fortaleceram a região como um ponto 

estratégico de irradiação para as demais regiões da cidade, no entanto, ao longo do tempo 

esse aspecto também contribui para o agravamento das condições de deterioração do espa-

ço urbano local. A presença dos corredores, do grande número de veículos e a ocupação das 

praças por Terminais, acaba gerando conflitos desse fluxo com o fluxo de pedestres, dificul-

tando que a vida urbana se desenvolva de forma dinâmica em toda sua área e que a escala 

humana seja prioritária à escala do automóvel (figura 46).  

Os pedestres em trânsito entre os diferentes modais de transporte coletivo são forçados a di-

vidir o espaço com ambulantes, placas, veículos, motos e mobiliário urbano, tudo isso em 

calçadas que geralmente não comportam tamanho. Esses fatores acabam contribuindo para 

que a região da Santa Ifigênia não seja o destino primário da população urbana quando a 

procura do lazer ao longo do espaço público, o fluxo de pedestres apesar de intenso é volta-

do para as necessidades diárias da população ou para dirigirem-se até um comércio específi-

co e não para o fortalecimento da vida urbana local, seja para o lazer, o convívio ou o apreço 

pelo patrimônio histórico da região. 

Nesse contexto, a Rua Santa Ifigênia é uma das vias de maior concentração de pedestres 

pela  existência do seu conhecido comércio de produtos eletrônicos, no entanto, pela sua di-

mensão reduzida isso promove uma série de conflitos devido aos obstáculos e à ocupação 

indevida do passeio pelo excesso de vendedores ambulantes. Com as calçadas tomadas por 

obstáculos, frequentemente a própria via é tomada por pedestres que dividem o espaço com 
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os veículos. A Avenida Rio Branco e a Avenida Duque de Caxias também apresentam um 

fluxo considerável de pedestres. No primeiro caso, esse fluxo deve-se à existência do corre-

dor de ônibus da via e no segundo, pela quantidade de paradas de ônibus e do intenso fluxo 

destes, razão que também acaba por promover um fluxo consequente de pedestres nas pro-

ximidades da Rua Mauá. (EIA-NOVA LUZ, 2010). 

Essa estruturação estratégica da região central de São Paulo pelo sistema de transporte pú-

blico acaba contribuindo para que as áreas intrínsecas a este perímetro fossem fortalecidas 

como polos de atividade comercial e de serviços, gerando uma grande quantidade de empre-

gos e uma dinâmica econômica particular. Entretanto, devido à saída de algumas classes pa-

ra regiões que fornecem melhores condições para a vida urbana a nível local, a área da San-

ta Ifigênia permanece como uma área atrativa apenas do ponto de vista econômico, contribu-

indo pouco para os aspectos de urbanidade e caracterizando como um espaço urbano pouco 

atrativo do ponto de vista do convívio social, salvo pela presença pontual de importantes 

equipamentos culturais que ainda atraem uma população diversificada em busca de lazer em 

determinados dias e horários. A junção entre a dinâmica do transporte público, a característi-

 a de “ro a de passagem” do sis ema  iário e a  al a de in er enç es quali i adores do espaço 

público existente na região contribui para um efeito de repulsão onde o local somente é fre-

quentado ao longo do horário comercial e por pessoas que ali trabalham ou necessitam de 

algum comércio ou serviço específico, fora isso, a área apresenta pouca atratividade para 

que a moradia se desenvolva no local. Mesmo possuindo inúmeras potencialidades falta uma 

articulação entre transporte, mobilidade, funções urbanas, lazer e desenho urbano, que per-

mitam maior qualidade de vida para a população, fazendo com que a mesma sinta-se atraída 

para viver neste local. Caso o contrário, o espaço será cada vez mais tomado por aqueles 
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que não têm outra opção a não ser estar ali, onde poucos ou ninguém mais deseja estar e a 

marginalização acontecerá naturalmente junto da deterioração das condições urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 41/42: Macroacessibilidade da área 

de estudo. 

FONTE: RIMA – NOVA LUZ (2010) e tratamento 
do autor. 

QUADRO 02: Utilização dos modais de transporte na região de estudo. 

FONTE: RIMA – NOVA LUZ (2010), 
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FIGURA 44: Terminais de ônibus. 

FONTE: RIMA – NOVA LUZ (2010) e tratamento 

do autor. 

FIGURA 43: Anel viário Centro Expandido. 

FONTE: ONG VIVA CENTRO.  

 

FIGURA 45: Ciclofaixa na região central. 

FONTE: http://muitaviagem.com.br/roteiros-
bicicleta-ciclovias-sp/.  
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 FIGURA 46: Principais pontos de conflitos entre pedestres e veículos na regi-

ão da Santa Ifigênia. 

FONTE: RIMA (2010), tratamento do autor.  
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3.6.5. USO DO SOLO: 

Inúmeros aspectos influenciaram os tipos de uso do solo encontrados na região, como por 

exemplo, as características do sistema viário, o transporte público e seus diferentes modais, 

passado da linha férrea e a proximidade desta, o esvaziamento da região central (de usos e 

pessoas),a redução no valor das transações realizadas e no valor da terra, as políticas urba-

nas das últimas décadas, dentre outros mais.  

Na área da Santa Ifigênia os usos públicos ocupam atualmente cerca de 36,6% do total do 

solo urbano, dividindo-se em Praças (0,8%), Sistemas de Circulação de Veículos (21,5%), 

Sistemas de Circulação de Pedestres (10,7%) e Equipamentos de Uso Público (3,4%). O pa-

pel do espaço público como palco da vida urbana é relativamente escasso, uma vez que a 

maior porção deste encontra-se destinada à circulação de veículos, enquanto o pedestre de-

ve dividir-se entre as calçadas (geralmente ocupadas pelo comércio ou pouco convidativas 

para o uso) e as praças que existem no perímetro de estudo, que juntas somam menos de 

1% da área disponível. Quanto aos usos privados, existe um destaque para o uso misto com 

predominância comercial ou de serviços (29,8%), seguido pelo uso estritamente comercial 

(25,1%). A função residencial encontra-se em terceiro lugar (19,6%), seguida pelo setor de 

serviços. (EIA-NOVALUZ, 2010). 

O comércio é bastante forte na região, ocupando geralmente o pavimento térreo das edifica-

ções ou em edificações voltadas somente para este uso. A Rua General Osório concentra o 

comércio voltado para veículos automotores e motomotores, a espacialização dessa área é 

tão visível que até mesmo bares e restaurantes têm dificuldade em se manter no local, o uso 

residencial é bastante pontual nas proximidades, geralmente encontra-se em sobreloja ou 

edificações de baixo porte, para as mais verticalizadas se observa que muitas unidades estão 
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aparentemente vazias. O uso residencial destaca-se na região que vai da Av.São João até a 

Av. Rio Branco, principalmente nas proximidades da Av.Ipiranga, nesta área percebe-se um 

comércio de aspecto mais local, focado em suprir as necessidades básicas dessa população 

residente e os diversos hotéis que existem nas proximidades.  

A Av. Rio Branco concentra um uso mais voltado para serviços e comércio, e marca não 

apenas um fluxo de veículos e pessoas que atravessam a região, como também sinaliza uma 

mudança na dinâmica das funções urbanas. No seu entorno e na porção das quadras locali-

zadas no lado direito da área, sentido estação da Luz, predomina o uso comercial voltado a 

eletrônicos e informática, com concentração na Rua Santa Ifigênia e entorno. Nesta área, até 

mesmo o uso comercial predominante na Rua General Osório se modifica, passando para es-

ta tipologia de comércio. A presença de lotes sem uso ou sendo utilizados para fins de esta-

cionamento é grande nesta região, existem algumas edificações habitacionais, mas aparen-

temente estão apenas parcialmente ocupadas ou até mesmo vazias. Também nas proximi-

dades encontram-se muitos albergues ou quitinetes funcionando como apoio para o intenso 

uso comercial. 

As Ruas Triunfo e Protestantes nas proximidades da Rua Mauá configuram uma outra dinâ-

mica de uso do solo na região. São vias menos movimentadas onde existem galpões, depósi-

tos e oficinas funcionando em edificações de planta industrial que antes forneciam apoio às 

atividades da linha férrea. Muitos edifícios e lotes encontram-se abandonados nesta região, 

fechados ou parcialmente demolidos. Nas proximidades do Largo General Osório próximo à 

Rua Mauá, existe um forte comércio especializado voltado para a música, talvez devido à 

proximidade da Escola de Música Tom Jobim e da Sala São Paulo, neste entorno também se 
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percebem alguns bares, restaurantes e habitações, geralmente concentrados nas quadras 

que limitam-se com a Rua Mauá. 

Ao observar os setores e padrões de uso identificados na região, a única área que apresenta 

algum movimento considerável no período noturno é o entorno da Av. São João e Av. Ipiran-

ga, seja pelos bares, restaurantes ou pelo fluxo dos habitantes e turistas locais. Outras áreas 

onde se verifica algum fluxo de pessoas no período noturno é nas proximidades de equipa-

mentos importantes como a Escola de Música, o Centro Paula Souza e a Praça Princesa Isa-

bel (nesta última realizam-se atividades neste horário como futebol infantil, entre outras). As 

demais áreas sofrem bastante o impacto do esvaziamento noturno, apresentando um uso 

pontual nos períodos fora do horário comercial, momento em que se potencializa a aglomera-

ção dos moradores de rua e usuários de droga que levaram a área a ser apelidada de Craco-

lândia. 

Mesmo no espaço onde existe maior concentração de uso residencial faltam espaços públi-

cos que contribuam para a qualidade da vida urbana, os espaços livres são mínimos e o pa-

pel do espaço público como ferramenta de integração social é aparentemente deficiente na 

região como um todo. Em alguns pontos o convívio entre os habitantes locais até acontece , 

no entanto, são pontos específicos e em horários específicos. Esse convívio ainda deve divi-

dir o espaço com o intenso fluxo gerado pelo comércio especializado local, concentrado em 

meio aos bares, restaurantes ou comércio local, sendo a utilização das praças que integram o 

perímetro  - Júlio Mesquita, Largo General Osório e Alfredo Issa - bastante reduzida para a 

atividade do lazer urbano.  

A seguir consta uma imagem síntese da análise do solo (figura 47): 
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FIGURA 47: Características de uso do solo na 

região. 

FONTE:  Base Google Maps e Google Street 
View com tratamento pelo autor.  
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3.6.6. HABITAÇÕES: 

O deslocamento das classes de maior poder aquisitivo para outras regiões da cidade e a mo-

dificação do padrão e no valor das atividades econômicas praticadas na região central como 

um todo acabou por atrair outras camadas sociais e modificar o perfil socioeconômico tanto 

da região central como do perímetro em estudo. Infelizmente, mesmo com essa modificação 

de padrões e dinâmicas, a área permanece com uma grande concentração de edificações 

ociosas, sejam elas voltadas para a tipologia comercial ou habitacional. Enquanto muitas de-

las apesar de habitadas ou em funcionamento apresentam-se em processo de deterioração 

evidente. 

De acordo com dados do RIMA (2010) e das informações constantes no Cadastro Territorial 

e Predial de Limpeza - CTPL na região existem cerca de 7,131 mil unidades habitacionais ou 

domicílios registrados, porém, estima-se que, deste total, cerca de 40% encontram-se vazios, 

sendo caracterizados como ociosos/desocupados. Segundo o pesquisa desenvolvida pelo 

RIMA (2010) é difícil identificar a porcentagem exata de edificações invadidas uma vez que a 

própria população residente, por vezes acaba omitindo essa informação por medo de repre-

sália.  

Com relação ao tipo de domicílio predominante na região, o cadastro de moradores elabora-

do pela Rima (2010) destaca que nas entrevistas realizadas cerca de 50% dos moradores re-

side em habitações alugadas, enquanto cerca de 40% afirma residir em habitações próprias, 

o restante afirma residir em habitação cedida ou invadida. 
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3.6.7. ÁREAS VERDES E ESPAÇOS LIVRES / EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / PATRIMÔ-

NIO HISTÓRICO: 

AREAS VERDES E ESPAÇOS LIVRES: 

Na região da subprefeitura da Sé o índice de área verde por habitante é de 1,48 m²/habitante, 

permanecendo em valor bastante inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Sa-

úde (OMS) que é de 12 m²/hab. Já no Distrito da República - onde se localiza a região de es-

tudo – a presença de áreas verdes é ainda mais escassa, algo em cerca de 0,24 m²/habitante 

(RIMA, 2011). Por se tratar de uma área densamente construída e de localização central, en-

tende-se esse valor como sendo decorrente de um processo de urbanização que pouco con-

siderou a importância do verde para a cidade, o percentual ruim é ainda mais acentuado na 

área de estudo devido à existência de poucas praças na região da Santa Ifigênia, isso faz 

com que esse quadro seja ainda mais preocupante, pois hoje, com exceção das calçadas 

restam poucos espaços livre para a introdução da arborização urbana no contexto local. A si-

tuação dessas calçadas também não contribui em nada essa estratégia, uma vez que em sua 

maioria encontram-se com dimensões inadequadas, onde a circulação de pessoas entra em 

conflito direto com os elementos que integram o passeio público, como caixas de inspeção, 

mobiliário, postes ou até mesmo o próprio comércio informal que se apropria indevidamente 

do espaço público.  

A área de estudo totaliza cerca de 11.000 m² de áreas verdes de uso público (RIMA, 2010), 

entre os diversos canteiros das ruas e avenidas, não acessíveis para a população, os espa-

ços verdes se dividem entre a Praça Júlio Mesquita (figura 48), a Praça Alfredo Issa (figura 

49) e o Largo General Osório (figura 50), sendo que nem todo este espaço é totalmente per-

FIGURAS 48/49/50: Praça Júlio Mesquita, Praça Alfre-
do Issa e Largo Gen. Osório. 

FONTE:  Base Google Maps e Google Street View.  
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meável ou convidativo para ser utilizado pela população para fins de lazer ou entretenimento. 

No entorno imediato da área existem mais algumas áreas verdes que se destacam:  

 A Praça Júlio Prestes (figura 51) próxima da Estação homônima, pouco arborizada e 

pouco frequentada, tendo seu pico de público somente durante a promoção de shows 

ou eventos culturais na região; 

 A Praça Princesa Isabel (figura 52), onde existe alguma utilização por parte da popu-

lação local e dos passageiros do Terminal de ônibus;  

 O Largo do Arouche (figura 53), onde se percebe algum uso voltado para o lazer ou o 

convívio ao longo dos dias da semana, acredita-se que isso aconteça por estar uma 

área mais densamente ocupada e pela existência de uma base da polícia civil nas 

proximidades. 

 O Parque Jardim da Luz (figura 54 e 55), este bastante arborizado e dotado de algum 

mobiliário urbano, no entanto, totalmente segregado da cidade pela utilização de um 

gradil em todo seu entorno, permanecendo com pouca utilização pela população local, 

mas atraindo visitantes de outras regiões durante os finais de semana pela proximida-

de da Pinacoteca, atividades culturais promovidas e pelo valor histórico que possui; 

 A Praça da Republica (figura 57), uma tradicional área verde do centro de São Paulo, 

bastante frequentada tanto por moradores locais como pelas pessoas que trabalham 

ou realizam compras nas proximidades. Também é um ponto que concentra muitas 

atividades comerciais e culturais na própria área da Praça, como feirinhas e exibições 

de pintores e artistas locais. 

 

 

FIGURAS 51/52/53: Praça Júlio Prestes, Praça Princesa 

Isabel e Largo do Arouche. 

FONTE:  Base Google Maps e Google Street View.  
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EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

Na parte interna do perímetro da Santa Ifigênia existem poucos equipamentos públicos que 

contribuam para a vida urbana local, são alguns deles  Entretanto no seu entorno imediato 

(figura 58) estão vários equipamentos importantes, entre eles museus, bibliotecas, galerias, 

teatros, oficinas de arte, escolas, orquestras, dentre outros, que podem ser facilmente aces-

sados pela população e indicam uma rede considerável ao alcance local. Dentro da área de 

estudo existem 3 equipamentos voltados para educação: a EMESP - Escola de Música do 

FIGURA 56: Espacialização dos espaços livres. 

FONTE:  Base Google Maps, tratamento do autor.  

FIGURAS 54/55: Parque Jardim da Luz. 

FONTE:  Base Google Street view, tratamento do autor.  

FIGURA 57: Praça da República. 

FONTE:  Base Google Street view, tratamento do autor.  
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Estado de São Paulo Tom Jobim, a Creche Esperança Nova Aurora e a sede da Escola de 

Tecnologia Paula Souza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 58: Equipamentos. 

FONTE:  Base Google Maps, 

tratamento do autor.  
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO: 

A valorização da história de uma sociedade é essencial para que a população se identifique 

com sua cidade ou bairro. Valorizar a história é fortalecer a identidade local e estimular o 

apreço da população por sua cidade e pelos processos que a constituíram. O patrimônio en-

contrado na região (figura 59) é de caráter material e imaterial sendo caracterizados através 

de edificações, espaços livres ou até mesmo esquinas que foram marcadas na cultura popu-

lar como é o caso da Av. Ipiranga e da Av. São João. 

A região e o seu entorno possuem diversas Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZE-

PECs). Esta delimitação está relacionada a imóveis ou espaços que possuem valor histórico 

ou cultural reconhecido para  o contexto urbano de São Paulo, todos passíveis de recupera-

ção para que possam novamente contribuir ou permanecer contribuindo para valorização da 

história e da cultura local. Também existem no perímetro da Santa Ifigênia sítios arqueológi-

cos que apresentam vestígios de sociedades que por ali passaram ou se estabeleceram ao 

longo do tempo. Desde caçadores coletores, tribos nômades, agricultores e resquícios do pe-

ríodo colonial brasileiro. (RIMA, 2010). 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 59: Imóveis tombados 

ou em processo. 

FONTE:  RIMA (2010), trata-
mento do autor.  
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3.5.8. SÍNTESE DA ANÁLISE - POTENCIALIDADES E PROBLEMAS: 

A partir da análise dos aspectos urbanos locais, é possível identificar alguns fatores que con-

tribuem para o agravamento da insustentabilidade na região. Assim como alguns fatores que 

podem auxiliar positivamente na implantação da sustentabilidade no processo de interven-

ção. Atualmente, existem questões que prejudicam não somente a urbanidade local como 

também aspectos sociais e ambientais da sociedade urbana que frequenta e habita na regi-

ão. É necessário que a dinâmica econômica seja valorizada independente da estratégia de 

transformação a ser adotada, no entanto, um equilíbrio entre a função comercial e as demais 

funções demonstra-se necessário a fim de estimular a ocupação do espaço público de manei-

ra saudável e equilibrada. Fortalecer as habitações ao longo do bairro, juntamente do uso 

misto e de uma estratégia de mobilidade sustentável, pode contribuir para o fortalecimento da 

atratividade da região. Juntamente dessa abordagem, é preciso especial atenção para a rela-

ção entre arquitetura, usos e espaços públicos a fim de potencializar um retorno positivo des-

sa interação. A melhoria dos aspectos urbanos somente será possível através de uma ação 

holística e integrada que busque qualificar as condições locais de forma geral, uma vez que 

estratégias e projetos pontuais podem até ser bem sucedidos na regeneração de uma ou du-

as quadras locais, no entanto, falham em promover uma transformação verdadeira dos as-

pectos urbanos na unidade do bairro. Abaixo segue uma breve síntese das questões obser-

vadas (Quadro 03 e 04): 
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QUADROS 3/4: Potencialidades e Problemas Santa Ifigênia. 

FONTE:  Elaborado pelo autor.  
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CAPÍTULO 04 -  

CITIES ARE NOT PROBLEMS. THEY ARE SOLUTIONS.  

- Jaime Lerner 
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CAP. 04 - INTERVINDO EM CENTROS URBANOS EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE 

 

O significado de um desenvolvimento plenamente sustentável é algo por si só complexo. Por 

vezes distorcido em prol de benefícios individuais ou até mesmo mal interpretado por aqueles 

inseridos na dinâmica capitalista do mundo contemporâneo. A complexidade que cerca o 

termo somente é superada pela complexidade da própria cidade em si. São incontáveis os 

atores que integram o ambiente urbano, são inúmeros interesses e diversos cenários que 

compõem a unidade urbana das grandes cidades. Juntamente desses aspectos locais, tem-

se ainda a influência das características externas à própria cidade, seja em uma escala me-

tropolitana ou através das fronteiras internacionais, no presente cenário de globalização, tor-

na-se inviável ou até mesmo ingênuo considerar a cidade apenas como um organismo isola-

do no tempo e no espaço. Atualmente, a zona de influência exercida pelas grandes cidades 

ultrapassa seus limites geográficos ou fronteiras nacionais. Neste contexto, as ações, as es-

tratégias e as intervenções que tomam forma na cidade contemporânea, com toda certeza te-

rão um impacto adicional (seja este positivo ou negativo) não somente na escala do bairro ou 

na macro-escala da cidade, mas também serão responsáveis por influenciar características 

metropolitanas, regionais ou até mesmo internacionais. É necessário compreender de que 

forma o desenvolvimento sustentável vem sendo aplicado no contexto urbano, nacional e in-

ternacional, para que este ideal seja compreendido, aperfeiçoado e difundido como forma de 

preparar nossas cidades para a crescente urbanização e para este século das cidades que 

se inicia. 
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4.1. O Projeto Nova Luz, Centro, São Paulo-SP. 

Inicialmente é preciso sinalizar, para fins de pesquisa que o Projeto denominado Nova Luz 

analisado nesta dissertação não se trata da proposta elaborada durante o governo do prefeito 

José Serra, coordenada pela SEMPLA e instituída através da Lei n.14.096 de 8 de dezembro 

de 2005. O Plano de 2005 apresentava uma estratégia de intervenção urbana de caráter re-

qualificador, onde era prevista a criação de um polo comercial e de serviços na região central 

através de um "Programa de Incentivos Seletivos" voltados para a área da tecnologia.  

O Projeto Urbanístico Específico elabora para a região da Santa Ifigênia, também popular-

mente conhecida como Nova Luz, objetiva promover uma transformação de aspectos e espa-

ços urbanos potencialmente deteriorados ou subutilizados nesta região do centro de São 

Paulo. Para isto, propõe a implementação de novos equipamentos e serviços, uma reorgani-

zação do comércio local e o redesenho dos espaços urbanos (públicos e privados) como for-

ma de fortalecer aspectos sociais, culturais e também de introduzir estratégias de caráter 

ambiental e sustentável. 

 

4.1.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO: 

O Projeto Nova Luz (figura 60) foi desenvolvido como uma proposta de Requalificação de 

uma área localizada na região central do município de São Paulo fazendo uso da Concessão 

Urbanística, um instrumento de Política Urbana, previsto no Plano Diretor Estratégico da ci-

dade. Sua requalificação se faz com a proposta de diversificar os usos instalados e otimizar o 

uso da infraestrutura urbana, introduzindo aspectos de sustentabilidade na região, no intuito 

de fortalecer aspectos locais, promover melhorias nos espaços públicos e estimular a preser-

FIGURA 60: Masterplan do projeto Nova Luz. 

FONTE:  PMSP (2011), tratamento do autor.  
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vação e recuperação do patrimônio histórico do local. A consolidação da área de ZEIS desti-

nada a habitação de interesse social também faz parte da estratégia, como forma de suprir o 

déficit habitacional e beneficiar a população que já reside nas proximidades. 

A área denominada Nova Luz está delimitada pelas avenidas Cásper Líbero, Ipiranga, São 

João, Duque de Caxias e Rua Mauá. Localiza-se no Distrito república na Subprefeitura Sé, 

abrange 45 quadras e 2 praças, formando um polígono de 500mil metros quadrados. Com 

aproximadamente 12 mil moradores e 24 mil postos de trabalho (entre formais e informais), a 

proposta seria enriquecer esta área com qualidade de moradia, lazer, mantendo sua forte 

identidade de centro comercial e cultural, mantendo as edificações de relevância nacional, 

como o Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca do Estado, a Sala São Paulo, Estação Pinacote-

ca e o Museu da Língua Portuguesa. (PMSP, 2011).  

A região da Luz, de características rurais por alguns séculos, sofre grande mudança na pai-

sagem a partir da chegada da ferrovia São Paulo Railway e da inauguração da estação da 

Luz em 1875. Em seguida recebe a estrada de Ferro Sorocabana, para a qual foi inaugurada, 

no início do século XX, a estação Júlio Prestes. Nesta época, a região da Luz era uma das 

áreas mais bem atendidas da cidade, com iluminação, energia elétrica, rede de água e esgo-

to, transporte coletivo e espaços públicos. Posteriormente a região sofreria o impacto da per-

da de importância das ferrovias como transporte, frente a automóveis e ônibus. Na década de 

60, é inaugurado o Terminal Rodoviário da Luz, mantendo a característica de área de passa-

gem que a região assumia. Entretanto o mesmo é desativado na década de 80, o que nova-

mente afetou à região.  

A partir das últimas décadas do século passado, se consolida na região o comércio local, 

com perfil popular e pautado na especialização em produtos elétricos e eletrônicos importa-
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dos. Localizada na área central, desde o final do século XX, esta região também é objeto de 

ações que induzem sua Requalificação, como a Operação Urbana Centro, o restauro de edi-

ficações de interesse histórico,  a ocupação de edifícios por instituições públicas, para fins 

culturais e de lazer – como o Museu da Língua Portuguesa, a Sala São Paulo e a Estação 

Pinacoteca, dentre outras mais. 

 CONCESSÃO URBANÍSTICA: O INSTRUMENTO 

Para o desenvolvimento do Projeto Nova Luz, realizou-se um processo de licitação para con-

tratação a partir do Termo de Referência para Elaboração do Projeto Urbanístico, onde, se-

gundo a cartilha do PUE elaborada pela PMSP (2011): 

Com base na legislação que au oriza a apli ação da Con essão Urban s i a 
na área denominada No a Luz a P SP, por meio da Se re aria  uni ipal de 
 esen ol imen o Urbano, desen ol eu um Termo de Re er n ia para a ela-
boração do Proje o Urban s i o Espe   i o e Es udos Complemen ares,  om-
plemen ando as dire rizes já pre is as, e indi ando as e apas de e e ução 
des es es udos. Com base nes e Termo de Re er n ia,  oi realizada uma li i-
 ação para es olha de um  ons r io de empresas responsá el pela elabora-
ção dos Es udos. O  ons r io sele ionado    ormado pelas empresas: AE-
CO , CONCRE AT, CIA. CITY e FGV. (P SP, 2011). 

O Instrumento auxiliar das Políticas Públicas, apesar de não constar no Estatuto da Cidade 

por ter sido regulamentado em 2009, consta no Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Cria-

do pelo Advogado Paulo José Lomar em 2001, sua inspiração veio da França, onde criam-se 

instituições e empresas, denominadas ètablissement public (Instituição pública francesa, fi-

nanciada com recursos públicos), para o exercício de intervenções urbanas, operando sem 

licitação e sob o regime jurídico privado que lhes concede uma maior agilidade. O lucro obti-

do através das atividades exercidas pelas ètablissement public no espaço urbano é investido 
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em outras áreas deterioradas que necessitam de alguma forma de intervenção urbana na ci-

dade.  

Desenvolvido pelo advogado Paulo José Lomar (2001), o instrumento surge a partir de uma 

insatisfação deste com relação às propostas de intervenção e transformação de espaços ur-

banos, que segundo Lomar (2001) devem objetivar tornarem-se sempre mais rápidas e con-

sistentes. O instrumento busca uma forma de viabilizar essa intervenção. Ele consiste de 

uma concessão de obra pública, por meio da qual o Poder Público transfere ao agente priva-

do a tarefa de executar Operações Urbanas, seja através de ampliação ou renovação, o qual 

será remunerado e obterá o retorno de seu investimento mediante uma exploração futura 

dessa obra. (SOUZA, 2011).  

No novo Plano Diretor Estratégico (2014) a concessão urbanística continua presente, tendo 

sido aperfeiçoada de modo que a construção do espaço urbano não seja totalmente atribuída 

à iniciativa privada (principal crítica realizada sobre a utilização do instrumento no contexto do 

Projeto Nova Luz). A concessão assume agora um papel de destaque como forma de viabili-

zar a reestruturação dos espaços urbanos subutilizados ou deteriorados e como instrumento 

capaz de potencializar a capacidade de transformação das condições urbanas. De acordo 

com a PMSP (2014, p.45):  

A Con essão Urban s i a   uma au orização legisla i a espe   i a que permi-
 e ao Poder Públi o delegar a implan ação de Proje o de In er enção Urbana 
à empresas públi as ou pri adas. Para e er er o  on role so ial, as Con es-
s es serão geridas por Conselho Ges or pari ário  ormado por represen an es 
da Pre ei ura e da so iedade  i il. 
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4.1.2. OBJETIVOS E PREMISSAS: 

De acordo com o PUE (2011) os principais objetivos do Plano são: 

 Valorizar e recuperar o patrimônio histórico edificado, o patrimônio cultural e 

imaterial; 

 Promover melhor utilização do potencial construtivo planejado para a área 

com aumento da densidade demográfica; 

 Priorizar os deslocamentos a pé e de bicicleta, a acessibilidade universal e o 

uso do sistema de transporte público; 

 Implantar equipamentos públicos que ofereçam suporte ao incremento popu-

lacional previsto; 

 Ampliar e qualificar as áreas verdes públicas, os espaços de lazer e de convi-

vência; 

 Qualificar o ambiente urbano; 

 Oferecer oportunidades para garantir a permanência dos moradores atuais e 

atrair novos; 

 Fortalecer as atividades econômicas existentes e atrair novos negócios; 

 Promover ocupação multifuncional do solo urbano; 

 Realizar a adequação da infraestrutura e dos serviços públicos; 

 Implantar o projeto com base em padrões de desenvolvimento sustentável; 

Ao tratar dos conceitos de sustentabilidade ambiental urbana o Plano apresenta uma propos-

ta particular para o redesenho dos espaços urbanos e um quadro de metas, objetivos e dire-

trizes (quadro 5). Dentre as estratégias pode-se destacar: 
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 Melhoria do sombreamento das ruas e pátios, utilizando elementos arquitetônicos co-

mo brise-soleil e arborização urbana. Nas edificações que possuam fachadas sentido 

norte ou noroeste (de maior incidência solar) utilizar elementos e estratégias de proje-

to que amenizem a incidência solar e gerem uma economia de energia na utilização 

de resfriamento artificial; 

 Introduzir o conceito de quadra-aberta na região, criando espaços verdes intra-quadra, 

para melhorar a fruição urbana e elevar as áreas verdes; 

 Promover a reorganização da infraestrutura urbana de modo que seu uso seja otimi-

zado, introduzindo estratégias de reaproveitamento de água, infraestrutura verde e 

jardins de chuva ao longo dos espaços públicos e nos lotes; 

 Utilizar jardins verticais e coberturas verdes quando possível para melhorar o conforto 

térmico das edificações; 

 Introduzir tecnologias de energia sustentável como painéis solares, que minimizem a 

demanda energética na região. 
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QUADRO 5: Quadro das estratégias de Sustentabilidade propostas no Projeto Nova Luz. 

FONTE: PMSP (2011). 
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4.1.3. PARTIDO 

O principal conceito norteador do Plano é o de fortalecer a estratégia de cidade compacta. 

Para isso, são apresentadas projeções futuras para a RMSP. O cenário sinaliza que, caso 

continue o desenvolvimento do padrão histórico de expansão urbana, a superfície da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) em 2030 será o dobro da atual (figuras 61 e 62). Avan-

çando sobre áreas que hoje contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental da 

região. O comprometimento do saneamento ambiental da metrópole será inevitável, exigindo 

grandes investimentos para viabilizar a produção e o abastecimento de água potável. Neste 

cenário o Plano propõe a adoção do conceito de cidade compacta e cita as estratégias de-

fendidas por Richard Rogers (2012), onde o autor define a cidade compacta como produto da 

busca por uma tipologia mais autosustentável de cidade para contemporaneidade. 

Junto do modelo de cidade compacta, o Plano para Nova Luz também apresenta um ideal 

ecológico em suas ações de (re)desenho urbano, promovendo a biofilia e a utilização de in-

fraestrutura de caráter "verde" como forma de aproximar natureza e cidade. O partido tam-

bém prevê o fortalecimento da identidade local, busca trabalhar os aspectos de sustentabili-

dade cultural e social, utiliza-se de estratégias voltadas para a pedestrianização ou walkability 

do espaço público e ao uso misto das edificações. Como forma de viabilizar o ideal desejado 

para o espaço construído o Plano utiliza de um código da forma e de instrumentos urbanísti-

cos que direcionem o desenvolvimento para o caminho desejado. 

  

 

 

FIGURAS 61/62: Crescimento urbano da RMSP 

entre 2001-2008 e projeção para 2030. 

FONTE: PMSP (2011). 
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4.1.4.  PLANO E PROJETO 

Com a meta de trabalhar uma série de problemas identificados na região da Santa Ifigênia, 

foi elaborada uma ampla estratégia de sustentabilidade em resposta as necessidades da po-

pulação local e metropolitana. Os objetivos primários da Intervenção proposta para a área 

identificada como Nova Luz estão diretamente relacionados à promoção dos atributos de de-

senvolvimento sustentável, conforme Brundtland (1991), no fortalecimento do conceito de ci-

dade compacta, segundo Rogers (2012) e na implantação de um desenho urbano que respei-

te as questões ambientais e urbanas, estimule a equidade, o convívio social e a também a 

urbanidade. Em resumo, trata-se de um Plano que propõe a transformação do bairro em um 

local que possua os atributos característicos de uma Cidade Sustentável, dentre elas pode-se 

destacar: uma intervenção de caráter inclusivo, com oportunidades para vários grupos so-

cioeconômicos; o estímulo à mistura de usos: residenciais, comerciais, de serviços, culturais 

e de lazer; conexões com bairros adjacentes para criar um setor urbano de uso misto; a 

promoção do desenvolvimento sustentável; atração de uma ampla gama de faixas etá-

rias e estilos de vida para a região central da cidade; uso eficiente do solo urbano; resgate 

do patrimônio histórico; aumento das áreas verdes no espaço público; novos equipa-

mentos urbanos; um novo desenho dos passeios e espaços públicos; a redução na in-

tensidade do tráfego de veículos na região com o aumento das faixas de ciclovia, facilitando 

as viagens a pé ou de bicicleta; consolidação da área previamente reservada para habita-

ção de interesse social (ZEIS); e considerando um tempo estimado para o desenvolvimento 

do plano variando em torno de 15 a 20 anos. 

Segundo a proposta do Plano, o Projeto Nova Luz corrobora uma estratégia prévia da PMSP, 

que recentemente reconheceu a iminência das ações em prol da sustentabilidade. Constitui, 
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portanto, uma oportunidade ímpar de implantar novos instrumentos e técnicas para lidar com 

as mudanças climáticas e com a subutilização do solo urbano, conforme destaca a PMSP 

(2011, p.6): 

Em 2005, a Cidade de São Paulo re onhe eu  ormalmen e a mudança  limá-
 i a  omo o mais gra e problema e onômi o, so ial e ambien al que o mundo 
en ren a e deu in  io ao planejamen o de medidas para orien ar o en ren a-
men o da mudança  limá i a global no n  el lo al. A Pol  i a  uni ipal de  u-
danças Climá i as em São Paulo (Lei nº 14.933)  oi apro ada em 2009 e  raz 
obje i os e es ra  gias espe   i os  om relação a: Reduzir as emiss es de 
 arbono; In ensi i ar o uso do solo nas áreas do adas de in raes ru ura;  e-
lhorar o  ranspor e públi o; In en i ar a e i i n ia energ  i a; Usar energia 
reno á el e prá i as sus en á eis de proje o e  ons rução; Preser ar áreas 
 erdes; Promo er a  ul ura da sus en abilidade en re os  idadãos. 

  

SETORIZAÇÃO 

O Plano foi setorizado a fim de potencializar características das regiões do Bairro, ampliando 

o senso de pertencimento tanto nos atuais como para os novos usuários e/ou moradores da 

região. Foi dividido a partir dos seguintes setores:   

 Setor Mauá: Funcionará como uma via com espaços de apoio para os usuários dos 

equipamentos culturais, propiciando melhorias  de entretenimento em conjunto com 

um ambiente de conforto; 

 Setor Rio Branco: A Av. Rio Branco concentrará um conjunto imobiliário de alto valor, 

predominando a localização de escritórios comerciais; 

 Setor Nébias: Concentra empreendimentos mistos residenciais e não residenciais 

com pátios internos, em uma área com distintos tipos de comércio, voltado ao atendi-
FIGURA 63: Setorização Projeto Nova Luz. 

FONTE: PMSP (2011). 
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mento de necessidades cotidianas, e o comércio especializado, contando ainda com 

espaços para atividades recreativas; 

 Setor Triunfo:  Predominará o uso residencial nos Pavimentos superiores. É uma 

área com forte presença de patrimônio histórico e ZEIS (figura 64).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIGURA 64: Setor Triunfo. 

FONTE: PMSP (2011). 

FIGURA 65: Perspectivas dos Setores. 

FONTE: PMSP (2011). 
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ESPACIALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES 

As intervenções buscam agregar valor e funcionalidade, criando novas possibilidades e no-

vos usos para os espaços públicos, bem como a criação de novas praças, ampliação das 

calçadas, priorizando o pedestre, arborização dos passeios públicos e intervenções nas in-

fraestruturas. A valorização da malha urbana e a sua forma quadriculada possibilitam formas 

mais sustentáveis de locomoção, como por exemplo, o uso da bicicleta, a construção de ci-

clovias, espaço para caminhadas e conexões intra-quadra (figura 66).  

A definição dos portais, ou entradas para a Nova Luz, juntamente com a conectividade do 

seu entorno, fortalece o percurso urbano, valoriza a arquitetura e os espaços públicos, ao 

mesmo tempo facilita o acesso às áreas comerciais e de lazer intra-bairro. A acessibilidade e 

a mobilidade são valorizadas e uma rede de conexões interliga bairro e regiões adjacentes da 

cidade através sistema de transporte público (figura 67).  

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 66: Circulação de Pedestres. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento do 
autor. 
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FIGURA 67: Espacialização das diretrizes. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento do autor. 
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O PROJETO URBANÍSTICO 

Para que a Nova Luz se tornasse conhecida como uma região sustentável e com reduzido 

consumo energético, foram estudados vários fatores que melhorassem as ilhas de calor, en-

fatizando o estudo dos aspectos de conforto ambiental e a estratégia de microclima, tornando 

assim uma proposta para fornecer sombreamento natural nas ruas, o controle de incidência 

solar nas fachadas das edificações, tipos de arborização e localização das mesmas. A pro-

posta é que todos os postes de luz devam ser substituídos por luz tipo Led e que os empre-

endimentos buscassem introduzir o uso de tecnologias verdes em seu projeto, diminuindo 

consideravelmente o consumo de energia na região. 

O uso das áreas livres como espaços de encontro, visa a melhoria das características ambi-

entais urbanas, bem como da qualidade de vida da população local. A introdução da natureza 

no espaço público e a conexão entre as diferentes tipologias de espaços públicos ali presen-

tes busca não somente promover a sustentabilidade urbana, mas também tornar a região 

convidativa para o pedestre. A criação das âncoras aproveitando espaços existentes são al-

gumas das propostas ofertadas pelo Projeto Nova Luz, com o propósito de conexões entre os 

espaços (figura 68). Com o objetivo de manter a identidade do local, utilizando-se da estrutu-

ra urbana existente e dos edifícios ícones da arquitetura do centro da cidade, foi previsto fa-

chadas ativas voltadas para o espaço público e a utilização do conceito de quadra-aberta (fi-

gura 69,70 e 71), em alguns momentos voltando-se para o convívio dos moradores e em ou-

tros para o fortalecimento da atividade comercial no térreo (figura 72 e 73). O sistema viário e 

os espaços públicos também foram totalmente reformulados a fim de atender às necessida-

des da população e expandir as áreas verdes no bairro (figura 74,75 e 76). 

 

FIGURAS 68/69/70: Desenho da quadra-aberta. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento do autor. 
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FIGURA 71: Esquema de Âncoras x Funções x Mobilidade. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento do autor. 
FIGURA 72: Esquema de usos do solo. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento do autor. 
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 FIGURA 73: Diagrama da forma. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento 
do autor. 
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FIGURAS 74/75/76: Planta baixa 

da via / Proposta para os Espaços 
Públicos / Comparativo da Seção 
do Leito Carroçavel. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento 
do autor. 
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Com proposta de melhoria de moradia para a população local, garantindo oportunidades de 

emprego e a provisão de habitação de interesse social para mais de 2000 mil famílias, a Zo-

na Especial de Interesse social, é um instrumento de política fundiária com a destinação de 

terras para HIS. Para inclusão e manutenção da habitação de interesse social nas áreas ur-

banas dotadas de infraestrutura, equipamentos sociais, áreas verdes e comércio, serviços e 

oportunidades de emprego. Com a relocação da população local e aumento de moradias, foi 

feito um estudo de intervenção nos imóveis, que faz parte do Plano de Urbanização das 

ZEIS, onde foram definidos parâmetros para aplicabilidade de identificação dos imóveis que 

serão mantidos e os que serão renovados. Imóveis protegidos, tombados ou em processo de 

tombamento também foram identificados para tal projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 77: Proposta para ZEIS. 

FONTE: PMSP (2011), tratamento 

do autor. 
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No PUE, foram ressaltadas algumas propostas, dentre elas as intervenções em espaços pú-

blicos, criando novos espaços livres, valorizando o pedestre com o aumento de calçadas para 

circulação, arborização nos passeios e a troca da iluminação para lâmpadas Led e a recupe-

ração das luminárias “São Paulo An igo”, pois possuem uma importância histórica. A hierar-

quia de vias, organiza o uso para tal, setorizando em vias para pedestres, para circulação de 

veículos e ciclovias. O projeto mantém mais de 500 árvores existentes na região e plantará 

mais de 1.200 novas árvores, sombreando as praças e criando melhores condições de mi-

croclima, além do favorecimento da avifauna local. A criação de novas Praças  e a recupera-

ção de praças existentes, com grande área de grama e arborização serve como espaço de 

lazer e integração com os moradores. O aumento das habitações no local, transformando a 

região em uma área de uso misto, porém com o foco no acréscimo do uso residencial, faz 

desse um dos principais objetivos do projeto Nova luz. Será atendida a população local de 

baixa renda e habitação de mercado popular. De acordo com a PMSP (2011, p. 100): 

Serão produzidas apro imadamen e 2.200 no as unidades na ZEIS, e des-
 as, mais de 1.700 e  lusi amen e para população  om renda in erior a 6 sa-
lários m nimos. Ou ras 400 unidades para es a população de menor renda 
serão produzidas em im  eis lo alizados  ora das ZEIS. O a endimen o habi-
 a ional será  ei o  om o a ompanhamen o da Se re aria de Habi ação e pri-
orizará a o er a à população que já  i e na região. (P SP, 2011). 

As áreas de comércio e serviços serão mantidas como característica da região, onde seu uso 

é predominantemente nos térreos das edificações, e nos pavimentos superiores a concentra-

ção de escritórios e edifícios de escritórios. Estas edificações serão localizadas nas Avenidas 

Ipiranga, Rio Branco e Duque de Caxias. Com o objetivo de ampliar as frentes comerciais, 

galerias de acesso nas quadras permeáveis serão previstas com o intuito de permitir uma 

maior circulação de pedestres. 



       P á g i n a  | 226 

4.2. As Estratégias Do Novo Plano Diretor Estratégico De São Paulo (2014):  

O Plano Diretor Estratégico (PDE) consiste em uma lei de caráter municipal, responsável por 

identificar as necessidades prioritárias de uma determinada população, sendo específico para 

cada munícipio. A partir disso, busca orientar da maneira mais completa possível o cresci-

mento da área urbana deste mesmo município. Sobre a definição geral de Plano Diretor, Vil-

laça (1999) destaca que:  

Seria um plano que, a par ir de um diagn s i o  ien   i o da realidade   si a, 
so ial, e onômi a, pol  i a e adminis ra i a da  idade, do muni  pio e de sua 
região, apresen aria um  onjun o de propos as para o  u uro desen ol imen o 
so ioe onômi o e  u ura organização espa ial dos usos do solo urbano, das 
redes de in raes ru ura e de elemen os  undamen ais da es ru ura urbana, pa-
ra a  idade e para o muni  pio, propos as es as de inidas para  ur o, m dio e 
longo prazos, e apro adas por lei muni ipal. (VILLAÇA, 1999, p. 238). 

Sua elaboração acontece a partir de um time composto por profissionais diversificados e 

apresenta um caráter multidisciplinar como forma de melhor alcançar os objetivos a que se 

propõe. Conforme estabelece o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 

200123, os Planos Diretores são obrigatórios para qualquer cidade nos seguintes casos:  Ca-

so a cidade possua mais de 20.000 habitantes; Caso a cidade localize-se em área de especi-

al interesse turístico; Caso a cidade seja parte integrante de uma região metropolitana; Caso 

a cidade opte por aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade em sua área urbana; Caso a 

cidade localize-se em área de influência de empreendimentos com potencial impacto ambien-

                                                

23 ESTATUTO  A CI A E, BRASIL  (2001). Es a u o da  idade: Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que es abele e dire rizes gerais da pol  i a urbana. – Bras lia: Câmara dos  epu ados, Coordenação 
de Publi aç es, 2001. 
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tal. O Estatuto da Cidade estabelece ainda que, a elaboração de a implementação de um 

Plano Diretor ou sua consequente revisão, deve acontecer de forma participativa, envolvendo 

todas as esferas da sociedade, através de um acordo social firmado entre sociedade e Poder 

Público.  

A revisão do PDE acontece no momento em que este completa o prazo de vigência estabele-

cido pelo Estatuto da Cidade (de aproximadamente 10 anos), no intuito de atualizar as políti-

cas urbanas e as estratégias de desenvolvimento em vigor. Segundo afirma a Prefeitura Mu-

nicipal de São Paulo (PMSP, 2014) a exigência do Estatuto foi apenas um dos motivos para o 

processo de revisão, sendo o mais importante motivo, a identificação de uma a real necessi-

dade de se fortalecer as estratégias de planejamento urbano e de gestão frente aos proble-

mas estruturais decorrentes de uma acelerada urbanização periférica. Esses problemas es-

truturais, em maior ou menor grau, prejudicam a qualidade da vida urbana, assim como o 

funcionamento dos espaços da cidade, prejudicando diversos aspectos do dia a dia da popu-

lação e necessitam de uma nova abordagem capaz de promover transformações econômi-

cas, sociais, demográficas e ambientais no contexto municipal e regional da cidade de São 

Paulo. 

São Paulo   e  remamen e desigual. Os in es imen os, as opor unidades de 
emprego e a o er a de bens e ser iços urbanos são  on en rados em uma 
pequena par ela  en ral do  erri  rio, enquan o a  ulnerabilidade predomina 
nas áreas peri  ri as. A  a a de  res imen o popula ional se es abiliza, po-
r m o d  i i  por moradias ainda   da ordem de  en enas de milhares e gera 
pressão pela urbanização e  ensi a sobre áreas ambien almen e sens  eis 
do muni  pio. São Paulo só pode se desenvolver e se transformar por 
dentro. A ques ão  , por an o,  omo reequilibrar as dinâmi as urbanas, a o-
lhendo a  odos dignamen e e apro imando as opor unidades de emprego e 
moradia por  oda a  idade (P SP, 2014, p.7, gri o nosso). 
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4.2.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO: 

O novo Plano Diretor Estratégico (PDE) foi aprovado em 30 de junho de 2014 e sancionado 

pelo prefeito Fernando Haddad em 31 de julho do mesmo ano, com o objetivo de orientar o 

desenvolvimento de São Paulo até o ano de 2030. Trata-se do início de um processo de revi-

são que objetiva atualizar o conjunto de leis municipais (Zoneamento, Código de Obras e Edi-

ficações, os Planos Regionais das Subprefeituras e Planos de Bairro) responsáveis por dire-

cionar o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. 

Neste contexto, o novo PDE, tem o intuito de promover melhorias nos aspectos ambientais e 

sociais da cidade, priorizando a qualidade de vida, o bem estar da população e direcionamen-

to adequado do mercado imobiliário. Para as áreas de urbanização consolidada ele reduz o 

potencial construtivo e impõe um gabarito máximo a fim de garantir a qualidade o espaço 

construído. O adensamento e a verticalização são direcionados para os corredores de trans-

porte coletivo e arredores imediatos das estações de metrô, estimulando nesses locais o uso 

misto das edificações, atraindo novas funções urbanas e procurando estimular novos postos 

de trabalho ao longo destes espaços. O plano deseja estimular a (re)socialização através de 

diversas estratégias que otimizem o equilíbrio entre uso do solo, arquitetura e espaço público, 

na tentativa de humanizar a capital paulistana, para que este se concretize como uma cidade 

verdadeiramente democrática, inclusiva, produtiva e ambientalmente responsável (PMSP, 

2014). Consiste, portanto, na busca pela introdução - ainda que tardia - de conceitos e estra-

tégias de sustentabilidade do ambiente urbano (Urbanismo Sustentável) na cidade de São 

Paulo, como por exemplo, a articulação entre adensamento e mobilidade, o estímulo ao uso 
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misto, a promoção de fachada ativa, valorização das calçadas, dentre outros. Com a finalida-

de de contribuir para o desenvolvimento sustentável da maior metrópole brasileira. 

No cerne do processo de transformação de São Paulo estão uma série de princípios nortea-

dores, estratégias e instrumentos capazes de efetivar um melhor aproveitamento do solo ur-

bano, potencializando os ganhos sociais oriundos da produção do espaço urbano e minimi-

zando os problemas originados a partir da rápida urbanização das últimas décadas. A adoção 

de um novo coeficiente de aproveitamento básico24 igual a 1 para todo o território municipal, 

salvo em áreas delimitadas como perímetro de Operação Urbana Consorciada, limita o po-

tencial construtivo dos lotes urbanos, permitindo um valor adicional que poderá ser adquirido 

a partir do pagamento de uma contrapartida, a outorga onerosa. Esse potencial construtivo 

adicional passa a pertencer abertamente à sociedade paulistana, onde caberá ao Poder Pú-

blico o dever de orientar para que este ganho seja reinvestido em melhorias urbanas, novos 

equipamentos públicos/sociais, novas áreas livres (praças/parques), na atualização do siste-

ma de transporte público, sistemas de drenagem, espaços públicos, habitações populares, 

etc. (PMSP, 2014). 

Para lidar com o déficit habitacional existente, o PDE, estabelece que 30% do Fundo de De-

senvolvimento Urbano (FUNDURB) deve destinar-se exclusivamente à aquisição de imóveis 

                                                

24
 O Coe i ien e de apro ei amen o (CA) ou Índi e de Apro ei amen o (IA)   um  alor de imal que, uma 

 ez mul ipli ado pela área de um de erminado  erreno, sinaliza a quan idade  o al de me ros quadrados 
pass  eis de serem  ons ru dos no mesmo. 
Por e emplo: Em um  erreno de 1000m²,  om um CA bási o igual a 1,0 indi a que a área a ser  ons-
 ru da, somando a área de  odos os pa imen os,   igual a 1.000,00 m², sal o quando e is ir a opção de 
adquirir uma me ragem adi ional a par ir do pagamen o de  on rapar ida. 
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ou lotes portadores de localização estratégica, ou seja, próximos dos principais postos de 

emprego e infraestrutura urbana, para fins de moradia. Juntamente desse percentual o PDE 

estabelece que parte do valor arrecadado a partir das Operações Urbanas Consorciadas 

(OUC) deverá ser também direcionado para o financiamento de nova habitações sociais no 

perímetro urbano. A combinação dessa estratégia com uma ampliação das Zonas de Especi-

al Interesse Social (ZEIS) 2 e 3 (destinadas a novas unidades habitacionais) busca fornecer o 

suporte necessário para reduzir ou até mesmo zerar o déficit habitacional da cidade. (PMSP, 

2014). 

A orientação do crescimento urbano para áreas que já possuem infraestrutura e o direciona-

mento do adensamento ao longo dos eixos e nós de transporte coletivo é uma estratégia que 

busca otimizar o sistema de mobilidade da cidade. Ao longo das áreas de influência dos cor-

redores de transporte, estações de metrô e trem (figura 77), será permitido um adicional 

construtivo de até 4 vezes a área do lote para fins de adensamento, as vagas obrigatórias pa-

ra veículos em novos empreendimentos serão abolidas e serão feitos incentivos especiais pa-

ra qualificar o espaço público nestes locais, estimular o uso misto, a fachada ativa, o espaço 

de fruição pública e melhores calçadas (dimensões e acessibilidade). 

Em especial para o Setor Central, caracterizado pela oferta de comércio e serviços especiali-

zados associados ao patrimônio histórico da cidade, o PDE busca fortalecer a região do cen-

tro histórico, sua identidade e seus aspectos culturais. Planeja elevar a sua densidade demo-

gráfica atribuindo uso aos edifícios subutilizados e estimulando novos empreendimentos habi-

tacionais, com o intuito de valorizar o patrimônio, fortalecer a economia local e melhorar os 

aspectos de segurança do espaço público a partir do uso destes espaços ao longo dos diver-

sos horários do dia. 

FIGURA 78: Adensamento x Eixos de transporte coletivo. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 
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Introduzir parâmetros de sustentabilidade ambiental no espaço urbano é uma outra atribuição 

do novo PDE. Este reconhecimento da necessidade de se produzirem mais áreas verdes, 

novos parques (167 novos parques serão adicionados aos 105 existentes) e novas estraté-

gias que caráter ambiental demonstram uma preocupação em firmar um compromisso sólido 

com a agenda ambiental. Existe também uma tentativa de minimizar o impacto do crescimen-

to urbano sobre os recursos naturais e sobre a área rural que cerca o perímetro urbano a par-

tir da demarcação clara da Área Rural (figura 79), dessa forma, o PDE busca resguardar de 

forma definitiva a zona de produção de alimentos e abastecimento de água da cidade, prote-

ger a biodiversidade local e conservar as unidades de preservação permanente. Juntamente 

dessas diretrizes ambientais encontra-se um instrumento inédito até então, com a finalidade 

de estimular o co-financiamento entre sociedade civil e Poder Público para desenvolvimento 

de novos parques planejados. Onde, para cada real originado a partir de contribuição da so-

ciedade civil, a Prefeitura propõe contribuir com igual valor. (PMSP, 2014). 

A valorização das paisagens urbanas, sejam estas de caráter ambiental ou cultural (material 

ou imaterial) também é uma premissa importante dentro do contexto ambiental. O PDE define 

os Territórios de Interesse da Cultura e da Paisagem (TICP)25 como áreas dotadas de valor 

turístico, social, cultural e ambiental, responsáveis pelo fortalecimento da identidade e da 

memória local, nessas áreas serão estimuladas iniciativas educativas que promovam os as-

pectos culturais identificados e fortaleçam a consciência ambiental. (PMSP, 2014). 

                                                

25
 Foram de inidos ini ialmen e dois TICPs na  idade de São Paulo. TCIP -  araguá-Perus e o TCIP - 

Paulis a-Luz. 

FIGURA 79: Demarcação da zona rural. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 
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De acordo com a PMSP (2014) a participação popular foi de fundamental importância para a 

concretização do novo PDE. Um processo participativo que envolveu diversos grupos e indi-

víduos da sociedade paulistana, conforme determina o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica 

do Município de São Paulo. A colaboração e a interlocução entre a esfera civil, o setor priva-

do e o poder público esteve presente a partir dos estágios iniciais  do planejamento urbano e 

da revisão do Plano Diretor, sinalizando uma tentativa de fortalecer uma gestão democrática 

e participativa. 

Esse processo participativo foi realizado ao longo de 4(quatro) etapas, onde, na Primeira fase 

foi iniciada uma reavaliação participativa do PDE de 2002; ao longo da Segunda fase, foi ela-

borado um levantamento das propostas e contribuições oriundas da sociedade civil a partir de 

oficinas realizadas nas Subprefeituras sob coordenação de profissionais ligados ao Poder 

Público; na Terceira fase, foi apresentado um parecer referente às contribuições feitas pela 

sociedade, juntamente de uma versão preliminar da minuta do Projeto de Lei de Revisão do 

PDE; finalmente na Quarta e última fase, realizaram-se as audiências públicas e os diálogos 

abertos para apresentação e debate da minuta do Projeto de Lei do PDE. Em paralelo ao an-

damento desse processo, a sociedade civil era informada de todas as etapas em curso atra-

vés de uma plataforma online com o objetivo de potencializar o acesso à informação. (PMSP, 

2014). 

 

4.2.2. OBJETIVOS E PREMISSAS: 

O PDE e a Política de Desenvolvimento Urbano praticada baseiam-se em 7 princípios bási-

cos, são eles: 
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1. Função Social da Cidade; 

2. Função Social da Propriedade Urbana; 

3. Função Social da Propriedade Rural; 

4. Equidade e Inclusão Social e Territorial; 

5. Direito à Cidade; 

6. Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado; 

7. Gestão Democrática. 

Tendo em vista estes 7 princípios básicos norteadores da visão de futuro desejada para São 

Paulo, foram traçados pela Prefeitura Municipal de São Paulo (2014) 16 (dezesseis) objetivos 

estratégicos a serem buscados através do PDE 2014, são eles: 

 Conter o processo de expansão horizontal da aglomeração urbana, contribu-

indo para preservar o cinturão verde metropolitano; 

 Acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilizadas dotadas de infraes-

trutura e no entorno da rede de transporte coletivo de alta e média capacida-

de; 

 Reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre os lo-

cais de emprego e de moradia; 

 Expandir as redes de transporte coletivo de alta e média capacidade e os mo-

dos não motorizados, racionalizando o uso de automóvel; 

 Implementar uma política fundiária e de uso e ocupação do solo que garanta o 

acesso à terra para as funções sociais da cidade e proteja o patrimônio ambi-

ental e cultural; 
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 Reservar glebas e terrenos, em áreas dotadas de infraestrutura e transportes 

coletivos, em quantidade suficiente para atender ao déficit acumulado e às 

necessidades futuras de habitação social; 

 Promover a regularização e a urbanização de assentamentos precários; 

 Contribuir para a universalização do abastecimento de água, a coleta e o tra-

tamento ambientalmente adequado dos esgotos e dos resíduos sólidos; 

 Ampliar e requalificar os espaços públicos, as áreas verdes e permeáveis e a 

paisagem; 

 Proteger as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, 

as áreas de proteção dos mananciais e a biodiversidade; 

 Contribuir para mitigação de fatores antropogênicos que contribuem para a 

mudança climática, inclusive por meio da redução e remoção de gases de 

efeito estufa, da utilização de fontes renováveis de energia e da construção 

sustentável, e para a adaptação aos efeitos reais ou esperados das mudanças 

climáticas; 

 Proteger o patrimônio histórico, cultural e religioso e valorizar a memória, o 

sentimento de pertencimento à cidade e a diversidade; 

 Reduzir as desigualdades socioterritoriais para garantir, em todos os distritos 

da cidade, o acesso a equipamentos sociais, a infraestrutura e serviços urba-

nos; 

 Fomentar atividades econômicas sustentáveis, fortalecendo as atividades já 

estabelecidas e estimulando a inovação, o empreendedorismo, a economia 
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solidária e a redistribuição das oportunidades de trabalho no território, tanto na 

zona urbana como na rural; 

 Fortalecer uma gestão urbana integrada, descentralizada e participativa; 

 Recuperar e reabilitar as áreas centrais da cidade; 

A partir destes objetivos o PDE 2014 estipula 10 estratégias26 de caráter gráfico e autoexpli-

cativo capazes de resumir o conteúdo presente nos inúmeros artigos que constituem o Proje-

to de Lei, permitindo um entendimento geral de suas ações e estratégias para o planejamento 

urbano da cidade de São Paulo.  

 

4.2.3. PARTIDO: 

Por se tratar de um Plano Diretor, a proposta tem caráter estratégico de Plano. Apresenta ca-

racterísticas de cidade compacta, uma vez que busca a otimização da infraestrutura existen-

te, direciona o adensamento junto aos eixos de transporte coletivo e trabalha a integração en-

tre transporte público e o uso misto do solo. Outro aspecto marcante do Plano é a valorização  

de estratégias ligadas à sustentabilidade como pedestrianização, walkability e a regeneração 

de espaços urbanos subutilizados (orlas ferroviárias, margens de rios e área central). 

O amplo espectro da sustentabilidade se faz presente nas diversas estratégias do Plano, seja 

na busca pela sustentabilidade ambiental, na priorização de um desenvolvimento econômico 

                                                

26
 As es ra  gias ilus radas serão abordadas mais adian e no subi em re eren e ao Plano, uma  ez que 

 ons i uem a represen ação grá i a dos ideais gerais de planejamen o que de erão dire ionar São 
Paulo rumo ao  u uro desejado em seus obje i os. 
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sustentável (sustentabilidade econômica), na valorização dos aspectos culturais e de identi-

dade (sustentabilidade cultural) ou ainda no fortalecimento do caráter social do espaço urba-

no (sustentabilidade social). Esta última com foco dirigido às habitações de interesse social e 

nos parâmetros urbanísticos que promovam melhorias na relação entre arquitetura e espaço 

público. 

 

4.2.4. PLANO E PROJETO: 

O PDE apresenta o seu conteúdo geral através de 10 estratégias (ilustradas) que represen-

tam de forma conceitual os principais artigos do Plano bem como sua proposta de desenvol-

vimento e desenho urbano para São Paulo. As estratégias serão brevemente introduzidas a 

seguir, conforme definições encontradas no texto da Lei n. 16.050 referente ao PDE (2014), 

este apresentado pela PMSP (2014). E quando necessário serão adicionadas às definições 

do texto, considerações identificadas a partir de sua leitura e interpretação. As estratégias 

são: 

 

Estratégia 01 - Socializar os ganhos da produção da cidade: busca garantir a função so-

cial da terra ociosa e dos imóveis subutilizados - espacialmente em áreas como o Centro, nos 

perímetros da OUC Centro, OUC Água Branca e de novas OUCs, nas ZEIS 2, 3 e 5, dentre 

outras áreas estratégicas - a partir da implementação instrumentos que garantam a função 

social da propriedade e auxiliem na arrecadação e direcionamento dos terrenos não edifica-

dos e/ou imóveis subutilizados para fins sociais (Parcelamento, Edificação e Utilização Com-

pulsórios/IPTU Progressivo no Tempo/Direito de Preempção/Consórcio Imobiliá-
FIGURA 80: Estratégia ilustrada 01. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 
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rio/Arrecadação de Bens Abandonados). Também trata da definição do coeficiente de apro-

veitamento igual para toda a cidade, aliando essa estratégia ao pagamento de contrapartida 

financeira (Outorga Onerosa) para empreendimentos que desejem construir mais do que uma 

vez a área do lote, onde o valor arrecadado deve ser investido em melhorias urbanas.  

Estratégia 02 - Assegurar o direito à moradia digna para quem precisa: esta estratégia 

pretende fortalecer a política habitacional da cidade, reduzir o déficit habitacional a partir da 

duplicação da área de ZEIS (estimulando o uso misto das edificações nessas regiões para 

aproximar moradia e trabalho), garantir um fundo fixo de financiamento para HIS, regularizar 

os assentamentos precários existentes, estipular a cota solidária (onde empreendimentos 

acima de 20 mil metros quadrados são obrigados a destinar 10% de sua área para HIS) e 

fornecer todo o arcabouço necessário para o desenvolvimento do Plano Municipal de Habita-

ção.  

 

Estratégia 03 - Melhorar a mobilidade urbana: para que São Paulo torne-se uma cidade 

mais equilibrada no que condiz aos aspectos de mobilidade, é necessário reverter o atual 

modelo de mobilidade que prioriza os automóveis particulares, fortalecer o transporte público, 

melhorar a micro-acessibilidade nos arredores dos eixos de transporte, priorizar os novos 

modais de transporte não-poluentes (ciclismo, pedestrianismo, compartilhamento de automó-

veis e hidroviário), redesenhar as calçadas de forma mais humanizada e desenvolver um 

Plano Municipal de Mobilidade Urbana que contemple um diagnóstico do presente e ações 

voltadas para ampliação, integração e qualificação do sistema de transporte, elaborado de 

modo participativo e com a finalidade de reduzir os congestionamentos e os impactos ambi-

entais da poluição gerada. 

FIGURA 82: Estratégia ilustrada 03. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 

FIGURA 81: Estratégia ilustrada 02. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 
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Estratégia 04 - Qualificar a vida urbana nos Bairros: a fim de promover a qualidade de vi-

da e a urbanidade ao longo das centralidades dos Bairros, o Plano estabelece limites de altu-

ra (Térreo + 8 andares) e adensamento (área construída máxima de 2 vezes a área do lote) 

nessas áreas, prioriza a estruturação de uma rede de centralidades (com equipamentos ur-

banos sociais, culturais, ampliação de espaços livres e áreas verdes), promove o incentivo da 

fachada ativa, do uso misto e a qualificação do espaço local através da articulação entre Pla-

nos Regionais (Subprefeituras), Áreas de Estruturação Locais (destinadas à transformação 

urbana local por meio de Projetos de Intervenção Urbana) e dos Planos de Bairro, estes, ela-

borados junto da comunidade local. Por fim, promove o fim da exigência do número mínimo 

de vagas para automóveis em novos empreendimentos. 

 

Estratégia 05 - Orientar o crescimento da cidade nas proximidades do transporte públi-

co: com a finalidade de otimizar o aproveitamento do solo e organizar o adensamento junto 

do sistema primário de transporte público, são definidos os Eixos de Estruturação da Trans-

formação Urbana. Essa ação busca promover o adensamento ao longo dos eixos de trans-

porte público, o estímulo ao uso misto, às fachadas ativas e aos espaços de fruição pública 

(quadras abertas e térreo livre). Qualificar a vida urbana no espaço público, fortalecer centra-

lidades, ampliar a oferta de HIS nas proximidades dos eixos de transporte, aproximar casa-

trabalho-lazer e estimular a criação de um espaço urbano denso, diversificado, vivo, seguro e 

socialmente interessante. 

 

FIGURA 83: Estratégia ilustrada 04. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 

FIGURA 84: Estratégia ilustrada 05. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 
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Estratégia 06 - Reorganizar as dinâmicas metropolitanas: a articulação entre moradia, 

postos de trabalho, lazer e infraestruturas urbanas exige uma atenção especial na articulação 

do território urbano com a região metropolitana. Para isso o PDE define a Macroárea de Es-

truturação Metropolitana como forma de otimizar os fluxos de pessoas, mercadorias e servi-

ços. Incentivos urbanísticos e fiscais devem promover o desenvolvimento econômico nessa 

área e Projetos de Intervenção Urbana (PIU) devem requalificar os espaços subutilizados ti-

dos como estratégicos como orla ferroviária, margens de rios, eixos de desenvolvimento liga-

dos ao transporte e setor central da cidade, promovendo uma reestruturação das dinâmicas 

urbanas através de ações de caráter social, ambiental, econômico-financeiras, participativas 

e urbanísticas. As melhorias urbanas podem ser realizadas através de Operações Urbanas 

Consorciadas, Áreas de Intervenção Urbana, Concessões Urbanísticas, Áreas de Estrutura-

ção Local e Projetos de Intervenção Urbana.  

Estratégia 07 - Promover o desenvolvimento econômico da cidade: o fortalecimento das 

diversas centralidades urbanas, sejam elas lineares ou polares, de bairro ou regionais, é es-

sencial para que haja uma desconcentração da localização dos postos de trabalho na cidade 

e para que se potencialize seu desenvolvimento econômico. 

A estratégia determina a proteção das zonas industriais existentes e o desenvolvimento de 

novas regiões para essa finalidade. Como forma de potencializar o desenvolvimento econô-

mico aposta-se na associação entre criatividade, produção de conhecimento científico e tec-

nologia, incentivando o desenvolvimento de polos de economia criativa e parques tecnológi-

cos. O cerne da estratégia é estimular a distribuição adequada das atividades produtivas e 

dos postos de trabalho no perímetro urbano do município respeitando as características que 

definem o desenvolvimento sustentável. 

FIGURA 85: Estratégia ilustrada 07. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 
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Estratégia 08 - Incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento da cidade: a estrutu-

ração do novo PDE, considera essencial a introdução da dimensão ambiental no desenvolvi-

mento urbano de São Paulo. O grande desafio é reverter o processo de urbanização disper-

sa, proteger os recursos naturais e otimizar o uso da infraestrutura existente. Para este fim 

determina a demarcação da Zona Rural e aposta na sua dinamização juntamente do aumen-

to na demarcação de Zonas de Proteção e Preservação Ambiental como forma de resguardar 

os recursos naturais e a biodiversidade local. Novos parques urbanos (167 planejados) de-

vem contribuir para a inserção do ideal ambiental no ambiente urbano, ampliando os espaços 

livre e as áreas verdes. A integração entre as políticas e programas responsáveis pelo Abas-

tecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem e Gestão Integrada de Resíduos Sóli-

dos é essencial para minimizar o impacto ambiental, para isso o PDE estabelece o desenvol-

vimento do Plano Municipal de Saneamento Ambiental Integrado, do Plano de Gestão Inte-

grada de Resíduos Sólidos e do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. 

 

Estratégia 09 - Preservar o patrimônio e valorizar as iniciativas culturais: aproximar a 

sociedade do seu patrimônio cultural, preservar a cultura, a memória e os espaços culturais 

paulistanos é outra estratégia do PDE. Para este fim, o Plano determina a criação de 4 (qua-

tro) tipos de Zonas Especiais de Preservação Cultural, do Sistema Municipal de Patrimônio 

Cultural, os Polos de Economia Criativa e os Territórios de Interesse da Cultura e da Paisa-

gem (TICP) que serão articulados aos Planos Regionais e aos Planos de Bairro. 

 

FIGURA 86: Estratégia ilustrada 08. 

FONTE: PMSP (2014), tratamento do autor. 
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Estratégia 10 - Fortalecer a participação popular nas decisões dos rumos da cidade: a 

última estratégia trata da ampliação dos instrumentos de gestão democrática que permitem a 

participação popular no processo de planejamento e desenvolvimentos dos Planos e estraté-

gias. A prioridade é estimular um processo participativo, permanente e descentralizado de 

planejamento urbano, utilizando meios de informação e instrumentos de participação social. 

Outra característica importante é a gestão do FUNDURB (Fundo de Desenvolvimento Urba-

no) para financiar melhorias urbanas através de uma ação colaborativa entre profissionais do 

governo e representantes eleitos da sociedade civil. Anualmente o PDE prevê o monitora-

mento do seu processo de implementação através da publicação de documentos e informati-

vos capazes de indicar e medir sua efetividade. 

 

O Plano Diretor Estratégico de 2014, proposto para a cidade de São Paulo apresenta uma 

desejada mudança nos padrões de urbanização até então promovidos excessivamente pelas 

iniciativas urbanas brasileiras. A ideia da cidade como um complexo sistema voltado às ne-

cessidades reais da população surge fortalecida, prevalecendo sobre as dinâmicas de de-

senvolvimento econômico e de mercado. A busca pelo equilíbrio entre as questões ambien-

tais e as dinâmicas socioeconômicas características de uma cidade-global como São Paulo, 

introduzem no planejamento urbano local o ideal proposto pelo desenvolvimento sustentável. 

Posicionando este último, como uma diretriz urbana de planejamento e projeto.  

Neste contexto, aspectos como o adensamento excessivo, a verticalização, a deterioração 

dos espaços centrais, a dispersão descontrolada e a priorização do automóvel no contexto 

urbano, antes tidas como características intrínsecas à paisagem urbana local, são agora dei-

xados de lado. O objetivo final é construir uma cidade capaz de valorizar o pedestre como 
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ator principal, a diversidade (social e cultural) como estratégia de regeneração e transforma-

ção, a otimização da infraestrutura existente como uma obrigação e a integração entre ambi-

ente natural e ambiente construído como uma necessidade contemporânea. Por se tratar da 

maior cidade brasileira, a discussão dessas ações e estratégias representa um enorme avan-

ço para a sustentabilidade no contexto brasileiro e certamente irá contribuir positivamente pa-

ra a difusão dessas questões no contexto nacional. 

 

 

 

4.3. Projeto Centro Aberto - Intervenções Na Região Central De São Paulo:  

O projeto Centro Aberto, que contempla justamente algumas áreas do centro de São Paulo 

tem como principal finalidade, transformar estruturas já existentes ao invés de construir novos 

espaços. Essas transformações buscam a reativação de espaços públicos, renovando seus 

usos, criando assim, espaços de celebração envolvendo uma variedade de grupos de usuá-

rios. Este instrumento é de fundamental importância para promover uma maior percepção de 

segurança, bem como reforçar o sentimento de identidade e pertencimento da população 

com o local. 

O processo de desenvolvimento do conceito do Centro Aberto se deu através de três 

workshops realizados em 2013 e contaram com a participação colaborativa de diversas enti-

dades da sociedade civil que têm atuação no centro da cidade, diversos órgãos da adminis-

tração municipal, arquitetos, urbanistas e estudantes. Esse processo foi organizado pela São 

Paulo Urbanismo e contou com a colaboração do escritório Gehl Architects, que possui vasta 
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experiência em transformação de espaços públicos. O resultado foi a seleção de duas inter-

venções estratégicas, transformadas em projetos piloto para passarem por testes pelo uso da 

população. Largo São Francisco x Praça do Ouvidor Pacheco e Silva e Largo do Paissandu x 

Avenida São João (figura 86). 

A realização desse projeto a necessidade urgente de se estabelecer ações coletivas no pro-

cesso de qualificação dos espaços públicos localizados no centro de São Paulo. Locais que 

devem estar aptos e receber os mais diversos usos e manifestações realizadas pelos cida-

dãos. 

 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO: 

O projeto teve como papel fundamental a articulação das políticas publicas municipais que 

tem como principal cenário, os espaços públicos, para onde convergiam ações de diversos 

órgãos da gestão municipal. Tendo sido implantado inicialmente como projetos piloto. Esses 

projetos foram uma maneira de testar e viabilizar as novas propostas e soluções desenvolvi-

das na escala 1:1. As intervenções realizadas foram uma maneira de compreender e analisar 

a forma como as pessoas se comportariam dentro dos espaços criados, antes que fossem 

feitas alterações permanentes. 

Em primeiro momento, antes de ser elaborado o projeto piloto para as áreas, foi feito uma co-

leta de dados e levantamento do local, de maneira a identificar quais as mudanças necessá-

rias a serem feitas e documentar o motivo dessas mudanças. Após o projeto piloto ser im-

plantado, houve uma nova coleta de dados, dessa vez, de maneira a documentar os efeitos 

FIGURA 86: Localização das intervenções. 

FONTE: SMDU (2015), tratamento do autor. 
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das mudanças e apontar a necessidade de mudanças adicionais a fim de validar a implanta-

ção de intervenções permanentes. 

O processo de desenvolvimento do projeto Centro Aberto se deu através de workshops com 

diversos departamentos municipais e convidados, de maneira a olhar para os espaços públi-

cos do centro e identificar problemas e soluções baseados em 12 critérios de qualidade con-

forme descritos abaixo: 

Proteção: 

 Transito motorizado, crime e violência e experiências sensoriais negativas; 

Conforto: 

 Convidativo para caminhar; convidativo para permanecer/ficar, convidativo para sentar 

e desfrutar, contato visual e auditivo, uso dia e noite/ com variação durante o ano, ati-

vidades lúdicas, interativas e recreação; 

Prazer: 

 Construído na escala humana, aspectos positivos do clima e estético e sensorial. 

As intervenções foram avaliadas através de duas perspectivas. A perspectiva da cidade e a 

perspectiva do usuário. A primeira leva em conta o aprendizado comprovado através dos re-

sultados das experiências, e a partir disso, analisa as questões negativas e positivas que 

surgem a partir da implantação do projeto, além dos resultados do processo e que permite a 

discussão entre o programa proposto e o projeto executado de maneira a observar oportuni-

dades que n foram previstas. Já a perspectiva do usuário levou em conta os impactos na roti-

na dos usuários e a relação entre as pessoas e o lugar. Tendo a função de passar informa-
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ções para a população sobre os projetos a serem implantados e buscando a colaboração dos 

usuários para os projetos.  

Como solução para garantir a qualidade dos locais, um agente ficou responsável por exercer 

as funções de zeladoria, monitoria e apoio às equipes de campo e aos usuários. Esses ope-

radores prezam pela limpeza e qualidade dos equipamentos, passam informações a respeito 

dos projetos aos usuários e orienta as equipes envolvidas no projeto. Os projetos também 

 on am  om uma s rie de equipamen os denominados “ aixa de ferramentas”, que  onsis e 

basicamente em uma variedade de elementos físicos responsáveis pela reativação dos espa-

ços públicos, e que podem ser aplicados em qualquer unidade do projeto. 

Esses elementos estão divididos em 6 categorias a seguir: 

• Bancos, vasos e balizadores; 

• Sinalização, iluminação e arte pública; 

• Atividades cotidianas; 

• Instalações e serviços públicos; 

• Intervenções lúdicas para todas as idades; 

• Sinalização horizontal. 
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4.3.2. OBJETIVOS E PREMISSAS: 

Para por os projetos em prática, foram elaboradas estratégias para a ativação do espaço pu-

blico como a proteção e priorização de pedestres e ciclistas, o suporte à permanência e o de-

senvolvimento de novos usos e atividades no espaço público existente. 

 Proteção e priorização de pedestres e ciclistas: 

Tem como função principal garantir a qualidade dos espaços e segurança dos pedestres e ci-

clistas que acessam e passam pelo local. A implantação de uma boa sinalização, ciclovias e 

passagens acessíveis cria um vinculo direto entre outras áreas da cidade e o centro, para 

onde converge a maior parte dos sistemas de transportes da cidade.  

 Suporte à permanência nos espaços públicos: 

Tem como principal estratégia a melhoraria a qualidade dos espaços públicos de maneira a 

garantir a permanência dos usuários nos locais, além de promover o convívio e o lazer. Além 

disso, busca criar o senso de pertencimento e identidade com o local. 

 Novos usos e atividades: 

Sendo divididos em 3 tipos, as ações estratégicas dirigem-se aos seguintes setores: 

Comercial – visa estimular atividades comerciais tais como feiras, comidas de rua e floricultu-

ras, com o único objetivo de incentivar o uso dos espaços públicos além de garantir a pre-

sença de pessoas no local.  

Cultural – além de possibilitar a ocupação dos espaços públicos ao longo do dia e em diferen-

tes horários, busca garantir o acesso gratuito à cultura no espaço urbano. 
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Atividades físicas – com o objetivo de promover e incentivar um modo de vida mais saudável 

e estimular o fortalecimento da comunidade urbana através da convivência entre os diversos 

usuários. 

 

4.3.3. PARTIDO: 

As ações que integram a intervenção urbana denominada Centro Aberto, baseiam-se como o 

próprio nome já antecipa, em estratégias de caráter social e cultural, capazes de fortalecer o 

sentimento de uma comunidade urbana e estimular a apropriação do espaço público como 

palco da vitalidade de uma cidade. São estratégias que buscam promover qualidade de vida 

para a população urbana através de um espaço público convidativo, vivo e diversificado, ca-

paz de auxiliar na formação de uma sociedade urbana saudável, segura e que valorize a co-

letividade no ambiente urbano.  

Para atingir esse ideal de sustentabilidade cultural e social, identificam-se conceitos como a 

pedestrianização, formas de mobilidade sustentável, walkability, placemaking ou senso de lu-

gar, fortalecimento da identidade e da cultural locais e a otimização do espaço público como 

ferramenta de convívio social. 
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4.3.4. PLANO E PROJETO: 

Os dois primeiros projetos piloto implantados no centro de São Paulo tinham como prioridade, 

melhorar as condições de permanência e passagem dos pedestres e estimular o uso dos 

transportes públicos. Tendo sido implantado em dois locais: Largo do Paissandu e Avenida 

São João & Largo São Francisco e Praça Ouvidor Pacheco e Silva. Esses projetos vêm para 

suprir uma necessidade comprovada de melhorar as condições de acesso e permanência 

nos locais a receberem as intervenções. 

LARGO DO PAISSANDU E AVENIDA SÃO JOÃO: 

Considerado um ponto de confluência do transporte publico na região central, foi comprovada 

através de pesquisas aplicada in loco, a urgente necessidade de se priorizar o pedestre,  uma 

vez que o grande fluxo de ônibus ao redor da Praça proporciona certo isolamento do espaço 

interior do Largo do Paissandu, dificultando o acesso de pedestres e ciclistas. 

Nesse contexto, o projeto piloto tem como objetivo melhorar as condições de segurança e 

conforto dos Pedestres e passageiros distribuindo o espaço físico levando-se em conta, a ne-

cessidade dos usuários. Buscou também melhorar a experiência de espera do transporte pú-

blico através da criação de locais mais interessantes, propiciando aos usuários um ambiente 

de relaxamento e descanso (figura 87 e 88), além de garantir travessias de pedestres mais 

seguras. 

Além da criação dos novos espaços, foram adotados estratégias para melhorar a circulação 

de pedestres. Dentre essas estratégias está a adoção de um conjunto de sinalização horizon-

tal, partindo do Largo do Paissandu e seguindo ao longo da Avenida São João. Monólitos de 

granitos, paraciclos, bicicletas compartilhadas e balizadores de transito foram alguns dos 

FIGURA 87: Largo Paissandu, antes e depois. 

FONTE: SMDU (2015), tratamento do autor. 

FIGURA 88: Largo Paissandu, após intervenção. 

FONTE: SMDU (2015). 
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elementos implantados de maneira a garantir a priorização do pedestre. A implantação da 

faixa diagonal nos cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, localizada den-

tro da área do projeto Centro Aberto, reduziu o tempo de travessia, além de uma queda de 

49,5%da média de travessia fora da faixa, de acordo com dados da SP Urbanismo.  

Com o objetivo de garantir a permanência de pessoas nos espaços do entorno da praça, o 

projeto estimulou a oferta de comidas de rua, além de uma estrutura adequada para tal ativi-

dade. Foi montado também um tablado circular para apresentações artísticas, capaz de re-

ceber uma programação cultural desenvolvida pela gestão municipal, e também foi montado 

um playground para realização de atividades voltadas para crianças.  

Segundo dados levantados pela SP Urbanismo, houve um aumento de 35,6% de permanên-

cia de pessoas no local após a implantação do Centro Aberto Paissandu, dados que podem 

ser vistos no gráfico ao lado. 

Além da permanência nesses espaços públicos, segundo pesquisas levantadas junto a co-

merciantes das áreas do entorno, 100% avaliaram a intervenção como boa ou muito boa, en-

quanto 18% afirmaram que houve um aumento das vendas após a intervenção. Essas pes-

quisas indicam uma mudança sensível na realidade local após as intervenções, indicando a 

possibilidade de se reativar espaços antes subutilizados na área central da cidade. 

LARGO SÃO FRANCISCO E PRAÇA OUVIDOR PACHECO E SILVA: 

O segundo local escolhido para a implantação do projeto piloto foi o Largo São Francisco e a 

Praça Ouvidor Pacheco e Silva (figura 89), tendo como objetivo, transformar áreas subutiliza-

das e cercadas, em espaços de convivência e com uma grande diversidade de atividades. 

QUADRO 6: Quadro com registro de ativida-

des de permanência Largo Paissandu. 

FONTE: SMDU (2015), tratamento do autor. 

FIGURA 89: Largo São Francisco, antes e após in-

tervenção. 

FONTE: SMDU (2015), tratamento do autor. 
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Antes da intervenção, a Praça Ouvidor era uma área cercada por grades, que limitava o ca-

minho dos pedestres e também as perspectivas visuais da praça, promovendo uma sensação 

de insegurança. 

A retirada dos elementos de segregação possibilitou a implantação de equipamentos que 

atraíram os usuários a atividades de relaxamento e convívio, consolidando o local com novas 

funções e uso público. A implantação de assentos, sombras e atividades adicionais tais como 

apresentações artísticas, festas de rua, cinema na praça, comidas de rua e wifi livre, garantiu 

a transformação do espaço em um local mais vibrante para moradores da região, trabalhado-

res e estudantes. 

Também houve uma preocupação em melhorar o acesso à praça através da implantação de 

sinalização horizontal e elementos associados. A implantação de uma nova faixa de pedestre 

continua ao eixo históricos da Rua São Bento, aliada à instalação de dois pontos de ônibus 

em frente ao Largo São Francisco impactou no aumento do numero de travessias por hora, 

de 95 para 162 pessoas. 

Foi construído também um deck de madeira adaptado à inclinação natural do terreno dando 

suporte á permanência de pessoas e criando diversos espaços de convivência. A disponibili-

zação de mobiliários móveis como cadeiras de praia, mesas, cadeiras dobradas e ombrelo-

nes, além da disponibilização de tomadas elétricas, wi-fi livre e banheiros públicos, contribuí-

ram de maneira significativa para a um maior tempo de permanência no local, conforme indi-

cado no gráfico ao lado. 

Para estimular o uso do local em diferentes horários do dia, foi elaborada uma programação 

com diversas atividades baseadas nos horários e fluxo de pessoas. As atividades de comida 

QUADRO 7: Quadro com registro de ativida-

des de permanência Largo São Francisco. 

FONTE: SMDU (2015), tratamento do autor. 
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de rua foram priorizadas durante o dia, enquanto a noite, quando ocorre o esvaziamento da 

área, foram incentivadas atividades como o Cinema na Praça (figura 90), o Karaokê na Praça 

e também diversas festas abertas ao publico nos fins de semana. 

A implantação do projeto piloto incentivou ações durante os fins de semana, atividades essas 

que continuaram a ocorrer espontaneamente. Também foi observado um aumento de 122% 

de permanência de pessoas no local após a implantação do Centro Aberto São Francisco. 

Dados bastante promissores, uma vez que o local ganhou nova vida e passou a servir como 

ponto de convivência e lazer em uma área antes degradada.  

Com resultados bastante positivos, os projetos implantados indicam que há a possibilidade 

de se renovar áreas antes consideradas deterioradas ou mortas, através do reuso inteligente 

dos espaços públicos e por vezes até mesmo da reinvenção das funções antes atribuídas a 

estes. O Centro Aberto abre caminho para novas intervenções em diversos locais da cidade 

contemporânea, ignorando barreiras como nacionalidade ou contexto social, através de uma 

metodologia simples, testada e que valoriza o diálogo entre o poder público e a sociedade ci-

vil como principal norteador da intervenção. 

 

 

4.4. Uma Experiência Internacional Americana: Seattle,  EUA: 

A escolha da Seattle(EUA) acontece principalmente por dois motivos. Primeiro, devido ao fato 

de a cidade ter recebido no ano de 2014 o selo de certificação 5-STAR atribuído pela STAR 

(Sustainability Tools for Assessing & Rating) Communities, categorizando a cidade como uma 

das duas únicas em toda a América do Norte a ter atingido esse nível de certificação, rece-

FIGURA 90: Largo São Francisco, cinema ao ar livre. 

FONTE: SMDU (2015). 
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bendo a mais alta nota instituída até então. Esta certificação considera diversos critérios res-

ponsáveis por promover a urbanidade e o desenvolvimento de uma comunidade socialmente 

e ambientalmente sustentável. 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO: 

Seattle faz parte do Estado de Washington, é uma cidade portuária e está integrada ao estuá-

rio de Puget (Puget Sound), extenso e estreito braço do Oceano Pacífico, é a décima-quinta 

cidade em números populacionais do país (todas estimativas presentes no censo norte-

americano 2010), sendo uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos.  

Nas últimas duas décadas com o aumento da oferta de empregos na área metropolitana de 

Seattle e o aumento da população, o planejamento urbano torna-se essencial para sustentar 

seu crescimento como cidade global atrativa de investimentos. Seattle em meados dos anos 

de 1980 adotava medidas inovadoras para o desenvolvimento urbano e a partir de 1990 a 

experiência acumulada foi intensamente praticada com medidas requeridas por lei que insti-

tuiu a obrigatoriedade de delimitação do perímetro urbano como proteção de áreas ambien-

tais, a execução de Planos Diretores em todas as esferas administrativas e a participação 

popular, dentre outras iniciativas que se unem para formar um desenvolvimento urbano sus-

tentável. 

A partir da implantação do Plano Diretor Toward a Sustainable Seattle, 1994 – 2014, houve a 

incorporação pelos planejadores e gestores urbanos de elementos fundamentais para a sus-

tentabilidade e o efetivo aumento da participação pública na formulação das intervenções. 

Neste contexto o espaço público tem um papel fundamental para o desenvolvimento urbano e 

social, os aspectos humanos, culturais e sociais devem ser criteriosamente pensados e con-



 

  P á g i n a  | 253 

siderados, para que possa haver um futuro de desenvolvimento verdadeiramente sustentável. 

Em outras palavras, o processo de planejamento precisa ter uma abordagem holística e de-

mocrática. 

O governo local de Seattle percebe uma necessidade crescente de buscar formas de tornar 

suas ruas mais atrativas para os ciclistas e pedestres, bem como criar espaços públicos 

agradáveis ao usuário. Assim inicia-se uma parceria entre o Poder Público, o Instituto Inter-

nacional de Sustentabilidade da Universidade de Washington junto ao escritório Gehl Archi-

tects de Jan Gehl, para elaboração de um estudo contendo diagnósticos, potencialidades  e 

recomendações destinadas à área central de Seattle. O Plano em questão e suas recomen-

dações foram integrados a outras estratégias de planejamento e projeto, já em andamento na 

cidade na tentativa de otimizar o caráter qualitativo dos espaços públicos na região central. 

A área de Estudo foi definida pela King Street para o Sul, Bell, Lenora e Steart Streets para o 

Norte, I5 Freeway e 4th Avenue (sul de Yesler Way) para leste e o Waterfront costa para oes-

te. Três áreas de foco específico foram selecionadas: King Street Station, 1st Avenue , e inte-

secção da R. Mercer e Av. Aurora (figura 91). O perímetro da área de estudo é relativamente 

grande compreende aproximadamente 398 acres/1.610.000m² e o contorno final foi determi-

nado em coordenação com os órgãos de gestão pública.  

O Plano elaborado para o centro de Seattle busca fortalecer os valores humanísticos da soci-

edade urbana, utilizando para isso o estímulo a um espaço público desenhado em consonân-

cia com os princípios de sustentabilidade urbana. Para promover melhorias qualitativas no 

espaço público uma infinidade de fatores deve ser considerada respeitando necessidades e 

aspectos sociais, ambientais e econômicos. Neste contexto, o Plano se dirige às necessida-

des tanto das pessoas quanto da cidade, considerando questões como paisagem urbana, 

FIGURA 91: Área de Estudo para o Plano para Área 

Central de Seattle. 

FONTE: GEHL (2009). 
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conexões e mobilidade, reorganização dos usos e funções urbanas, perfil dos frequentadores 

atuais, perfil do público que se deseja atrair e estímulo da consciência ambiental. 

Ao tratar de pessoas e sustentabilidade é indispensável a integração de diferentes usos e ati-

vidades em um determinado espaço, reforçando aspectos como o caminhar ou walkability, o 

pedalar e o convívio no espaço público.  Para a cidade, no entanto, é importante considerar 

proximidade e densidade como uma associação estratégica. Elevada densidade não contribui 

para uma cidade mais viva, arranha-céus dispostos aleatoriamente seguindo uma dinâmica 

de mercado pouco ou nada contribuiriam para a qualidade de vida ao nível do solo, onde o 

pedestre habita de fato. O Plano considera essas questões e determina que os usos e as ti-

pologias devem ser considerados a partir da sua contribuição para a escala humana e para o 

contexto do seu entorno. Para este fim, aposta-se nas fachadas ativas, nos usos que contri-

buem para a interação social e que dialogam com seu entorno de maneira equilibrada, como 

cafés, centros culturais, mercados, restaurantes, dentre outros que contribuam para enfatizar 

a proximidade entre os cidadãos, a fim de fortalecer a socialização e a identificação destes 

com o contexto urbano. 

Dentre as análises realizadas ao longo do Plano destacam-se alguns pontos:  

 A topografia do centro de Seattle possui um sistema de grade clássica americana de 

ruas e quarteirões, com uma topografia desafiadora. As ruas íngremes permitem vis-

tas para o mar e montanhas, ao mesmo tempo em que dificultam o deslocamento dos 

pedestres e ciclistas (figura 92).  

 A própria implantação da cidade permite a contemplação do ambiente natural, o oce-

ano e as montanhas são visíveis e marcantes na paisagem da cidade. No entanto, 

parte desse contato permanece rompido, é preciso estimular sua aproximação fisica-

FIGURA 92: Realidade da topografia e situação 

proposta. 

FONTE: GEHL (2009). 
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mente e visualmente. As montanhas e o mar são grandes elementos de identidade, 

mesmo no centro da cidade, é possível ter visão do cenário natural, porém este não é 

explorado em seu potencial máximo. 

 As vias expressas segregam o centro do seu entorno direto, servindo como uma bar-

reira física ao pedestre. Os Espaços à beira-mar são subutilizados. A cidade e a orla 

possuem poucas conexões em termos de pedestres e as vistas são prejudicadas por 

viadutos e avenidas decorrentes de uma urbanização voltada para as necessidades 

do automóvel particular.  

 A maioria das atividades existentes na região central é voltada ao uso comercial e de 

serviços, tanto nas edificações como nos espaços públicos. Novos usos devem ser 

estimulados para garantir a diversidade da vida urbana, o estímulo ao uso habitacio-

nal juntamente de novas estratégias de apropriação dos espaços públicos pode forta-

lecer a dinâmica urbana e tornar o ato de caminhar mais prazeroso e seguro. 

 O espaço público na região central carece de uma personalidade própria. O coração 

da cidade deve ser atrativo e interessante em seu desenho e fortalecer os aspectos 

sociais e culturais locais. Como se encontra no momento do diagnóstico, os espaços 

permanecem frágeis e nada convidativos. 

 Os bairros da cidade de Seattle, principalmente nos arredores da região central têm 

um forte caráter de socialização, funcionando também como pequenas vilas urbanas, 

onde existem atividades sociais, de lazer e culturais. Por sua localização estratégica, 

o centro pode conectar essas regiões e estimular o fluxo dessa população, fortalecen-

do sua própria dinâmica e identidade como espaço atrativo, seja na busca por lazer ou 

para o convívio no espaço urbano. 

FIGURAS 93/94: Via expressa. 

FONTE: GEHL (2009). 
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 A conectividade do centro com o entorno e bairros adjacentes existe, no entanto, este 

vem caracterizando-se como local de passagem ou como ponto onde se realiza uma 

atividade específica como trabalho ou compras. 

 O centro permanece bastante ativo no horário comercial possuindo um fluxo conside-

rável de pessoas, mas faltam usos que tornem a região mais convidativa e estimulem 

a permanência em horários diversos. 

 O ato de tomar café é parte da cultura da cidade de Seattle. A conhecida franquia 

Starbucks foi fundada na cidade. Este é um partido importante para se considerar nas 

estratégias de desenho urbano. 

É essencial que a cidade se (re)conecte com sua orla (figura 95), uma vez que a beira-mar 

em si pode ser muito interessante para o contexto urbano, uma vez eliminadas as estruturas 

de trânsito, essas áreas em sua maior parte encontram-se atualmente subutilizadas pela difi-

culdade de conexão de uma forma de urbanismo anterior onde o rompimento com os aspec-

tos naturais era por vezes uma consequência da busca por mais espaço para o automóvel.  

  

4.4.2.OBJETIVOS E PREMISSAS: 

Assegurar um centro com uma herança voltada à sustentabilidade: 

 Transformar os espaços à beira-mar para fortalecer e celebrar o centro da cidade co-

mo símbolo de uma cidade litorânea; 

 Criar fortes ligações e conexões entre o centro e a orla marítima; 

 Melhorar as ruas de sentido leste-oeste, transformando estas em novos corredores 

verdes de mobilidade sustentável e pedestres; 

FIGURA 95: Proposta para Orla. 

FONTE: GEHL (2009). 
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 Transformar os becos e vielas em novos espaços verdes; 

 Introduzir uma grande variedade de telhados e paredes verdes; 

 Introduzir a reutilização e a  filtragem das águas pluviais; 

 Introduzir um programa de reciclagem em toda a região central. 

Assegurar um centro com uma identidade local forte: 

 Fortalecer os respectivos bairros adjacentes e sua interligação com a Orla marítima: 

Retail Core, West Edge, Pioneer Square;  

 Identificar um "coração" e uma centralidade a ser estimulada para cada distrito; 

 Melhorar aspectos urbanos responsáveis pela identidade particular de cada distrito 

 Fortalecer as conexões entre eles  

 Estimular o desenvolvimento de funções urbanas ou usos estratégicos para cada dis-

trito; 

Assegurar um centro que convida as pessoas a visitar, permanecer e acima de tudo interagir: 

 Implantação de uma rede de espaços públicos que interligue ruas, locais recreativos e 

praças; 

 Identificar e fortalecer os espaços públicos e suas conexões em três escalas diferen-

tes: na escala da Cidade, na escala do Bairro e na escala da Quadra. 

  

Garantir um centro que possua uma rede de transporte compatível com as necessidades 

do século XXI. Ruas dinâmicas e prioridade no trânsito atribuída aos pedestres, ciclistas e 

coletivos: 
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 Definir na região central uma hierarquia de vias possuindo desenho e tipologias diver-

sificadas para reforçar funções urbanas distintas e características próprias: Frentes de 

Água, Passeios, a Rua Principal, a Avenida da Cidade, os Corredores Verdes, Corre-

dor central trânsito, etc; 

Garantir uma região central que atenda a todos os grupos de usuários e ao longo das di-

ferentes estações do ano e do dia: 

 Aumento do uso noturno em três áreas particulares: Beira-Mar, 3rd Avenue, Office co-

re;  

 Estabelecer uma rede de atividades noturnas e introduzir uma diversidade de atrações 

noturnas; 

 Valorizar e comemorar anualmente eventos importantes no espaço público através de 

um calendário prévio de eventos de caráter sociocultural; 

Assegurar um centro que sirva de referência para outros locais por suas estratégias inovado-

ras para a cidade; 

 Fortalecer a identidade e o marketing da região central; 

 Construir parcerias público-privadas e novas de redes de parceria para os negócios e 

o comércio; 

 Envolver os diversos atores importantes no desenvolvimento da cultura na cidade; 

 Promover eventos, elementos e intervenções temporárias que atraiam e aumentem a 

publicidade. 
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4.4.3.PARTIDO: 

A proposta para o centro de Seattle apresenta duas vertentes conceituais que determinam o 

caráter das intervenções propostas. O Plano baseia-se principalmente nos conceitos voltados 

ao fortalecimento dos aspectos sociais dos espaços públicos, à pedestrianização e walkabi-

lity, à mobilidade sustentável, ao fortalecimento da identidade e cultura locais e nas estraté-

gias de ecoeficiência e tecnologia. Apesar de pouco elaborada também é perceptível uma 

preocupação recorrente com o desenvolvimento dos usos e funções urbanas, aliando essas 

ao espaço público e a estratégias de city marketing. O caráter ambiental e a valorização de 

projetos que possuam certa consciência ambiental também se faz presente nas estratégias. 

 

4.4.4.PLANO E PROJETO: 

Com relação à topografia íngreme da cidade, o Plano propõe introduzir certos elementos de 

mobiliário urbano que convidem as pessoas a sentar-se. Essa estratégia convidativa visa tor-

nar mais fácil o deslocamento pelas ladeiras, permitindo apreciar a vista ao longo do percur-

so. Os elementos devem ser fabricados localmente e produzidos com materiais locais que se 

relacionam com Seattle e respeitam os critérios da sustentabilidade, possuindo certificações 

sempre que possível. A vegetação será articulada junto deste mobiliário, aproveitando espé-

cies nativas da cidade. 

Para as frentes de água, a proposta do Plano é de que seja criada uma via pública ao longo 

da orla para assegurar que todas as pessoas tenham acesso. Criar espaços de escala hu-

mana confortável com fachadas atrativas, uma variedade de tamanhos e tipos de espaços 



       P á g i n a  | 260 

públicos que acomodem diversas funções de forma a oferecer conforto as pessoas que circu-

lam, almoçam, se encontram ou usufruem da paisagem à beira mar.   

Sobre as Fachadas-ativas, Gehl (2009) defende que a maneira que os seres humanos, per-

cebem e vivenciam os locais à sua volta está ligada inteiramente ao funcionamento e estímu-

lo dos sentidos. Para ele, cerca 75% de todas as impressões sensoriais são percebidos atra-

vés da visão. É por este motivo que o pedestre prefere caminhar ao longo de ruas com fa-

chadas atrativas, dinâmicas e diversificadas. Isso mantém o cérebro estimulado, prende seu 

interesse.  Uma estratégia geral é garantir fachadas convidativas, transparentes quando pos-

sível e de certa forma diversificadas ao longo de todas as principais vias do centro da cidade.  

O Espaço Público no entorno da King Street Station deve ser valorizado. Tornar os terminais 

de transporte público convidativos, de fácil acesso e bem integrados ao entorno é essencial. 

Por exemplo, na King Street Station, para o pedestre em movimento (figura 97), não é óbvio 

para onde ir ou como chegar ao seu destino. Até mesmo a entrada para a estação é difícil de 

localizar. Se o objetivo é o de que as pessoas considerem o transporte público como uma al-

ternativa viável ao automóvel, então esses espaços devem ser melhorados contribuindo para 

esta finalidade.  

 

           

 

 

 

FIGURA 96: Fachada ativa. 

FONTE: GEHL (2009). 
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Reabilitar ou regenerar espaços existentes é fundamental. Uma estratégia geral é garantir 

mais espaços que estimulem a permanência no centro da cidade, valorizando a associação 

entre desenho urbano, mobiliário, paisagismo e atividades de caráter sociocultural (figuras 

97/98). Foram identificados locais com potencial para serem reabilitados tornando o espaço 

público mais convidativo, controlando o trânsito de veículos ou até mesmo fechando total-

mente algumas ruas para estes.  A recomendação é trabalhar junto dos proprietários, organi-

FIGURA 97: King Street Station, 

antes e depois. 

FONTE: GEHL (2009). 

FIGURA 98: Proposta de uso e atividades. 

FONTE: GEHL (2009). 
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zações e comerciantes locais para desenvolvimento de projetos com baixo custo e alta efeti-

vidade. 

Na malha urbana muitas vezes existem espaços residuais, sem utilidade aparente, como 

passagens e vielas. Estes locais representam um espaço inexplorado e podem tornar-se par-

te da vida ativa da cidade contemporânea através de estratégias relativamente simples. 

O Plano desenvolvido para a cidade de Seattle apresentado em 2009, possui acompanha-

mentos previstos e revisões para 2018 e novamente em 2028, considerando a cidade e suas 

dinâmicas como um organismo mutável e em constante transformação, assim como devem 

ser as estratégias de intervenção realizadas no espaço urbano.  

Atualmente Seattle é reconhecida como a cidade mais sustentável dos Estados Unidos, em 

agosto de 2014 a cidade recebeu a maior pontuação no STAR Community Rating System, 

que avalia a habitabilidade e sustentabilidade das cidades norte-americanas. Alguns dos es-

forços que se destacaram nas iniciativas de sustentabilidade implementadas na cidade de 

Seattle são:  

 Compromisso com a neutralidade de carbono e eco-eficiência;  

 Programas de Eficiência Energética;  

 Parceria de Seattle Green (GSP), uma parceria público-privada única trabalhando pa-

ra restaurar e manter os parques florestais de Seattle e construir novos espaços ver-

des;  

 As estratégias de Mobilidade Urbana Sustentável; 

 As estratégias que buscam qualificar a vida urbana ao nível do pedestre, através dos 

espaços públicos e de atividades que promovam o convívio social. 
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Foi destacado pelo STAR Community Rating System que Seattle está entre as cinco cidades 

dos Estados Unidos onde menos da metade dos passageiros estão dirigindo sozinhos para o 

trabalho utilizando veículos particulares. Desde 2011, Seattle tem vivenciado um aumento de 

59% no ciclismo e um crescimento de 27% no tráfego de pedestres ao longo das áreas de in-

tervenção. A proposta de intervenção desenvolvida para o centro de Seattle apresenta um di-

versificado leque de estratégias para qualificar os espaços urbanos centrais, no entanto, me-

recem destaque algumas estratégias simples presentes entre as propostas, como a simples 

promoção de atividades sociais ou culturais no espaço público capazes de atrair novamente 

um público diferenciado para a região. Muitas vezes menos onerosas que as grandes propos-

tas de redesenho urbano, tais ações apesar de simples trazem uma contribuição favorável à 

regeneração de espaços subutilizados no espaço urbano.  
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4.5. Uma Experiência Internacional Européia: SymbioCity, Suécia: 

O governo da Suécia, reconhecendo uma necessidade iminente de preparar suas cidades 

para a crescente urbanização mundial, busca introduzir nessa nova sociedade urbana os ide-

ais do desenvolvimento sustentável. Numa tentativa não somente de minimizar os efeitos 

globais que essa intensa urbanização terá sobre o meio ambiente, mas também de promover 

cidades mais ambientalmente conscientes, socialmente equilibradas e economicamente viá-

veis.  

Para tal, o poder público reconhece a importância e a necessidade de uma abordagem holís-

tica, onde planejamento, projeto, governo, gestão e sociedade se unem em prol de cidades 

que apresentem oportunidades diversas para moradia, encontro e trabalho. Ao mesmo tempo 

em que priorizam políticas urbanas que valorizam o bem estar social, fortalecem os aspectos 

sociais e culturais, melhoram a realidade econômica e reconhecem a importância da qualida-

de ambiental seja numa escala local ou global. Tudo isso, no intuito de concretizar cidades 

que valorizem um espaço urbano pautado na sustentabilidade em seu mais amplo espectro 

de atuação. 

Em uma iniciativa que busca soluções para uma sociedade urbana, tanto em escala local 

como global, o governo sueco inicia a abordagem da SymbioCity, juntamente da Swedish As-

sociation of Local Authorities and Regions (SALAR), sob coordenação de Ulf Ranhagen e 

Klass Groth, desenvolve-se um modelo, bem como uma estratégia, de caráter inovador, ho-

lístico e participativo. Capaz de promover o desenvolvimento sustentável em uma sociedade 

urbana ambientalmente consciente. 
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4.5.1. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTO: 

A rápida urbanização mundial27 e a projeção da continuidade desse crescimento traz consigo 

inúmeros desafios para a sociedade global. Em uma época de informatização, globalização, 

mudanças climáticas, escassez de recursos e desigualdades sociais marcantes, os riscos in-

trínsecos a esse processo podem revelar um futuro preocupante caso esse processo venha a 

acontecer de forma não planejada, espontânea, ou  ainda, caso seja pautado apenas pela 

vontade das forças de mercado que imperam na cidade capitalista. Na cartilha da Symbio-

City, Ranhagen e Groth (2012b, p.4, tradução nossa), atestam que, acima de qualquer outra 

definição, as áreas urbanas são "os motores do desenvolvimento cultural, social, político e 

econômico" de uma sociedade. Destacando que, no condiz ao desenvolvimento econômico 

de uma cidade, cabe ao planejamento urbano, 

bus ar in en i ar as ini ia i as e a i idades e onômi as. No en an o, is o de-
 e ser  ompa ibilizado  om as ne essidades so io ul urais, ambien ais e  om 
a u ilização dos re ursos e is en es. O desen ol imen o e onômi o sus en á-
 el pode ser promo ido a ra  s de uma melhor go ernança lo al, do es  mulo 
aos empreendimen os de uso mis o que apoiam o empreendedorismo lo al e 
 amb m a ra  s da  ooperação en re o se or pri ado, a a ademia e o se or 
públi o. (RANHAGEN E GROTH, 2012b, p.4,  radução nossa).   

Ranhagen e Groth (2012a) defendem que esse processo de urbanização também poderá ter 

um efeito positivo para as sociedades. Contribuindo para melhorias de ordem social, cultural 

e econômica e promovendo melhorias na vida urbana. No entanto, isso somente será possí-

                                                

27  is u ida no Cap  ulo 01 des a disser ação, par i ularmen e no sub ap  ulo 1.2. 
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vel caso esse processo de urbanização, venha a acontecer de maneira devidamente planeja-

da, orientada e concretizada, minimizando assim seus efeitos negativos sobre o meio ambi-

ente, sobre a sociedade e em particular, sobre as cidades. 

A busca por soluções sistemáticas integradas, melhorias na gestão municipal da infraestrutu-

ra urbana e do meio ambiente são, portanto, essenciais para combater e trabalhar os desafi-

os impostos à nova sociedade urbana global. Neste contexto, o governo sueco lançou sua 

proposta inicial de Cidade Sustentável no World Summit on Sustainable Development em Jo-

hannesburg (2002), esse conceito ocasionou o desenvolvimento de um manual intitulado Su-

porte ao Desenvolvimento Urbano Ambientalmente Sustentável entre 2006 e 2007 (RANHA-

GEN E GROTH, 2012a). Diversas iniciativas aconteceram utilizando dos preceitos desse ma-

nual, como por exemplo o  ammarby S  stad em Estocolmo e o Western Harbour em  alm , 

responsáveis por atrair atenção internacional para o conceito em desenvolvimento na Suécia. 

Posicionando o desenvolvimento urbano sustentável como uma política urbana de caráter 

público, não somente importante mas essencial, o governo sueco, apresenta no ano de 2008 

o conceito de SymbioCity - Sustainability by Sweden. Tratava-se de um modelo para se atin-

gir a desejada sustentabilidade urbana, este, capaz de ser utilizado tanto em escala local, ou 

seja, na própria Suécia, quanto em escala internacional. O modelo apoiava-se nas experiên-

cias previamente adquiridas com o conceito de Cidade Sustentável na própria Suécia, com o 

intuito de formular uma plataforma integrada de planejamento, projeto e gestão capaz de 

promover e divulgar o desenvolvimento sustentável. Utilizando para este fim, o conhecimento 

ambiental e a tecnologia adquiridos dentro das iniciativas e projetos previamente concretiza-

dos pelo governo. (RANHAGEN E GROTH, 2012a).  
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O modelo da SymbioCity busca promover a construção da cidade sustentável apoiando-se 

em estratégias holísticas, integradas e de caráter multidisciplinar, priorizando um desenvolvi-

mento sustentável e ambientalmente equilibrado no uso dos recursos naturais existentes. 

Enquanto valoriza a existência e necessidade de um efeito sinérgico que deve haver entre os 

diferentes sistemas urbanos que compõe a cidade. Esse efeito de sinergia presente na Sym-

bioCity pode ser caracterizado como sendo de aspecto multidisciplinar, uma vez que promove 

o envolvimento direto dos diversos atores que participam do desenvolvimento urbano de uma 

cidade. Como interdisciplinar uma vez que baseia-se na interação constante entre os diferen-

tes sistemas urbanos a fim de promover maiores benefícios e ganhos de efetividade. Por fim, 

a SymbioCity também é considerada como uma estratégia transdisciplinar, já que busca, 

através da sinergia, não somente a união dos diversos sistemas como também a unificação 

do conhecimento. Tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento prático estão pre-

sentes na estratégia, articulando-se junto das diversas disciplinas e sistemas, numa tentativa 

de adquirir novos conhecimentos capazes de lidar com a complexidade presente nas cida-

des. 

Atualmente, considera-se que a sustentabilidade urbana tem um amplo espectro de atuação 

que vai muito além dos problemas ambientais. Uma estratégia verdadeiramente sustentável 

deve ser capaz de dirigir-se tanto as questões relativas ao meio ambiente, como também as 

questões sociais, culturais e econômicas de maneira integrada, uma vez que tais questões 

são indissociáveis. A abordagem da SymbioCity, revela-se não somente uma estratégia de 

marketing urbano mas como possuidora de um forte sentimento social, pois, segundo afir-

mam alguns de seus idealizadores, fornece também o suporte acadêmico, técnico, tecnológi-

co e administrativo necessário para representar um ponto de ignição na formulação de "novas 
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visões, cenários, estratégias e soluções para o desenvolvimento urbano sustentável nos paí-

ses em desenvolvimento, uma vez que atribui atenção especial as necessidades e condições 

dos grupos menos favorecidos, vulneráveis e marginalizados". (RANHAGEN E GROTH, 

2012a, p.11).   

Ranhagen e Groth (2012a) defendem que essa abordagem inclusiva e multidisciplinar focada 

no desenvolvimento sustentável pode não somente contribuir positivamente no combate às 

mudanças climáticas como também pode minimizar o contraste gerado pela desigualdade 

social presente nas grandes cidades, permitindo que todos possam vivenciar e usufruir o es-

paço urbano de forma igualitária, independente de sua classe social.  

   odos e ins rumen os in lu dos na abordagem SymbioCi y podem apoiar a 
 rans ormação progressi a das zonas urbanas, rumo à sus en abilidade e a 
melhorias nos meios de subsis  n ia. A abordagem promo e pro essos de 
desen ol imen o e  ooperação en re os a ores in eressados, in luindo  omu-
nidades, muni  pios, regi es me ropoli anas, go ernos na ionais, ins i u os, 
uni ersidades, organizaç es da so iedade  i il e empresas pri adas. No en-
 an o, a mais impor an e das par es in eressadas são as di ersas  omunida-
des urbanas e em par i ular os moradores dos gue os, que pre isam par i i-
par mais a i amen e dos assun os que a e am suas  idas. (RANHAGEN E 
GROTH, 2012a, p.11). 
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4.5.2. OBJETIVOS E PREMISSAS: 

A abordagem da SymbioCity defende uma estratégia holística, integrada, multidisciplinar e 

ambientalmente consciente a fim de estimular o desenvolvimento sustentável seja em países 

desenvolvidos, em desenvolvimento, ou ainda, subdesenvolvidos. Sua abordagem considera 

a sustentabilidade em seu sentido amplo, como a unificação das questões ambientais, soci-

ais, culturais e econômicas, sem esquecer também do rebatimento espacial desses aspectos 

no desenho da cidade.  

Seu principal objetivo, portanto, é melhorar a qualidade de vida de uma determinada popula-

ção sob uma perspectiva ambiental, sociocultural e econômica. Estimular e contribuir ativa-

mente para a concretização de um desenvolvimento urbano sustentável, que se mostre ca-

paz de minimizar o impacto da cidade no ecossistema global e também de promover melhori-

as urbanas no contexto local e/ou metropolitano no qual esta se insere.  

A cartilha da SymbioCity, aponta 6 objetivos específicos que devem ser alcançados a partir 

dessa abordagem, destacando que o modelo proposto deve ser utilizado em conjunto com a 

legislação vigente no local, jamais substituindo a mesma. Esse modelo deverá também ser 

adequado e flexível para se adequar as diferentes necessidades particulares que existem nas 

cidades ao redor do planeta, mas sempre conservando sua essência e seu foco no amplo 

espectro da sustentabilidade. Os objetivos específicos são:  

 Incentivar e apoiar a cooperação multi- e transdisciplinar entre os ato-

res/partes interessados, a partir de uma abordagem holística e integrada. 
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 Contribuir para a formação e/ou capacitação de um modo geral, através da 

partilha mútua de conhecimento e de experiências entre os diferentes ato-

res/partes interessadas, principalmente ao nível do governo local. 

 Servir como uma base para o diálogo e a cooperação entre os ato-

res/partes interessadas, particularmente a nível local, mas incluindo institui-

ções regionais e nacionais. 

 Servir como orientação ou como um modelo para promover a sustentabili-

dade urbana, com base em uma abordagem multidisciplinar e setorizada, que 

pode ser aplicado em diferentes níveis ou escalas urbanas. 

 Contribuir para o desenvolvimento de estratégias que envolvam a cidade 

em sua totalidade, para melhorias de curto, médio e/ou longo prazo, das 

áreas urbanas, incluindo todas as dimensões da sustentabilidade (social, am-

biental, cultural, política, etc..). 

 Apoiar as cidades e vilas na identificação de soluções sistemáticas, práti-

cas e integradas para o desenvolvimento urbano sustentável. 

 

4.5.3. PARTIDO: 

A abordagem da SymbioCity reconhece a complexidade das questões urbanas, a medida em 

que busca dirigir-se as diferentes escalas e problemáticas que cercam o processo desenvol-

vimento urbano e urbanização na contemporaneidade. O modelo proposto enfatiza o desen-

volvimento de novos processos  capazes de direcionar o desenvolvimento urbano através de 

procedimentos sistemáticos e sinérgicos que englobam as diferentes temáticas, os diversos 

campos  e/ou os variados aspectos da cidade contemporânea. 
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A Symbiocity busca auxiliar o processo de planejamento urbano na cidade, seja ela pequena, 

média ou uma grande metrópole. O modelo busca através de sua estratégia identificar os 

problemas a serem trabalhados, assim como as conexões entre problema, causa e efeito, a 

fim de desenvolver uma maneira de lidar com essa questão da maneira mais eficiente, siste-

mática e integrada possível, através do direcionamento das políticas de desenvolvimento ur-

bano adequadas para tal.  

A diretriz conceitual utilizada na abordagem identifica questões essenciais ao planejamento 

urbano sustentável com ênfase tanto no processo quanto na forma do desenvolvimento prati-

cado, nas interfaces de trabalho capazes de estimular a sinergia necessária entre os diferen-

tes aspectos, campos e sistemas do planejamento urbano,  e por fim em procedimentos es-

quemáticos capazes de serem (re)adequados de acordo com a realidade urbana em questão. 

Desse modo, essa abordagem de planejamento pode funcionar tanto para: 

 O desenvolvimento de Diagnósticos: diversificados e integrados; 

 Iniciar e orientar um Desenvolvimento Sustentável; 

 Analisar o sistema de governança e a gestão das questões urbanas; 

 Formular Diretrizes, Visões de Futuro, Cenários diversos, Planos Integrados e Estra-

tégias de implementação;  

A abordagem da SymbioCity constitui portanto um modelo de planejamento de partido siste-

mático e integrado com a finalidade de lidar com as questões urbanas de uma maneira sus-

tentável, resiliente, consciente e adaptativa. 
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4.5.4. PLANO E PROJETO: 

Essa abordagem sistemática se subdivide em 3 macro-áreas de atuação, cada qual com atri-

buições e características específicas, identificadas como: o Modelo Conceitual, os Fatores 

Institucionais e os Sistemas Urbanos. Estas, podem funcionar de forma conjunta ou setori-

zada a fim de atingir o objetivo desejado, sempre contribuindo e somando-se às demais legis-

lações locais e jamais substituindo estas. 

 

 O MODELO CONCEITUAL: 

O Modelo Conceitual tem a priori a função de auxiliar no desenvolvimento do Diagnóstico de 

uma situação específica e posteriormente passa a contribuir para a formulação das soluções 

adequadas à situação identificada. O principal objetivo dessa etapa é identificar as relações 

entre meio ambiente, economia, fatores socioculturais, dimensões espaciais e sustentabilida-

de. O modelo fornece o apoio adequado para descrever e identificar as relações existentes 

entre as diferentes funções e sistemas urbanos, para que se identifique as potenciais sinergi-

as existentes entre eles, bem como os potenciais conflitos que podem ser identificados a par-

tir dessa relação. (RANHAGEN E GROTH, 2012a, 2012b). 

O Primeiro Ciclo de atuação do Modelo Conceitual para o desenvolvimento do Diagnóstico 

considera as características ambientais, econômicas e socioculturais. Juntamente dessas 

três dimensões primárias, na grande maioria das vezes incluem-se também os sistemas ur-

banos (água, energia, resíduos, tráfico e transporte, edificações e arquitetura, tecnologia da 

comunicação e da informação, paisagem e espaço público ou social) - o Segundo Ciclo -; os 

fatores institucionais (gestão e governança, o sistema administrativo do planejamento urbano 
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e das funções urbanas, as legislações, os atores urbanos, tanto públicos como privados, os 

recursos financeiros disponíveis e os financiamentos, os processos participativos, educativos 

ou decisórios) e uma transparência total dos diversos processos e esferas de planejamento e 

execução - o Terceiro Ciclo -;  a dimensão física ou espacial (conexões, relação entre o am-

biente construído, o ambiente natural e aspectos sociais e economicos no rebatimento espa-

cial ou físico de um desenvolvimento sustentável) - o Quarto Ciclo -,  finalizando, tem-se a 

dimensão temporal (onde considera-se o passado, o presente e as visões de futuro, no intuito 

de organizar as atividades dentro de um intervalo temporal, seja ele de curto, médio ou longo 

prazo, aqui também se observa as consequências positivas ou negativas de um determinado 

cenário identificado) - o Quinto Ciclo - (RANHAGEN E GROTH, 2012a, 2012b). Conforme 

destacam Ranhagen e Groth (2012a, p.50, tradução nossa, grifo nosso):  

Por e emplo, ao se planejar um no o sis ema de  ranspor e públi o, o proje o 
de um sis ema dependerá dos re ursos  inan eiros ne essários para que se 
 ons rua e opere o sis ema de  orma adequada - dimensão económica -; o 
sis ema pro a elmen e des ina-se à grupos de usuários di ersos - dimensão 
sociocultural -; e  erá um impa  o ambien al posi i o uma  ez que diminui o 
uso de au om  eis par i ulares, as emiss es de  arbono, o ru do e a polui-
ção gerados - dimensão ambiental -. 

Ranhagen e Groth (2012a) descrevem o que seria o Primeiro Ciclo, tomando como exemplo 

a implantação de um sistema de transporte público na cidade. Ainda neste exemplo, o Se-

gundo Ciclo, seria a fase onde se identificam as possíveis sinergias desse sistema de trans-

porte com os demais sistemas urbanos, por exemplo, se ele teria relação direta com o aden-

samento, qual seria a relação de suas estações com o tecido urbano, com o espaço público, 

com as funções urbanas e com os demais equipamentos, sejam eles existentes ou não, ou 

ainda que tipo de combustível/energia usaria para seu funcionamento. Nessa fase pode-se 

identificar potencialidades e gargalos encontrados na implantação deste novo sistema de 
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transporte e definir uma visão de futuro desejada a partir deste projeto. No Terceiro Ciclo 

observa-se de que forma a legislação contribui para que se concretize tal projeto, quem serão 

os orgãos envolvidos, os investidores (públicos ou privados), o investimento necessário e 

uma consultoria da população neste processo de planejamento, de maneira educativa e par-

ticipativa. Entra-se então no Quarto Ciclo, onde considera-se o rebatimento espacial do pro-

jeto, quais seriam as melhores diretrizes para compor a relação deste com o espaço constru-

ído, de que forma o mesmo poderia contribuir para um desenho urbano sustentável, como a 

topografia se comporta no contexto do projeto, se existe algum impacto deste projeto com o 

ambiente natural, ou ainda como será a configuração final deste sistema de transporte. O 

Quinto Ciclo, representa o tempo, ao longo desta etapa seria possível observar os prováveis 

cenários decorrentes da implantação ou da não implantação deste projeto, sejam eles negati-

vos ou positivos, é uma fase que deve acontecer paralelamente aos demais ciclos e ser a úl-

tima a terminar, apenas quando se definirem os prazos para início e implementação do proje-

to completo dentro da cidade. 
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 SISTEMAS URBANOS, SINERGIAS E SUSTENTABILIDADE: 

As cidades constituem um complexo conjunto de fluxos, funções e sistemas, interdependes e 

de certa forma conectados em maior ou menor grau. Na cidade, identificam-se inúmeros sis-

temas urbanos, alguns relacionados ao funcionamento da estrutura geral desta, como por 

exemplo: Infraestrutura; Água; Saneamento; Gestão de Resíduos; Energia; Transporte e Mo-

bilidade; Tecnologias; Sistemas de Informação; etc. Outros sistemas relacionam-se às fun-

ções urbanas que compõem o dia a dia da cidade, como: habitação; empreendimentos; pos-

tos de trabalho; indústria; lazer; comércio; cultura; educação; saúde; serviços sociais; etc. Há 

ainda aqueles sistemas que contribuem diretamente para o planejamento da forma espacial 

urbana, como: o espaço construído; os espaços livres; espaços públicos; paisagem e ecos-

sistemas urbanos; densidade e verticalização; etc. Na abordagem do SymbioCity considera-

se que os Sistemas relativos à estrutura urbana e os Sistemas relativos às funções urbanas 

formam juntos um conjunto onde os Sistemas relacionados à forma espacial urbana são os 

responsáveis pelo desenvolvimento dessa unidade (figura 99) de uma forma adequada e am-

plamente sustentável. O grande objetivo dessa abordagem de planejamento é identificar as 

sinergias entre esses diversos Sistemas a fim de promover o Desenvolvimento Sustentável, 

de uma maneira possível de ser reproduzida em qualquer escala ou cenário urbano. 

Como forma de demonstrar esse potencial sinérgico tão defendido pela abordagem da Sym-

bioCity, optou-se por exemplificar nos quadros a seguir alguns dos principais potenciais si-

nérgicos destacados na cartilha (RANHAGEN E GROTH, 2012, tradução nossa). Juntamente 

dos potenciais apresentados por Ranhagen e Groth (2012a), estão imagens escolhidas para 

retratar graficamente as diretrizes e o texto dos autores, algumas destas foram selecionadas 

a partir da própria cartilha e outras externas a esta, a fim de facilitar o entendimento. 

FIGURA 99: Diagrama dos sistemas urbanos e 

sua inter-relação no contexto urbano. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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QUADRO 8: Sinergias potenciais referentes as 

Funções Urbanas. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 

O Quadro 8 se refere às sinergias potenciais encontradas 

no sistema constituído pelo conjunto das funções urbanas 

da cidade. Fazem parte desse sistema as variadas tipolo-

gias de uso do solo urbano e o modo como esses relacio-

nam-se tanto entre si, quanto com os demais sistemas ur-

banos e com o contexto social e ambiental geral da cida-

de.  
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O Quadro 9 se refere às sinergias potenciais dos espaços 

públicos. As características sociais destes espaços são 

destacadas pelo seu desenho e pela associação com as 

demais funções urbanas da cidade. O potencial do espaço 

público como locus da vida urbana na cidade é considera-

do como essencial para promoção de um desenvolvimento 

sustentável, onde a prioridade é promover melhorias e 

qualidade de vida no convívio da população dentro ambi-

ente urbano. 

 

QUADRO 9: Sinergias potenciais referentes ao 

Espaço Público. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 
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O Quadro 10 trata das sinergias potenciais referentes ao 

sistema constituído pela paisagem e ecossistemas urba-

nos. Esse quadro considera principalmente o estímulo as 

sinergias capazes de promover a biofilia, a conexão do ser 

humano urbano com a natura, introduzindo esta novamen-

te no contexto urbano como estratégia de transformação. 

Esse processo é justificado através de sinergias capazes 

de promover o lazer, minimizar a poluição urbana, otimizar 

o uso da infraestrutura, requalificar espaços deteriorados 

ou até mesmo contribuir para melhorias dos aspectos cli-

máticos.  

. 

 

QUADRO 10: Sinergias potenciais referentes à 

paisagem e aos ecossistemas urbanos. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 
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O Quadro 11, trata das sinergias potenciais referentes ao 

sistema de transporte e mobilidade. A associação estraté-

gica entre o sistema de transporte e o sistema das funções 

urbanas fornece a oportunidade para que se promovam 

melhorias dos aspectos locais de uma determinada região. 

A melhoria dos aspectos de urbanidade pode ser devida-

mente trabalhada, juntamente do estimulo à pedestrianiza-

ção ou outras formas de mobilidade sustentável (com bai-

xa emissão de carbono) e associação entre adensamento, 

modais de transporte, fluxos e usos do solo pode contribuir 

fortemente para o desenvolvimento de uma cidade com-

pacta e sustentável. 

 

QUADRO 11: Sinergias potenciais referentes ao 

transporte e mobilidade. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 



       P á g i n a  | 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Quadro 12, trata das sinergias potenciais referentes à 

arquitetura e as edificações de um modo geral, a afim de 

identificar estratégias de projeto que beneficiem o ideal da 

sustentabilidade. Sua contribuição pode acontecer através 

da associação entre função e arquitetura a fim de otimizar 

o uso do solo, podem auxiliar no fortalecimento da função 

social da cidade (através da associação de diferentes fun-

ções e classes sociais em uma mesma edificação), para o 

fortalecimento da identidade urbana e redução do consu-

mo energético  (através de sua forma espacial), ou ainda, 

até mesmo para introduzir a vegetação em espaços den-

samente edificados. 

 

QUADRO 12: Sinergias potenciais referentes à 
arquitetura e edificações. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 
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O Quadro 13 trata diretamente do sistema urbano que se 

dirige aos aspectos energéticos do ambiente urbano, na 

tentativa de fornecer alternativas para a gigantesca de-

manda energética que existe na cidade e minimizar os im-

pactos ambientais consequentes dos processos utilizados 

para geração de energia através de meios não-renováveis 

e emissores de poluentes. Para a abordagem da Symbio-

City, uma das principais e inovadores estratégias consiste 

na sinergia entre gestão de resíduos e energia, como for-

ma de estimular a utilização do Biogás como combustível, 

gás de cozinha, para suprir as necessidades de climatiza-

ção (residencial ou comercial) ou até mesmo como princi-

pal fonte de energia (a partir das usinas elétricas movidas 

pelo Biogás). 

 

QUADRO 13: Sinergias potenciais referentes 

aos aspectos energéticos do ambiente urbano. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 
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O Quadro 14 aborda a questão da gestão dos resíduos ur-

banos como forma de melhorar as condições ambientais 

da cidade e seu entorno, preservar os recursos naturais 

que abastecem as atividades urbanas e também de atribu-

ir um uso posterior para esses, seja através da sua reci-

clagem ou da produção de energia através do tratamento 

da biomassa para biogás. Novas tecnologias como o sis-

tema Evac de recolhimento a vácuo também estão presen-

tes na abordagem da SymbioCity como forma de otimizar 

a gestão e a separação dos diferentes materiais, direcio-

nando estes ao seu destino final. 

 

QUADRO 14: Sinergias potenciais referentes à 

gestão de resíduos. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 
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O Quadro 15 aborda a questão da água, na tentativa de 

buscar sinergias que permitam a preservação desse ele-

mento e otimizem as estratégias de reuso das águas plu-

viais. 

 

QUADRO 15: Sinergias potenciais referentes ao 

abastecimento de água e saneamento. 

FONTE: Elaborado pelo autor a partir dos con-

ceitos apresentados por RANHAGEN E GROTH 
(2012a). 
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 OS FATORES INSTITUCIONAIS: 

Na SymbioCity os Fatores Institucionais possuem um destaque especial, uma vez que são 

determinantes quanto ao fracasso ou o sucesso de um determinado projeto ou intervenção. 

Para que os objetivos da abordagem sejam alcançados e se estimule o desenvolvimento sus-

tentável do espaço é urbano, é indispensável que exista um excelente processo de planeja-

mento e uma equipe de projeto dedicada e diversificada, no entanto, os princípios norteado-

res desse processo de planejamento deverão ser construídos a partir de estratégias específi-

cas que envolvam a sociedade civil neste processo. Em um projeto verdadeiramente susten-

tável, não são somente os atores privados e os orgãos públicos que direcionam o desenvol-

vimento e o foco das diversas ações, mas sim um processo participativo que envolve princi-

palmente os cidadãos afetados direta ou indiretamente pelo problema identificado e pelos 

benefícios desejados. Sabe-se hoje, indiscutivelmente, que uma intervenção urbana somente 

será bem sucedida se a própria população desenvolver um sentimento de pertencimento e 

conexão com aquele projeto, caso contrário, a cidade estará cada vez mais cedendo seu es-

paço para gigantescos projetos que carecem de uma ocupação posterior, gerando não so-

mente um enorme desperdício de tempo, mas uma imensurável perda econômica para a ci-

dade e seus habitantes. A partir desse reconhecimento, a abordagem da SymbioCity reco-

nhece a importância dos Fatores Institucionais a partir da etapa inicial do planejamento e di-

agnóstico, enumerando os fatores determinantes como sendo:  

1. Gestão e governança: A definição da UN-Habitat (2009) para governança é adotada 

pelo modelo da SymbioCity que define esse aspecto como:  

The sum o   he many ways indi iduals and ins i u ions, publi  and pri a e, 
plan and manage  he  ommon a  airs o   he  i y. I  is a  on inuing pro ess 
 hrough whi h  he  on li  ing or di erse in eres s may be a  ommoda ed and 
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 oopera i e a  ion be  aken. I  in ludes  ormal ins i u ions as well as in ormal 
arrangemen s and  he so ial  api al o   i izens. (UN-HABITAT, 2009, p.73). 

A abordagem da SymbioCity considera esse tópico a partir de uma análise direcionada parti-

cularmente ao planejamento e ao desenvolvimentos urbanos, com o objetivos de promover 

melhorias de ordem urbana, incluindo os diversos sistemas urbanos, aspectos socioculturais, 

econômicos e espaciais (forma urbana). O governo e a gestão democrática acontecem a par-

tir do momento em que há um consenso geral entre os diversos envolvidos ou afetados, para 

isso, se faz necessário o estímulo aos processos participativos entre atores e orgãos munici-

pais e entre a esfera pública e a privada. O processo de tomada de decisão e a gestão dos 

recursos disponíveis deve acontecer de forma descentralizada, respeitando a autonomia das 

entidades locais, para estas ajudem a direcionar o processo de desenvolvimento e tornem-se 

responsáveis pelas necessidades sociais e ambientais locais. (RANHAGEN E GROTH, 

2012a).  

2. O sistema administrativo do planejamento urbano e das funções urbanas: Sabe-

se que em geral o planejamento urbano de uma cidade e a organização das funções 

urbanas é atribuição do governo local. Tanto para que exista uma melhor integração 

destas questões com os diversos sistemas urbanos (funções urbanas, áreas verdes, 

infraestrutura, etc) como para que o desenvolvimento das estratégias possa ser reali-

zado considerando fatores empíricos. Os responsáveis pelo planejamento devem 

identificar as relações e proximidades que existem entre o ambiente urbano, o ambi-

ente natural e o rural, a fim de promover as sinergias adequadas entre estas esferas. 

Por exemplo, os resíduos gerados na área urbana podem contribuir como fertilizantes 

na área rural e ainda minimizar o impacto sobre o meio ambiente caso sejam trans-

formados em biogás. Um processo de planejamento que engloba setores diversifica-
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dos da sociedade contribui para a identificação das sinergias entre os sistemas, pro-

move uma estratégia integrada de ação e promove melhores transformações físicas, 

ambientais e sociais. A valorização dessa estratégia integrada de ação é o cerne do 

modelo da SymbioCity uma vez que incorpora diferentes setores, organizações, insti-

tuições, orgãos públicos e uma ampla gama de profissionais capazes de contribuir pa-

ra o desenvolvimento sustentável do ambiente urbano. Essa estratégia busca uma re-

al colaboração entre os atores envolvidos e um reconhecimento dos seus diferentes 

interesses, a fim de minimizar os conflitos futuros que poderiam vir a prejudicar o de-

senvolvimento de um plano ou projeto urbano. (RANHAGEN E GROTH, 2012a). 

3. As legislações urbanas: Na cidade, a legislação urbana e as legislações ambientais 

devem ser respeitadas e seguidas, no entanto, uma certa flexibilidade das mesmas é 

necessária a fim de permitir o desenvolvimento de políticas locais e uma adaptação ao 

contexto ou realidade local. É necessário que exista um equilíbrio entre a legislação 

nacional, regional e local para que as estratégias locais possam ser devidamente de-

senvolvidas e implementadas. Certas diretrizes contraditórias podem acontecem entre 

essas três esferas de poder, por exemplo, ao direcionar a densificação de um deter-

minado espaço a fim de potencializar um melhor aproveitamento e eficiência do solo 

urbano, no entanto, uma outra legislação estabelece que devem existir grandes áreas 

livres e veres com o objetivo de lidar com a poluição e promover o lazer urbano. Am-

bas as diretrizes contribuem de alguma forma com o ideal da sustentabilidade urbana, 

entretanto, cabe aqui um exercício de cooperação entre os envolvidos com a finalida-

de desenvolver um plano integrado que compatibilize essas ações em uma só ação 

capaz de promover a qualidade de vida e a sustentabilidade de forma adequada. Por-

tanto, os Planos de Desenvolvimento devem sempre possuir um caráter integrado e 
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multidisciplinar para que se tornem capazes de lidar com diretrizes contraditórias de 

uma forma otimizada, considerando cenários alternativos desde o início do processo  

de planejamento, balanceando os diferentes interesses e combinando-os em uma es-

tratégia espacial integrada de caráter ecológico, sociocultural e/ou econômico. (RA-

NHAGEN E GROTH, 2012a). 

4. Os diversos atores urbanos e as instituições (públicas e privadas): Como forma 

de promover e estimular o desenvolvimento sustentável na cidade é essencial que 

exista um processo de cooperação mútua entre os responsáveis pelo planejamento 

urbano, o setor privado e a esfera acadêmica. O desenvolvimento sustentável também 

contribui para o desenvolvimento econômico de uma cidade, desse modo, oportuni-

dades economicamente interessantes devem ser consideradas para que o setor pri-

vado seja parte integrante das estratégias e dos projetos urbanos, uma vez que o in-

vestimento deste é por vezes essencial para a concretização dos mesmos. O "modelo 

da hélice tripla" (figura 100) é essencial ao desenvolvimento urbano, uma vez que en-

coraja a interação entre setor privado, academia e poder público, contribuindo para o 

desenvolvimento de um consenso e para que exista um processo educativo sobre os 

conhecimentos e necessidades de cada uma das três partes. (RANHAGEN E 

GROTH, 2012a).  

5. Os recursos financeiros disponíveis e os financiamentos: Nas áreas urbanas, os 

investimentos iniciais de um determinado projeto devem originar-se do próprio poder 

público, no entanto, para que uma determinada intervenção ou plano seja de fato con-

cretizado é necessário um alto investimento que deve dividir-se entre a esfera pública, 

o setor privado e os demais setores de importância econômica dentro da cidade. Es-

tratégias de desenho urbano sustentável geralmente possuem elevados custos atre-

FIGURA 100: Hélice tripla. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 
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lados à elas. Um plano de investimentos e financiamentos realizado por profissionais 

capacitados é parte essencial para que estas ações se concretizem de fato e para que 

se utilize os recursos financeiros disponíveis da melhor forma possível. (RANHAGEN 

E GROTH, 2012a). 

6. Os processos participativos, educativos e/ou decisórios): Educação e conscienti-

zação são essenciais quando se fala em sustentabilidade ou desenvolvimento susten-

tável na cidade. O ponto de partida é um processo participativo e educativo entre po-

der público e população, conciliando os interesses privados com os interesses coleti-

vos dentro do processo de planejamento. O resultado dos planos e projetos, somente 

será benéfico e satisfatório caso haja participação direta da população e usuários ao 

longo de todo o processo de desenvolvimento. A população não deve ser informada 

apenas sobre a execução de um determinado projeto mas de toda a parte teórica que 

existe por trás daquela ação, seja ele de caráter ambiental, social ou até mesmo eco-

nômico. Os problemas identificados devem ser de conhecimento geral para que exista 

um engajamento da população no desenvolvimento do plano e uma fiscalização do 

seu cumprimento. O fortalecimento de uma democracia local é importante e até mes-

mo essencial para o modelo da SymbioCity, considerando que a conscientização, a 

participação e a mobilização da sociedade civil é essencial e somente existirá através 

de um diálogo aberto e transparente. (RANHAGEN E GROTH, 2012a). 

7. Transparência total dos diversos processos e esferas de planejamento e execu-

ção: O público deve ter acesso à informação de forma fácil e clara. No processo de 

planejamento, as autoridades locais devem se responsabilizar pelo orçamento e tam-

bém pelo custo final de execução da obra, aditivos quando necessários devem ser 

sempre claros e explícitos. Tudo isso a fim de evitar a corrupção do processo em uma 
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determinada instância. A transparência nas contas e na elaboração dos orçamentos 

contribui para que não existam fraudes posteriores e garantem o uso devido do dinhei-

ro público, fortalecendo a confiança da população no seu governo. (RANHAGEN E 

GROTH, 2012a). 

  

 METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SYMBIOCITY: 

A abordagem da SimbioCity fornece uma metodologia genérica (RANHAGEN E GROTH, 

2012b, p.10) mas capaz de ser aplicada em diferentes situações e contextos, com o objetivo 

de por em prática o desenvolvimento natural dos ciclos anteriormente citados que compõem 

o Modelo Conceitual, os Fatores Institucionais e os Sistemas Urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 101: Diagrama de Implementação. 

FONTE: RANHAGEN E GROTH (2012a) 
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São seis passos que funcionam como um processo cíclico, contínuo, dividido em 3 Loops, es-

tes, compostos por conceitos e métodos diversos (figura 101) com a finalidade de facilitar a 

utilização do modelo de desenvolvimento sustentável defendido pela SymbioCity. São eles: 

 PASSO 01 - Definição e organização do processo de planejamento ou diagnósti-

co: um planejamento prévio do próprio processo de planejamento urbano é essencial 

para se concretizem os objetivos deste. Uma planilha organizacional e um cronogra-

ma de atividades devem acompanhar todo o processo de planejamento e as diversas 

disciplinas envolvidas. A planilha deve considerar e identificar previamente os atores 

relevantes para o desenvolvimento das estratégias (seja um plano, um projeto ou uma 

intervenção) no ambiente urbano, inclusive os cidadãos direta ou indiretamente afeta-

dos pela situação, trata-se de um mapa dos diversos envolvidos no processo de pla-

nejamento e desenvolvimento urbano (RANHAGEN E GROTH, 2012b). 

 

 PASSO 02 - Diagnóstico da situação presente: Nesta fase, cabe a tarefa de identi-

ficar os problemas e os desafios que permeiam a região em questão. O mapeamento 

das condições presentes, das necessidades, dos problemas, das potencialidades e a 

identificação das particularidades é necessário para a construção de um diagnóstico 

preciso. A situação das classes sociais mais humildes ou mais diretamente afetadas 

pela situação em análise deve receber atenção especial nesta etapa. Também é es-

sencial identificar potencialidades que contribuam e justifiquem a abordagem deseja-

da. Potencialidades e Problemas uma vez identificados servirão de base para o de-

senvolvimento de estratégias integradas e efetivas. 



 

  P á g i n a  | 291 

Ao conduzir ou elaborar um Diagnóstico é importante considerar os seguintes méto-

dos de forma integrada ou separadamente, conforme a situação objeto de análise: 1. 

Mapeamento e desenvolvimento da documentação gráfica da área de estudo; 2. Iden-

tificação das potencialidades e problemas encontrados; 3. Análise da tipologia urbana, 

da forma e do espaço construído; 4. Análise detalhada das condições ambientais (ou 

até mesmo da inexistência destas); 5. Análise das causas, motivos e efeitos futuros 

dos problemas encontrados. (RANHAGEN E GROTH, 2012b). 

 

 PASSO 03 - Formulação das metas, indicadores e dos objetivos: uma vez desen-

volvidas as metas, os indicadores os objetivos, estes, deverão nortear o futuro dese-

jado para a área em questão, fortalecer as características desejadas e garantir a per-

formance eficiente dos elementos que compõem este espaço. Baseados no diagnósti-

co preliminar, os objetivos, devem buscar transformações de curto, médio e longo 

prazo, que concretizem a sustentabilidade da área de estudo ou do projeto específico 

em desenvolvimento. Estes objetivos podem ainda ser de caráter qualitativo ou quanti-

tativo, no entanto, tem a obrigação de serem mais específicos do que as metas inici-

almente estabelecidas para que se atinja a visão de futuro desejada. (RANHAGEN E 

GROTH, 2012b).  

 

 PASSO 04 - Desenvolvimento de propostas, cenários e alternativas: uma vez 

identificados os objetivos e estabelecidas as visões de futuro, chega o momento de 

definir as alternativas e os cenários diversos para o espaço em questão. Cidades são 

organismo complexos e por vezes mutáveis, portanto, as alternativas para lidar com 
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as questões urbanas devem demonstrar certa flexibilidade e uma margem para ajuste 

caso seja necessário.  As soluções devem ser associadas aos sistemas urbanos exis-

tentes e as sinergias consideradas priorizando o meio ambiente dentro das estraté-

gias. Independente da transformação que se deseje realizar, esta deverá ser susten-

tável seja em curto, médio ou longo prazo. O planejamento dessa sustentabilidade 

deve ser feito a partir das visões de futuro desejadas, onde a busca por alternativas e 

meios de se concretizar essas visões torna-se a prioridade. (RANHAGEN E GROTH, 

2012b). 

 

 PASSO 05 - Analise dos impactos: os impactos sociais, econômicos, ambientais e 

espaciais das diversas alternativas propostas deve ser analisado e criteriosamente 

discutido. O processo de decisão deve ser transparente e participativo, onde somente 

as estratégias devidamente aceitas e compreendidas serão escolhidas para seguir 

adiante. (RANHAGEN E GROTH, 2012b). 

 

 PASSO 06 - Desenvolvimento de uma estratégia para implementação e análise 

dos resultados:  a proposta final deve considerar também um plano detalhado de sua 

implementação, considerando todos os envolvidos, os prazos e os meios de se con-

cretizar o projeto. Pode ser apresentada apenas uma alternativa eleita ou um conjunto 

de alternativas interessantes, onde as sinergias entre os diversos sistemas urbanos 

estejam devidamente identificadas e consideradas a fim de garantir a qualidade do re-

sultado final, bem como a efetiva transformação do ambiente urbano. Aspectos como 

arquitetura, zoneamento, setorização das funções urbanas, infraestrutura, parâmetros 
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construtivos, espaços públicos, transporte, comércio e paisagismo já devem ter sido 

compreendidos, considerados e devidamente estabelecidos para que se atinja a sus-

tentabilidade sociocultural, econômica e ambiental da cidade. (RANHAGEN E 

GROTH, 2012b).  

A abordagem da SymbioCity desenvolvida pelo governo sueco, novamente posiciona a Sué-

cia como uma percussora no quesito sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. A per-

cepção dos planejadores e gestores locais em identificar a dificuldade que existe na imple-

mentação das estratégias de sustentabilidade, muitas vezes decorrente até mesmo da pró-

pria incompreensão do que vem a ser um desenvolvimento sustentável. Sinaliza por parte 

destes, uma preocupação que ultrapassa os limites nacionais e reconhece a 

(in)sustentabilidade como uma questão global que necessita ser trabalhada e estimulada co-

mo forma de garantir um futuro qualitativo para uma sociedade global. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Certo é que a sustentabilidade começa a ser valorizada como uma política urbana tão essen-

cial quanto à educação, a saúde, a habitação, ou outra qualquer. Talvez nunca antes, desde 

a sua introdução no cenário mundial, a sustentabilidade tenha sido tão discutida quanto ago-

ra. Até mesmo nos países em desenvolvimento onde sua chegada foi um tanto tardia, esse 

ideal urbano já começa a concretizar-se nos planos e propostas de intervenção urbana. 

Regenerar significa acima de tudo valorizar. Reconhecer aspectos da história de um determi-

nado local, sinalizar os problemas e buscar maneiras de desenvolver as sinergias entre as di-

ferentes potencialidades. O principal desafio real a ser enfrentado é o de identificar novas e 

criativas maneiras de se fortalecer as relações, sejam elas ambientais ou sociais. Neste con-

texto, o desenvolvimento econômico acontecerá naturalmente no espaço urbano, a partir do 

momento em que a cidade for planejada e desenhada vislumbrando unicamente uma melho-

ria das condições sociais e ambientais urbanas.  

Na heterogeneidade da cidade contemporânea, as formas de intervenção devem ser tão di-

versificadas quanto às questões que se busca transformar. Em uma época globalizada, onde 

finalmente se reconhece que a esfera urbana não pode ser desvinculada do meio ambiental,  

onde a informação viaja rapidamente, os impactos decorrentes de atitudes imediatistas aca-

baram por afetar a sociedade global como um todo. Para que a sustentabilidade seja de fato 

alcançada é preciso reconhecer que ela é muito mais do que apenas as questões ambientais, 

torna-se fundamental trabalhar a mesma sob o viés social, econômico, cultural e o ambiental, 

pois somente desse modo os resultados desejados serão alcançados.  
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As intervenções em espaço subutilizados na contemporaneidade são diversas, algumas mais 

onerosas, outras menos. Aparecem nas mais variadas tipologias possíveis, no entanto, por 

trás de suas estratégias existe um forte reconhecimento de que a dimensão social é indisso-

ciável da dimensão ambiental. Abordagens holísticas são valorizadas e estimuladas para que 

se possa de fato promover uma melhoria duradoura dos aspectos urbanos.  

Dentre as diversas estratégias discutidas ao longo dessa pesquisa, alguns conceitos e parti-

dos se destacam em menor ou maior grau ao longo dos Planos e Projetos voltados à regene-

ração dos espaços subutilizados em áreas centrais (ou até mesmo em outra área qualquer 

que sofra uma modificação de suas dinâmicas urbanas). Uma abordagem integrada dos di-

versos sistemas e atores urbanos é fundamental, juntamente de um processo que gestão 

democrática que percorra todas as esferas da sociedade urbana, acompanhando as propos-

tas do início ao fim. 

Intervenções que buscam introduzir o amplo espectro da sustentabilidade no ambiente urba-

no têm se destacado ao longo das propostas. Estratégias e partidos como, por exemplo: a 

pedestrianização, walkability, a cidade compacta, o placemaking, a mobilidade sustentável, a 

biofilia, a eco-eficiência, as energias renováveis, a gestão de resíduos, as tecnologias verdes, 

o uso misto, a diversidade das tipologias habitacionais e o city marketing têm tido destaque 

frequente dentre as intervenções. Estes apresentam uma oportunidade viável tanto para a 

região da Santa Ifigênia como para a cidade contemporânea como um todo. Demonstram-se 

capazes de fortalecer o senso de uma comunidade urbana, o senso de lugar, a identidade e a 

memória de um determinado espaço ou sociedade, assim como o patrimônio cultural local. 

Hoje, tratar de sustentabilidade e regeneração urbana significa transformar o espaço público 

com a mesma intensidade que se transforma o ambiente construído, significa dirigir-se igual-
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mente aos aspectos sociais, ambientais, econômicos e culturais de uma sociedade. Numa 

tentativa de minimizar o impacto de uma sociedade sobre o meio ambiente natural e promo-

ver cidades realmente capazes de perdurar ao longo de gerações, sempre inovando, se rein-

ventando e que estejam prontas para deixar de lado antigas verdades para que novos ideais 

possam tomar o seu lugar, a fim de promover uma sociedade global verdadeiramente susten-

tável. 
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