
Bruna Gripp Ibiapina

Parâmetros da Dinâmica Urbana e Atributos Físicos
que promovem urbanidade: urbanismo na escala humana.

São Paulo I 2016





Bruna Gripp Ibiapina

Parâmetros da Dinâmica Urbana e Atributos Físicos
que promovem urbanidade: urbanismo na escala humana.

São Paulo I 2016

Dissertação apresenta ao Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Arquitetura 
e Urbanismo.

Orientador I Prof. Dr. Carlos Leite de Souza



I12p   Ibiapina, Bruna Gripp.
 Parâmetros da dinâmica urbana e atributos físicos que   
         promovem urbanidade: urbanismo na escala humana. 
         Bruna Gripp Ibiapina - 2016. 
          188 f. : il. ; 30 cm 

      Dissertação (mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade  
 Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016.
          Bibliografia: f. 181 – 188. 

       1. Urbanidade. 2. Parâmetros da dinâmica urbana.  3. 
 Densidade. 4. Atributos físicos. 5. I. Título.  

                                                                                                             CDD 711.5







Agradecimentos

Agradeço a todos que me acompanharam nesta longa e prazerosa caminhada:

À minha família em especial, pelo apoio incondicional, para que eu pudesse realizar esse 
mestrado. Pai, mãe e minha querida irmã, serei eternamente grata por todas as palavras de 
apoio e motivação, por toda a paciência e por todo o carinho.

Às minhas amigas alencarinas, companheiras de arquitetura, de mestrado e da vida,  que 
tornaram essa experiência em São Paulo tão divertida, instigante e acolhedora. Em especial 
à Naty e à Marina, o meu muito obrigada por toda amizade. 

Ao meu orientador Carlos Leite, pelo conhecimento compartilhado, pela dedicação, pelas 
oportunidades e principalmente pela motivação. Com todo o seu entusiasmo pelo mundo 
urbano sempre foi para mim uma fonte de inspiração.  

Agradeço aos professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie por todo o apoio. 

E, por fim, à cidade de São Paulo, que me acolheu de forma tão calorosa. 

Durante esses dois anos, a vida a pé nesta cidade mudou a minha forma de ver o mundo. 
A cada caminhada, um aprendizado, novas descobertas, novas pessoas, novos caminhos. 
Ao chegar à cidade, em poucos dias já me reconheci no bairro, nas ruas, nos parques e 
nas calçadas. Santa Cecília já era meu bairro; Avenida Higienópolis, meu caminho diário; o 
Parque Buenos Aires, meu lazer; e as calçadas da Rua Conselheiro Brotero, a extensão da 
minha casa. 

E assim, caminhando pela cidade, cheguei ao tema desta pesquisa. Com todo apoio de meu 
orientador, que me guiou nessa temática de buscar compreender o que torna uma cidade 
mais humana, agradável para caminhar e permanecer, chego ao fim deste mestrado com a 
certeza de que não poderia ter escolhido tema mais apaixonante para me acompanhar, não 
só nesses dois anos de pesquisa como por toda a vida.

À minha pequena cidade de São Paulo, aquela que percorro a pé, a você dedico o meu 
muito, muito-obrigado! 





Resumo

Nas últimas décadas, a dimensão humana foi bastante negligenciada no desenvolvimento 
das cidades e atualmente se percebe uma grande demanda pelo resgate da dimensão da 
“urbanidade”. Este trabalho percorre uma análise dos principais instrumentos – parâmetros 
da dinâmica urbana e atributos físicos – que possam promover maior urbanidade em 
nossas cidades. Tais instrumentos, que se destacam como essenciais e complementares 
na construção da urbanidade, são abordados no novo Plano Diretor Estratégico (PDE) de 
São Paulo.

Palavras-chave: urbanidade; parâmetros da dinâmica urbana; atributos físicos. 





Abstract

In recent decades, the human dimension was quite negligent in the development of cities 
and currently sees a great demand for the redemption of “urbanity”. This paper covers an 
analysis of the main tools - parameters of urban dynamics and physical attributes - that can 
promote more urbanity in our cities. Such instruments, which stand out as essential and 
complementary in the construction of urbanity, are addressed in the new Strategic Master 
Plan of São Paulo.

Key words: urbanity; parameters of urban dynamics; physical attributes.
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Introdução

As cidades nunca atraíram tantas pessoas. Segundo Leite (2012), desde 2007 mais de 50% 
da população mundial habita os centros urbanos e até 2050 essa população corresponderá 
a mais de 75%. A grande aglomeração urbana tem gerado um maior crescimento econômico, 
viabilizado investimentos em infraestruturas urbanas, oferecendo melhor qualidade de vida 
para a população, e gerado maiores fluxos e trocas de informação e conhecimento. Assim, 
as cidades representam hoje uma grande oportunidade para se construir um futuro próspero.

Porém, as cidades atuais representam não apenas uma oportunidade de desenvolvimento 
mas também um grande desafio. Além dos desafios gerados pelo descompasso entre o 
acelerado crescimento populacional e a oferta de uma infraestrutura urbana adequada 
para atender a tal demanda, principalmente nas cidades de países em desenvolvimento, 
muitas cidades, hoje, desenvolvem-se baseadas em um modelo de crescimento de 
baixas densidades, em que as principais funções da cidade – morar e trabalhar – estão 
desconectadas e a maior parte dos deslocamentos é feita por automóveis. 

Como consequência, as cidades crescem de forma caótica, onde grande parte da população 
vive em situação precária, o que acaba gerando tensões no território que comprometem 
seu desenvolvimento. O modelo de cidade difusa, monofuncional e dependente do uso 
do automóvel tem contribuído para a segregação espacial e social das cidades, inibindo 
a diversidade e a vitalidade nos espaços urbanos, cada vez mais moldados em função 
do deslocamento por automóveis, e não em função do pedestre, tornando esses espaços 
degradados, inseguros e inóspitos. Todos esses aspectos tem gerado conflitos na cidade 
que impedem a construção da urbanidade. Vivemos em um mundo urbano, mas falta 
urbanidade. 

Tendo como definição de urbanidade a cidade que acolhe as pessoas com civilidade, 
gentileza e cortesia, de acordo com Aguiar (2012), percebe-se, hoje, um desejo latente de 
se regatar esse conceito, buscando a construção de cidades mais humanas, com espaços 
públicos de qualidade que favoreçam os encontros e a vida urbana, perdida nas últimas 
décadas. 

Partindo, portanto, da problematização das questões relativas ao desenvolvimento urbano 
atual, no contexto da falta de urbanidade nas cidades, esta pesquisa tem como objetivo 
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analisar e definir os principais instrumentos urbanos, parâmetros da dinâmica urbana e os 
atributos físicos, que promovem urbanismo na escala humana, tendo como estudo de caso 
o novo Plano Diretor Estratégico (PDE) da cidade de São Paulo. Os objetivos específicos 
da pesquisa pretendem:

 Problematizar o atual processo de desenvolvimento urbano e a crescente perda de 
urbanidade. 

 Analisar os principais instrumentos – parâmetros da dinâmica urbana e atributos 
físicos – que promovem cidades na escala humana.

 Analisar as diretrizes do novo PDE da cidade de São Paulo sob a ótica de tais 
instrumentos. 

 Tendo o PDE de São Paulo como estudo de caso, buscar analisar a influência da 
aplicação de tais instrumentos na qualidade do espaço urbano para as pessoas. 

 Definir e organizar os instrumentos: a) parâmetros da dinâmica urbana; b) atributos 
físicos. 

Como autores fundamentais na base referencial da pesquisa destacam-se Glaeser (2011), 
Chakrabarti (2013), Duany et al. (2009) e Jacobs (2009) na análise dos parâmetros da 
dinâmica urbana e Gehl (2013), Cullen (2008) e Alexander et al. (1980) na análise dos 
atributos físicos. Além de autores complementares, como Rogers (2001), Burdett e Sudjic 
(2011), Florida (2011), Leite (2012) e Meyer (2002).

A pesquisa se divide em quatro capítulos. No primeiro capítulo será contextualizado o retorno 
da dimensão humana nas cidades. Considerando o novo cenário mundial, onde o planeta se 
torna cada vez mais urbano, procura-se inicialmente um entendimento acerca dos principais 
desafios a serem vencidos nas cidades no contexto da busca pela urbanidade perdida nas 
últimas décadas para, em seguida, lançar a ideia de que a construção de “cidades para 
pessoas’’ (GEHL, 2013) é tão desejável quanto possível. Destacando-se como instrumentos 
indispensáveis nesse processo, serão analisados nos capítulos seguintes os parâmetros da 
dinâmica urbana e os atributos físicos urbanos.

No segundo capítulo serão abordados parâmetros como densidade, compacidade e 
diversidade de usos, que se destacam como um modelo de desenvolvimento que contribui 
para o crescimento de cidades mais funcionais, sustentáveis e humanas. 
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Compactar o território em vez de expandi-lo, promover maiores adensamentos e aproximar 
as funções urbanas (habitação, comércio, serviços, equipamentos e lazer) são ações que 
acabam por promover melhor mobilidade e acessibilidade no território, uma vez que favorece 
deslocamentos a pé, de bicicleta e por transporte público em massa, viabiliza investimentos 
em infraestrutura urbana, promove maior qualidade ambiental – reduzindo emissão de 
carbono e consumo de recursos naturais – e contribui para um estilo de vida mais saudável 
e feliz, uma vez que a população tem um tempo livre maior para realizar atividades físicas 
e sociais.

Ainda como forma de promover maior urbanidade, no capitulo 3 serão analisados os atributos 
físicos que qualificam os espaços urbanos, tornando as cidades atrativas para pessoas. 
Assim, será demonstrado que espaços urbanos que contemplem a escala humana, com 
boas calçadas, mobiliários urbanos planejados, boa iluminação, pavimentação adequada, 
arborização e bons espaços para permanecer, são essenciais para que as pessoas 
caminhem, permaneçam e se encontrem na cidade. 

Segundo Peñalosa (2014, p. 7), “se a cidade é o lugar do encontro por excelência, mas que 
qualquer outra coisa, a cidade é seu espaço público peatonal. A quantidade e qualidade do 
espaço público peatonal determinam a qualidade urbana de uma cidade.”

Por fim, no quarto capítulo será proposta uma reflexão dos parâmetros e atributos no novo 
Plano Diretor Estratégico (PDE) do município de São Paulo. Aprovado em 31 de junho de 
2014, o Plano possui como uma de suas principais diretrizes a promoção do adensamento 
com capacidade de suporte, aproximando as funções básicas da cidades – morar e trabalhar 
– e buscando reorganizar e equilibrar o território nos próximos 16 anos, com a oferta de uma 
cidade mais humana. 

Tendo o Plano como estudo de caso, busca-se uma análise dos conceitos e diretrizes 
adotados que se relacionam aos instrumentos verificados nos capítulos 2 e 3. Portanto, será 
feita uma abordagem conceitual do Plano, e não um estudo relacionado à sua espacialização 
na cidade.

Assim, esta pesquisa visa a contribuir para a difusão dos principais instrumentos – parâmetros 
e atributos – na construção da urbanidade nas cidades, buscando uma aproximação com a 
realidade das cidades de países em desenvolvimento, a partir da análise do novo PDE da 
cidade de São Paulo.





Capítulo I 01

A construção da urbanidade: 
o retorno do urbanismo à dimensão humana nas cidades contemporâneas
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A potência das cidades

Pela primeira vez na história mundial, existem mais pessoas habitando as cidades do que 
os campos. Há um século, apenas 20% da população do mundo residia em áreas urbanas. 
Hoje, mais da metade da população vive nas cidades e, em 2050, espera-se que essa 
proporção chegue a dois terços da população mundial (UN-HABITAT, 2015). 

Uma multidão de 243 milhões de americanos se aglomera naqueles 3% do país que 
correspondem à zona urbana. Uma população de 36 milhões de pessoas vive na cidade 
e no entorno de Tóquio, a área metropolitana mais produtiva do mundo. No centro de 
Mumbai residem 12 milhões de habitantes, e Xangai é quase do mesmo tamanho. 
Em um planeta com grandes espaços disponíveis (toda a humanidade poderia caber 
no Texas – cada um de nós com sua própria casa), acabamos escolhendo morar em 
cidades (GLAESER, 2011, p.1).

Considerando que o planeta está se tornando cada vez mais urbano, Burdet e Sudjic (2011, 
p. 9) afirmam que 2% da superfície da terra é ocupado por cidades, e 53% da população 
do mundo vive nessas cidades. De acordo com dados do Banco Mundial, a população 
urbana do mundo desenvolvido tem crescido cerca de 5% e a área construída de suas 
cidades aumentou 30% em 10 anos. Já quanto às cidades de países em desenvolvimento, 
a população tem crescido 20% e as áreas urbanizadas cerca de 50%. Chakrabarti (2013) 
também afirma que cerca de 80% da área terrestre do planeta é ocupada por aglomerados 
urbanos.

FIGURA 1.1: População urbana ocupa 83% da área 
terrestre do planeta. Fonte: CHAKRABARTI (2013, p. 
46-47).
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No entanto não é a primeira vez que o fenômeno de crescimento demográfico nas cidades 
merece destaque na história do planeta. Durante a Revolução Industrial, milhares de novos 
migrantes passaram a viver nas cidades em busca de emprego e melhores condições de 
vida. O crescimento populacional nas cidades nessa época ocorreu de forma lenta e em 
menor escala, quando comparado ao processo de urbanização atual. Como exemplo desse 
baixo crescimento urbano, podemos citar Londres, que demorou cerca de cem anos para 
atingir 1 milhão de habitantes e se tornar a primeira megalópole do mundo; já Lagos, na 
Nigéria, teve um aumento populacional de 3.000% de 1950 até hoje, chegando a 10 milhões 
de pessoas (BURDETT; SUDJIC, 2011).

Na história antiga das cidades, Roma e Bagdá chegaram a atingir 1 milhão de habitantes. 
No final do século I a.C., Roma foi considerada a maior cidade do mundo por mais de mil 
anos. Já Bagdá atingiu seu auge entre 762 e 930 d.C. Porém, Leite (2012, p. 20) enfatiza 
que “a diferença hoje não é a presença de uma ou algumas grandes cidades líderes de seu 
tempo, mas sim a rápida emergência de um enorme número de grandes concentrações 
humanas por todo o planeta”. 

Entre 1950 e 2005, o número de cidades com mais de 1 milhão de habitantes cresceu de 37 
para 96 na Europa e na América do Norte, enquanto que, na Ásia, África e América Latina, 
esse número passou de 39 para 308 cidades (BURDETT; NOWAK, 2008).

As cidades hoje crescem de forma complexa, estando cada vez mais conectadas, 
estabelecendo grandes fluxos globais de informação, formando verdadeiros nós urbanos. 
Por isso surgem novas configurações no território, como as megarregiões, compostas por 
megacidades (cidades com mais de 10 milhões de habitantes) que competem e cooperam 
entre si a favor da economia global.

As quarenta maiores megarregiões do mundo são responsáveis por dois terços da 
produção global e somam 90% de todas as invenções, ao passo que abrigam 18% da 
população mundial. A gigantesca megarregião do Brasil composta por São Paulo e Rio 
de Janeiro é a 12ª maior megarregião do mundo, com mais de 40 milhões de habitantes. 
Ela gera 340 bilhões de dólares com a produção de bens e serviços (é a 22ª colocada 
entre megarregiões mundiais nesse quesito). (FLORIDA, 2011, p. x).

Diante desse cenário mundial, surge a indagação: o que leva tantas pessoas a escolherem 
as cidades como local de moradia? Um dos fatores de grande poder de atração das 
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crescimento econômico viabiliza investimentos em infraestruturas urbanas, tornando essas 
cidades extremamente atrativas não só por oferecer melhores oportunidades econômicas, 
mas também por oferecer melhor qualidade de vida.

Glaeser (2011) explica que esse processo de atração das cidades de países em 
desenvolvimento ocorre principalmente através da migração do campo para a cidade.  
O autor  ressalta que as cidades, e não o campo, serão a salvação dos países menos 
desenvolvidos. 

As vilas rurais pobres chegam a parecer janelas para um passado distante, onde pouco 
mudou por milênios. As cidades são turbilhões dinâmicos, em constantes mudanças, 
trazendo fortunas para alguns e sofrimento para outros. A cidade pode trazer uma 
bala de revólver, mas ela também oferece a chance de uma vida mais rica, saudável e 
brilhante que pode vir pela conexão com o planeta. A vida em uma vila rural pode ser 
mais segura que a vida em uma favela, mas é a segurança de uma pobreza infindável 
por gerações (GLAESER, 2011, p. 75).

Apesar dos altos índices de pobreza e miséria urbana das cidades de países em 
desenvolvimento, essas continuam atraindo grande quantidade de pessoas que se deslocam 
de áreas rurais ou de locais de maior precariedade.  

Um estudo recente registrou que, enquanto 90% dos habitantes do Rio ganhavam mais 
de $85 por mês em 1996, somente 30% das pessoas do Nordeste rural estavam acima 
da linha da pobreza. [...] Lagos, na Nigéria, é normalmente retratada como um lugar de 
absoluta privação, mas na verdade a extrema taxa de pobreza em Lagos, quando corrigida 
para os maiores preços da cidade, é menos da metade da taxa de extrema pobreza na 
Nigéria rural. Cerca de 75% dos habitantes de Lagos têm acesso à água potável, uma 
proporção que é horrivelmente baixa, mas que é bem maior do que qualquer outro lugar 
na Nigéria, onde a norma é menos do que 30%. Kolkata também é considerada um 
lugar de grande privação, mas a taxa de pobreza nessa cidade é de 11%, enquanto a 
taxa de pobreza nas áreas rurais de Bengala Ocidental é de 24%. Em anos recentes, 
mais de 10% dos habitantes da área rural de Bengala Ocidental enfrentaram escassez 
de alimentos; esses números para a população urbana são inferiores a 1% (GLAESER, 
2011, p. 73-74).

Essas cidades, segundo o autor, estão tendo êxito em uma de suas principais funções, que 
é promover o crescimento e desenvolvimento de sua população, independente do seu grau 
de riqueza. Brasil, China e índia serão países muito mais ricos daqui a algumas décadas e 
essa riqueza será gerada nos grandes centros urbanos e não nas áreas rurais.  FIGURA 1.4: As 10 cidades mais densas do mundo. 

Fonte: DEMOGRAPHIA (2014).

FIGURA 1.3: As 10 cidades mais populosas do mun-
do. Fonte: DEMOGRAPHIA (2014).
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Diante desse cenário, algumas cidades, principalmente de países em desenvolvimento, 
atraem milhares de pessoas em busca de acesso a infraestruturas básicas e oportunidades 
econômicas. Outras, geralmente cidades desenvolvidas, onde grande parte dos desafios 
urbanos (miséria, violência e falta de infraestrutura básica) já foram vencidos, prosperam 
como locais de prazer, consumo e produtividade. Essas cidades oferecem, além de 
infraestruturas básicas, infraestruturas que proporcionam um nível avançado de qualidade 
de vida, pois a grande concentração de pessoas possibilita investimentos em equipamentos 
de alto custo, tornando-os acessíveis, além de viabilizar melhorias nos espaços urbanos.

Nesse contexto, Glaeser (2011) explica a cidade do consumo. Segundo o autor, à medida 
que as pessoas acumulam riqueza, elas passam a escolher a cidade, como local de moradia, 
pelo que a cidade oferece, ou seja, pelo estilo de vida que ela proporciona. Cidades como 
Nova York, Paris e Londres atraem pessoas que buscam consumir os prazeres que esses 
centros têm a oferecer: restaurantes, teatro, museus, parques e praças. O investimento em 
equipamentos aliado à qualidade dos espaços urbanos permite o deslocamento na cidade 
com conforto e segurança, tornando essas cidades extremamente atrativas e prazerosas. 
“Os prazeres urbanos ajudam a determinar o sucesso de uma cidade” (GLAESER, 2011, p. 
117). 

Segundo Gehl (2013), os prazeres urbanos estão intimamente relacionados com a capacidade 
de fruição das cidades. Cidades que favorecem o deslocamento de pedestres são cidades 
extremamente prazerosas. Poder caminhar, encontrar pessoas, sentar em cafés ao ar livre 
e, ao longo do caminho, passar por um museu ou admirar a beleza de uma edificação 
antiga, observar a vida acontecendo em uma praça, olhar vitrines, comprar em uma loja são 
prazeres que cidades caminháveis, que possuem espaços urbanos qualificados, oferecem 
e que tornam essas cidades cada vez mais atrativas. 

Gehl enfatiza ainda que o mais importante em uma cidade são as pessoas e as relações 
estabelecidas entre elas, portanto cidades que proporcionam vitalidade nas ruas estão 
também favorecendo os encontros, os fluxos e as trocas culturais, econômicas e de 
conhecimento. 

Mesmo cidades de países em desenvolvimento, com grandes desafios urbanos ainda por 
serem vencidos, tornam-se cidades extremamente atrativas, não somente pela capacidade 
de oferecer, como vimos, melhores oportunidades econômicas e infraestruturas básicas, 
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FIGURAS 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 : Exemplos de urba-
nidade conquistada: Pompidou em Paris; Central 
Parque em Nova York; Oxford Street em Londres e 
Amager Square em Copenhague. Fonte: <https://
www.expedia.com.br/Centre-Georges-Pompidou-Pa-
ris.d6068777.Guia-de-Viagem>; <http://www.viajejet.
com/wp-content/viajes/central-park-de-nueva-york.
jpg>;> <http://www.millenniumhotels.co.uk/millen-
niumknightsbridge/attractions-and-events/attractions/
oxford-street.html>. <http://www.artedigitalinternet.
com.br/clientes/jujunatrip/as-regioes-de-copenha-
gen-descubra-o-seu-lugar/> Acesso em: 19 maio 
2015.
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FIGURAS 1.9, 1.10  e 1.11: Morar nas cidades re-
presenta diversidade, densidade e proximidade. 
Fonte: <http://simplesmenteberlim.com>; <http://ad-
vanze.se/wp-content/uploads/2015/11/2-600x600.
png>;  <http://f.i.uol.com.br/fotografia/2013/07/26/
303160-970x600-1.jpeg> Acesso em: 19 maio 2015. 

mas também pela quantidade de serviços, comércios e pela diversidade pessoas, por gerar 
grande fluxo de trocas de informação e pela oferta de infraestruturas de alta qualidade. 

Nesse sentido, Theis (2011) analisa a cidade de São Paulo na tentativa de entender como 
uma cidade com tantos problemas urbanos como criminalidade, congestionamentos, alto 
custo de vida e poluição atrai tantas pessoas. Segundo ele, a grande aglomeração de 
pessoas faz com que a cidade ultrapasse os limites da mentalidade de cidade pequena e 
alcance uma maior produção intelectual e econômica. Assim, essa cidade proporciona uma 
vida cultural e uma oferta de oportunidades econômicas que atrai pessoas não somente do 
Brasil, mas também do mundo. Segundo o autor, esse fato ocorre quando a “quantidade de 
vida se transforma em qualidade e caráter” (SIMMEL, 1903 apud THEIS, 2011, p.2).

A cidade abriga tudo que alguém possa desejar: teatros, cinemas, casas de espetáculos, 
um evento de renome mundial – a Bienal, e muito mais. O cenário gastronômico oferece 
de tudo; você pode comer praticamente tudo o que a culinária mundial oferece em São 
Paulo, sem ter que sair da cidade (THEIS, 2011, p. 3).

O autor conclui que, apesar de tantos problemas, a vida vibrante da cidade de São Paulo a 
torna extremamente atrativa.

É impossível descrever um fenômeno como São Paulo. Uma cidade como ela tem 
que ser vivenciada, experimentada. É preciso experimentar o pulso da vida que passa 
por essa cidade e as vibrações que ela emite. São Paulo é uma entidade inexplicável  
(THEIS, 2011, p. 7).

A grande aglomeração de pessoas na cidade de São Paulo e em várias cidades no mundo 
proporciona a concentração de energia física, intelectual e crítica que pode ser considerada, 
segundo Jacobs (2009, p. 244): 

[...] um bem positivo, na crença de que são desejáveis fontes de imensa vitalidade e por 
representarem, num espaço geográfico pequeno, uma enorme e exuberante riqueza de 
diferenças e opções, sendo muitas dessas diferenças singulares e imprevisíveis e acima 
de tudo valiosas só por existirem [...]. 

Altas densidades portanto geram grande fluxo de trocas de informação, diversidade e 
vitalidade nos espaços urbanos que, por sua vez, atraem pessoas que estão à procura de 
proximidade, companhia, compartilhamento, inclusão e animação.
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Segundo Rogers (2001), o grande trunfo da humanidade tem sido sua capacidade 
de comunicação, de transmitir conhecimento de geração em geração. Essa troca de 
conhecimento, por sua vez, torna-se mais eficaz quando se está frente a frente, por isso 
procuramos um contato próximo com pessoas, seja para buscar um maior aprendizado 
ou para ampliar as redes de relacionamentos profissionais, amigáveis e amorosos. As 
cidades, que possuem grande capacidade de aglomerar pessoas, funcionam, portanto, 
como amplificador dos fluxos de aprendizado e das redes de relacionamento. É nas cidades 
onde ocorrem as trocas de informação que se espalham para além de suas fronteiras e 
enriquecem o mundo.

Nesse contexto, Glaeser (2011) explica que essas trocas de conhecimento que ocorrem nas 
cidades geram o chamado capital humano. Pessoas capacitadas e talentosas acabam por 
atrair pessoas igualmente capacitadas que buscam interagir e compartilhar conhecimento. 
Segundo ele, as pessoas se tornam mais produtivas quando trabalham com pessoas de 
maior capacidade e, consequentemente, a cidade se torna mais próspera. Bangalore, a 
quinta maior cidade da Índia, hoje é considerada uma das cidades de maior destaque entre 
as cidades de países em desenvolvimento. O crescimento de Bangalore vem principalmente 
da grande concentração de pessoas talentosas, fazendo com que estrangeiros, como os 
vindos do Vale do Silício e Cingapura, estabeleçam conexão com o seu capital humano. 

Florida (2011) argumenta que o capital humano é a chave para o desenvolvimento da 
nova classe econômica: a classe criativa. O autor acredita que essa classe irá dominar a 
vida econômica, social e cultural deste século. Ele explica que a classe criativa engloba 
profissionais que utilizam a criatividade como motor de suas atividades, podendo ser artistas, 
músicos, cientistas, professores, agentes financeiros, empresários ou advogados. 

Essas pessoas buscam ambientes tolerantes e abertos à diversidade, em que a convivência 
entre diferentes culturas ocorre de forma harmônica. Segundo Jacobs (2009), esses 
ambientes, em que pessoas do mundo todo se sentem bem recebidas, tornam-se propícios 
para transformar energia e ideias em inovação e riqueza.

Diversidade também significa empolgação e dinamismo. Pessoas de espírito criativo 
apreciam a mistura de influências. Elas querem ouvir diferentes tipos de música e 
experimentar diversos tipos de comida; querem conhecer pessoas diferentes de si com 
quem possam socializar, trocar pontos de vista e debater diversos assuntos (FLORIDA, 
2011, p. 227).
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Diante da capacidade das cidades de aglomerar pessoas e gerar trocas e fluxos de 
conhecimento e informação que, por sua vez, geram prosperidade econômica e social, as 
cidades têm se tornado locais extremamente atrativos. 

[...] contrariando todas as apostas do final do século 20, as cidades não morreram nem 
entraram em declínio. Pelo contrário: as pessoas nunca buscaram tanto se aglomerar. 
Em um planeta cada vez mais digital e virtual, nunca se buscou tanto o encontro físico, 
e as cidades nunca foram tão atrativas.

Quanto mais avançam as inovações de tecnologia de informação e conexões a distância, 
mais as cidades ganham atratividade. Veremos que uma reforça a outra e que a interação 
física no território gera inovação como nunca antes (LEITE, 2012, p. 24).

O lugar geográfico continua sendo o eixo central das nossas escolhas. A tecnologia 
proporciona maiores possibilidades. Podemos nos locomover facilmente para uma 
diversidade de lugares, mas a tecnologia não substitui a localização física. Segundo Glaeser 
(2011), as conexões via internet nunca substituirão as informações trocadas frente a frente.

Assim, as cidades se tornam cada vez mais atrativas, seja por oferecerem melhores opor-
tunidades econômicas e infraestruturas básicas, seja por proporcionarem prazeres urbanos 
através de equipamentos e espaços urbanos altamente qualificados ou pela capacidade de 
gerar fluxos de informação e conhecimento e ampliar as redes de relacionamentos. O fato 
é que as cidades hoje funcionam como verdadeiros imãs demográficos, trazendo grandes 
benefícios para a população mundial, porém a grande aglomeração de pessoas também 
vem causando diversos problemas urbanos, como veremos a seguir.

FIGURA 1.12: A tecnologia possibilita novas formas 
de comunicação mas não substitui o lugar físico. 
Fonte: <http://www.beevoz.com/wp-content/uplo-
ads/2014/12/tecnologia-presente-futuro-17-590x598.
png> Acesso em: 19 novembro 2015.
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Os desafios pela busca da urbanidade

Vivemos, hoje, em um cenário mundial onde as cidades triunfaram. Nunca as cidades foram 
tão atrativas e abrigaram tantas pessoas. Porém, o acelerado processo de expansão das 
aglomerações urbanas tem gerado grandes desafios na construção da urbanidade.

[...] o “inferno urbano” expresso numa impossível urbanidade é consequência de pelo 
menos dois processos distintos. O primeiro se impõe através de planos e projetos 
equivocados e desastrosos, extirpadores de urbanidade, como é o caso das grandes 
cidades americanas. O segundo resulta da mais absoluta ausência de planos ou da 
consciência de sua necessidade, como é o caso das grandes cidades brasileiras 
(MEYER, 2002).

Em uma análise da obra de Jane Jacobs, Morte e Vida nas cidade, Meyer (2002)  comenta 
que a falta de urbanidade nas cidades deriva de dois processos distintos. Considerando-
se tais processos, serão abordados inicialmente as problemáticas decorrentes do 
crescimento desordenado das cidades, que ocorre principalmente nas cidades de países 
em desenvolvimento e, em seguida, as problemáticas decorrentes  de um modelo de 
desenvolvimento de cidades difusas, monofuncionais e dependestes do uso do automóvel, 
característico do processo de crescimento das cidades americanas e que se desenvolveu 
em várias cidades no mundo. 

Segundo Joan Clos i Matheu, diretor executivo do UN-HABITAT, a urbanização nas cidades 
irá definir o século 21. Em 2030, cerca de 9 milhões de pessoas, 75% da população mundial, 
estarão habitando as cidades e grande parte desse crescimento ocorrerá em cidades de 
países em desenvolvimento, onde existe a maior ineficiência de planejamento urbano. (UN-
HABITAT; PPS, 2012)

A falta de um planejamento urbano adequado, aliada ao acelerado crescimento populacional, 
principalmente nas cidades de países em desenvolvimento, tem gerado uma grande pressão 
sobre as infraestruturas existentes que não estão suprindo as novas demandas. Assim, as 
cidades emergentes crescem de forma caótica onde grande parte da população vive em um 
cenário de pobreza, criminalidade, precárias condições de moradia, falta de acesso à água 
potável, saneamento básico e energia. Esse crescimento desordenado gera conflitos na 
que comprometem o desenvolvimento e impedem a construção de cidades mais humanas. 
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Estamos testemunhando uma migração da pobreza rural para a nova pobreza urbana. 
Nos países em desenvolvimento, as favelas, que atualmente acomodam cerca de 1 
bilhão de pessoas, representam a manifestação mais clara da pobreza urbana e da 
desigualdade. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas não possuem acesso ao saneamento 
básico e 1,2 bilhões de pessoas não possuem acesso à água potável. Menos de 35% 
das cidades nos países em desenvolvimento tem as suas águas residuais tratadas (UN-
HABITAT, 2015, p.5, tradução nossa).

Uma pesquisa realizada pelo PNUD (2014) em 91 países em desenvolvimento mostra que 
cerca de 1,5 bilhões de pessoas estão vivendo na pobreza, em precárias condições de 
moradia, com acesso restrito à saúde e à educação. A África Subsariana e a Ásia do Sul 
possuem os maiores índices de desigualdade em relação ao acesso à saúde, com 37% e 
25% respectivamente. Já com relação ao acesso à educação, as maiores desigualdades 
ocorrem na Ásia do Sul com 42%, Estados Árabes com 41% e na África Subsariana com 
37 % 

De acordo ainda com a pesquisa os altos índices de desigualdade em relação ao acesso à 
infraestrutura básica contribuem para aumentar os índices de violência e criminalidade. 

Um estudo realizado em 132 países analisou o nível de segurança da população baseado 
em taxas de homicídio, níveis de crimes violentos, percepções sobre a criminalidade, terror 
político e as mortes no trânsito. Nesse estudo, países em desenvolvimento lideram a lista, 
como Iraque, Nigéria, Venezuela, Afeganistão, República Democrática do Congo, África do 
Sul, República Centro-Africana e Síria. Em 16º lugar aparece o Brasil. O Brasil está entre os 
20 países com maiores taxas de crime violento e maiores taxas de homicídios, com cerca 
de 20 homicídios por 100 mil habitantes (IPS, 2015).

Mesmo em condições precárias, milhares de pessoas buscam se aglomerar em ocupações 
informais próximas aos centros urbanos como forma de busca por acesso a infraestruturas 
básicas e oportunidades econômicas. Segundo Leite (2012, p. 21): “o dado é estarrecedor: 
a população mundial que vive em favelas cresce a uma taxa de 25% ao ano; 31,6% da 
população mundial, quase 1 bilhão de pessoas, vivem em favelas”. 

Conforme o relatório da Pesquisa Mundial Econômica e Social de 2013 divulgado pela ONU, 
os dados apontam para um cenário de 3 bilhões de pessoas que habitarão as favelas em 
2050 (ONU, 2013). 
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Segundo Pechma; Kuster (2014, p.11), diante desse cenário de “ameaças concretas que 
se colocam contra a sobrevivência, a segurança e a vida, não há espaço para qualquer 
ação que não vise à manutenção das condições de existência. Abre-se caminho, então, 
para o oposto da civilização, ou seja, o estado de natureza”. Ainda segundo os autores: 
“nesse sentido, toda solidariedade pactuada ao longo dos séculos de história, que permitiu 
a construção de cidades, da urbanidade e, no limite, da própria civilização, desfaz-se diante 
da luta pela sobrevivência” (PECHMAN; KUSTER, 2014, p.12).

Diante desse cenário de grandes privações, pobreza e insegurança das cidades, os autores 
colocam a grande dificuldade de se estabelecer espaços de convívio, de compartilhamento, 
respeito e tolerância, questões fundamentais na construção da urbanidade.

Nesse contexto de acelerado crescimento demográfico nas cidades, Chakrabarti (2013), 
grande defensor das altas densidades, coloca que um maior adensamento nas cidades 
apenas se torna viável quando se tem infraestrutura adequada. Segundo ele infraestrutura 
urbana é a chave para o desenvolvimento econômico, social e para a conservação ambiental. 

Chakrabarti afirma que o acelerado crescimento populacional em cidades como Shangai, 
São Paulo e Mumbai, que não possuem uma infraestrutura adequada, tem levado o consumo 
mundial de recursos naturais para níveis sem precedentes. Além do aumento do consumo 
dos recursos naturais de forma não sustentável, os níveis de poluição estão cada vez mais 
altos. São nas cidades emergentes onde o consumo de carbono cresce mais rapidamente e 
onde possuem menos recursos e menor capacidade para eliminar o lixo de forma adequada. 
Em cidades com maior nível de pobreza, as ameaças ambientais locais são mais graves e 
dizem respeito a questões como água potável, saneamento básico, saúde e degradação do 
meio ambiente (BURDETT; SUDJIC,  2011).

A falta de uma infraestrutura de transporte público adequada além de gerar altos índices de 
poluição tem contribuído para uma maior exclusão econômica e social. O uso do transporte 
privado cresce de forma acelerada nas cidades em desenvolvimento como uma alternativa 
ao ineficiente sistema de transporte público, gerando uma enorme pressão sobre o tráfego 
de veículos. Apesar do consumo de carros e motos ter aumentado nessas cidades, boa 
parte da população não tem acesso a veículos particulares. Dessa forma, com um sistema 
de transporte público pouco desenvolvido, caro e lento, muitos moradores que vivem em 
bairros de periferia, cerca de 110 milhões na América Latina, acabam ficando excluídos 
fisicamente, economicamente e socialmente das atividades da cidade. 
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FIGURAS 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16: Falta de infraestrutu-
ra básica, água potável e esgoto; precárias condições 
de ensino e violência. Fonte: <http://nacoesunidas.or-
g/25-bilhoes-de-pessoas-nao-tem-acesso-a-sanea-
mento-basico-em-todo-o-mundo-alerta-onu/>; <http://
jornaldaturma902.blogspot.com.br/2012/06/doen-
cas-transmitidaspela-agua-falta-da.html>;<http://
nacoesunidas.org/educacao-em-primeiro-lugar-nao-
-e-um-slogan-mas-uma-prioridade-diz-onu/>;<http://
cdn3.spiegel.de/images/image-676062-galleryV9-kp-
qw-676062.jpg> Acesso em: 19 maio 2015.
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Verónica Raffo (in ONU, 2014), especialista em infraestrutura do Banco Mundial, comenta 
que, na América Latina, “a criação de boas infraestruturas de espaços públicos de qualidade 
e de meios de transporte que cheguem aos mais vulneráveis e excluídos da sociedade é 
essencial para reduzir os níveis de desigualdade e de pobreza que temos na região” 

Percebe-se, portanto, que a ausência de um planejamento urbano adequado, que proporcione 
condições mínimas de infraestruturas básicas nas cidades, como destacado inicialmente 
por Meyer (2002), representa um entrave na construção da urbanidade. Outro ponto citado 
pela autora, com relação às cidades em desenvolvimento, diz respeito à falta de consciência 
das reais necessidades das cidades contemporâneas. 

Essa incompreensão pode ser verificada na implementação de alguns projetos urbanos 
como as intervenções viárias executadas no Brasil que, na busca por trazerem soluções 
para os problemas de tráfego, acabaram por construir verdadeiras rupturas nas cidades 
que, por sua vez, contribuíram para a desconstrução da vida urbana. “O sistema viário 
adaptado às novas dimensões criou rupturas urbanas muito intensas, segregou trechos 
de bairros, afastou setores urbanos onde a vida cotidiana era, até bem pouco tempo atrás, 
equilibrada e integrada” (MEYER, 2002).

Meyer dar o exemplo da Av. Tiradentes em São Paulo. Antes ela se caracterizava como 
uma ampla, moderna e arborizada avenida. Porém, ao longo dos anos, foi sendo alargada, 
a fim de se adaptar às novas demandas de tráfego, até se tornar uma rodovia, segmentada 
por duas grandes pistas, que possui sérios problemas de acesso, além de segregar as 
atividades no seu entorno. 

Outro exemplo citado por Meyer seria a intervenção realizada na Praça da Sé, também em 
São Paulo. Para a instalação de uma estação de metrô, a Praça da Sé foi incorporada à 
Praça Clóvis Beviláqua. Para isso, foi necessário ser demolido o quarteirão que separava 
as praças com um intuito de criar um espaço agravável aos pedestres que ali circulam. 
Porém esse local acabou se tornando um espaço de grandes proporções e sem vitalidade, 
transformando-se em uma simples zona de passagem.

O ponto de equilíbrio entre espaço público e as funções urbanas que lhe conferem 
sentido parece não ter sido alcançado. As entradas do Metrô acabam flutuando dentro 
de um espaço desurbanizado, isto é, desvitalizado pela ausência do comércio e demais 
atividades que lhe davam sustentação em termos espaciais e de atividades (MEYER, 
2002).

FIGURAS 1.17 e 1.18: Av. Tiradentes, antes ampla 
e arborizada  e depois com duas largas pistas que 
não oferecem boas condições de acesso ao pedes-
tre.  Fonte: <http://smdu.prefeitura.sp.gov.br/histo-
rico_demografico/img/1920/av-tiradentes_grande.
jpg>; <http://www.sampaonline.com.br/postais/aveni-
datiradentesth.jpg> Acesso em: 22 maio 2015.
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Com relação à realidade de muitas cidades de países em desenvolvimento, além de 
haver demandas derivadas do século 20, decorrentes da falta de infraestruturas básicas 
– demandas imprescindíveis e inadiáveis, ainda existe uma incompreensão das reais 
demandas das cidades no século 21 por parte dos gestores públicos. Segundo Leite et al. 
(2015, p.3) “temos um metabolismo urbano do século 21 operando em um modelo urbano 
do século 20”.

Enquanto isso, as cidades de países desenvolvidos, onde grande parte dos problemas 
relacionados à falta de infraestrutura básica, miséria e violência já foram resolvidos, possuem 
oportunidades e recursos para atender às novas demandas da cidade contemporânea. Tais 
demandas visam a um desenvolvimento de cidade funcional, sustentável e humana, portanto 
vão contra o atual modelo de planejamento de baixas densidades, onde as principais funções 
da cidade, morar e trabalhar, estão desconectadas e onde grande parte dos deslocamento 
são feitos por automóvel. 

Meyer (2002) coloca esse modelo de planejamento como um dos principais fatores 
responsáveis pela perda de urbanidade hoje nas cidades. Nesse contexto, Rogers (2001) 
descreve a imagem da cidade derivada desse modelo de planejamento. 

Quando perguntamos sobre as cidades, provavelmente as pessoas irão falar de edifícios 
e carros, em vez de falar de ruas e praças. Se perguntadas sobre a vida na cidade, falarão 
mais de distanciamento, isolamento, medo da violência ou congestionamento e poluição 
do que de comunidade, participação, animação, beleza e prazer. Provavelmente, dirão 
que os conceitos ‘cidade’ e ‘qualidade de vida’ são incompatíveis. No mundo desenvolvido 
este conflito está levando os cidadãos a enclausurarem-se em territórios particulares 
protegidos, segregando ricos e pobres, e retirando o verdadeiro significado do conceito 
de cidadania. (ROGERS, 2001, p.8-9)

Para entender a imagem da cidade, descrita por Rogers, que corresponde à realidade 
de muitas cidades hoje, serão analisadas as principais problemáticas derivadas do atual 
modelo de planejamento.    

Segundo Jacobs (2009), a falta de diversidade de usos se destaca como uma das principais 
problemáticas. A autora descreve a cidade monofuncional, difusa e de baixas densidades 
como sendo desvitalizante e desurbanizadora, por desconhecer o real funcionamento da 
cidade. O convívio entre as distintas funções urbanas, como morar, trabalhar, passear, 
comprar, conviver e circular, é fundamental para a vitalidade urbana e, portanto, para a 
construção da urbanidade.  

FIGURA 1.19: Praça da Sé antes da reforma. Fonte: 
<http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?-
t=1725865&page=2 > Acesso em: 20 maio 2015

FIGURA 1.20:  Praça Clóvis Beviláqua antes da re-
forma. Fonte: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/originals/fe/7f/e5/fe7fe507eb717237426c57b6f-
9f5af85.jpg> Acesso em: 20 maio 2015.

FIGURA 1.21:  Junção das duas praças criando um 
espaco urbano superdimensionado e sem vitalidade. 
Fonte: <http://www.artigosecronicas.com.br/sao-pau-
lo-ontem-e-hoje/>  Acesso em: 20 maio 2015.
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Gehl (2013) ressalta que a cidade multifuncional, ou seja, que possui diversidade de usos, 
proporciona a realização de diversas atividades e, consequentemente, atrai um número maior 
de pessoas para as ruas. Uma rua onde existem residências, comércios e serviços variados 
se torna mais atrativa e cheia de vida. Jacobs (2009, p.159) complementa que “diversidade 
urbana permite e estimula mais diversidade”. Sendo assim, deve ser incentivada também a 
diversidade de pessoas, de faixas etárias, classes sociais e culturas diferentes. Como forma 
de gerar diversidade, os dois autores,  Gehl (2013) e Jacobs (2009), colocam a questão 
da densidade como fundamental. Para Jacobs (2009, p. 226) “grandes concentrações de 
pessoas são uma das condições necessárias para o florescimento da diversidade urbana”. 
Percebe-se assim que todo esse ambiente de diversidade torna a cidade muito mais ativa e 
acolhedora. Porém o que observamos hoje em muitas cidades é a perda cada vez maior da 
diversidade nos espaços urbanos, gerada principalmente pelo zoneamento das atividades 
da cidade. 

Como exemplo de espaços monofuncionais, podemos citar os shoppings centers, os bairros 
residenciais afastados, os centros empresariais e os estacionamentos. Esses espaços, que 
favorecem o consumo particular e a individualização das atividades, geram não apenas 
segregação espacial da cidade, como também contribuem para a segregação social. Cada 
vez mais, observamos nos espaços urbanos catracas, seguranças armados, grades e 
imposição de taxas de entrada. Segundo UN-HABITAT; PPS (2012), esses espaços criam 
uma falsa ideia de espaço público, segregando pessoas de diferentes níveis sociais, etnias 
e até religiões, gerando tensões sociais, sufocando o convívio e a tolerância nos ambientes 
urbanos. 

A privatização dos espaços urbanos, aliada ao crescente uso do automóvel, onde vias 
e estacionamentos muitas vezes utilizam os espaços que antes eram destinados aos 
pedestres, acaba tornando os espaços públicos da cidade cada vez mais degradados e 
inóspitos. Nesse sentido, Pechman; Kuster (2014, p.13) comentam que 

Seduzida, extorquida e abandonada, a cidade vai tentando reunir seus farrapos e 
sobreviver de seus restos, de forma cada vez mais precária. Transforma-se, assim, em 
um espaço exclusivo e também num espaço de exclusão, onde a individualidade se 
impõe uma intersubjetividade, levando ao fracasso da cidade como lócus do acolhimento 
da alteridade, que se desdobra no fracasso de pertencimento ao coletivo.

FIGURAS 1.22 e 1.23: Privatização do espaços: sho-
ppings e parques cercados com grades. Fonte: < 
http://static.thousandwonders.net/SM.Megamall.origi-
nal.5131.jpg>; < http://og.infg.com.br/in/3354126-77c-
-8cf/FT631A/Grades.jpg>. Acesso em: 16 maio 2015.
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Segundo Rogers (2001), as cidades hoje funcionam como verdadeiros locais de consumo. 
Cada vez mais, observa-se a construção de empreendimentos privatizados e monofuncionais, 
que se tornam extremamente lucrativos por serem mais facilmente concebidos, construídos 
e administrados. Essa forma individualista de se viver e pensar a cidade tem comprometido 
a qualidade dos espaços urbanos e contribuído para a perda da coesão social, uma vez que 
a população fica à mercê das decisões tomadas na cidade. 

Segundo Peñalosa (2008, in BURDETT; NOWAK, 2008), as decisões urbanas devem ser 
tomadas junto com a sociedade e executadas através de alguma forma de governo. Não 
se pode deixar a cargo da iniciativa privada decisões que afetam diretamente a população 
como um todo. A participação da população nas decisões da cidade contribui para criar um 
maior senso de comunidade e de pertencimento dos espaços urbanos, sendo fundamental 
na construção da urbanidade. 

O que se percebe, portanto, é que a cidade representa um palco de disputas entre 
interesses privados e públicos, tanto o incorporador como a sociedade civil se destacam 
como atores fundamentais no processo de construção da cidade. O que deve se buscar é 
um equilíbrio desses interesses. Os incorporadores devem construir empreendimentos e 
obter a sua parcela de lucro sem deixar de atender aos interesses da cidade como um todo. 
Tais interesses, por sua vez, devem ser reivindicados e fiscalizados pelo poder público e 
pela sociedade civil, buscando assim a construção de espaços urbanos que ofereçam maior 
urbanidade.

Gehl (2013) explica que o desequilíbrio na disputa por esses interesses pode ser claramente 
observado no planejamento urbano em que a ambição pelo lucro acaba priorizando o 
planejamento em grande escala, contemplando a escala urbana e a do edifício. Dessa forma, 
ocorrem as decisões que impactam diretamente nos interesses financeiros, em detrimento 
da escala do pedestre, onde os interesses financeiros não são tão óbvios. Nas cidades 
projetadas “do alto”, portanto, os espaços urbanos acabam sendo moldados em função dos 
edifícios e carros e não em função das praças e das pessoas.

Gehl explica que, ao andarmos de carro em uma velocidade de 60 km/h, os espaços precisam 
ser grandes e facilmente gerenciados e todos os sinais e placas de comunicação precisam 
ser ampliados e simplificados para que os motoristas consigam absorver as informações. 
Enquanto isso, na escala do pedestre, caminhado a 5 km/h, os espaços são menores, os 
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Para Leite, um dos maiores desafios da cidade atualmente diz respeito à mobilidade urbana. 
As cidades mais sustentáveis têm buscado desenvolver um sistema de transporte público 
eficiente e integrado em suas diversas modalidades, além de favorecer os deslocamentos 
a pé e de bicicleta, tornando as cidades mais  acessíveis e contribuindo para a construção 
da urbanidade. “Cada vez mais, pensa-se a mobilidade urbana como parte integrante da 
concepção geral de uma cidade sustentável, onde mover-se com qualidade é face da 
mesma equação em que estão habitar com qualidade ou trabalhar com qualidade” (LEITE, 
2012, p.145).

Segundo Peñalosa (2014), os espaços da cidades devem ser bem distribuídos entre 
pedestres, ciclistas e automóveis. Porém, o que ocorre em muitas cidades hoje é que a maior 
parte dos espaços urbanos é destinada aos automóveis em vez de beneficiar os pedestres. 
Recente pesquisa, realizada em cidades latino-americanas, mostra que, em Buenos Aires, 
apenas 0,31% dos espaços são dedicados aos pedestres; no México a porcentagem cai 
para 0,15%; Bogotá possui 3,9% e Rio de Janeiro conta apenas com 2,2% (ONU, 2014). 
Nesse sentido, Peñalosa (2014) comenta que restringir os espaços de estacionamento de 
carros para criar áreas destinadas aos pedestres se demostra uma boa solução.  

Embora muitas constituições, como a do Brasil, incluam diversos direitos, estacionar não 
esta entre eles. [...] Essa ideia de que comprar um carro gera ao governo uma obrigação 
de criar vagas de estacionamento é o equivalente a pensar que, se alguém compra uma 
geladeira ou um piano, o governo é obrigado a lhe dar um apartamento (PEÑALOSA, 
2014, p.46).

Ainda segundo Peñalosa (2008, in BURDETT; NOWAK, 2008), a quantidade de infraestrutura 
disponível na cidade é que determina o uso do automóvel. Cidades como Paris, Nova Iorque, 
Tóquio, Berlim e Londres definiram, há muito tempo, que a maior parte dos recursos seria 
concentrada no sistema de transporte público. Assim, independentemente das condições de 
tráfego, nenhuma outra infraestrutura viária seria construída em suas áreas centrais. Se os 
governos de Manhattan ou de Paris tivessem construído mais e maiores ruas e avenidas, 
haveria maior uso do carro naquelas cidades ou, se tivessem construído menos vias, e vias 
mais estreitas, o uso do carro teria diminuído. 

Longo (2015) cita também que a adoção de politicas públicas que facilitam a compra de 
automóveis influencia diretamente a maior utilização desse modal de transporte na cidade. 
Acerca de São Paulo, o autor comenta que houve um aumento de 21% do número de viagens 

FIGURA 1.30: Gráfico consumo anual de gasolina per 
capita x densidade urbana de pessoas por hectare. 
Fonte: LEITE (2013 p. 147)
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por automóvel devido a incentivos tributários do Governo Federal. Isso ainda significa valores 
elevados quando comparados com o uso de transporte público (trem e metrô), que obteve 
um aumento de 16% no número de viagens, devido aos investimentos em infraestruturas 
de transporte que ampliou a acessibilidade, com novas estações, e expandiu a mobilidade 
através de novas redes de conexão4.

Uma questão importante a ser considerada no modelo de planejamento monofuncional, 
no qual grande parte dos deslocamentos é feito por automóvel, diz respeito à saúde e à 
felicidade da população. Os grandes deslocamentos diários feitos por automóvel fazem 
com que as pessoas percam grande parte do seu tempo de lazer em congestionamentos. 
Segundo Montgomery (2013), uma pesquisa realizada na Alemanha compara o tempo 
médio de deslocamento até o trabalho com a satisfação com a vida de uma forma geral. O 
resultado foi que, quanto mais tempo uma pessoa passa dirigindo, menos feliz ela se torna. 
Essa pesquisa revelou também que pessoas que gastam muito tempo para se deslocar ao 
trabalho precisam ganhar até 40% a mais para se sentirem mais felizes e satisfeitas. 

Esse estilo de vida, em que as pessoas possuem cada vez menos tempo para se dedicar às 
atividades sociais e ao lazer, tornando-se cada vez mais sedentárias, além de contribuir para 
a infelicidade, contribui para o aumento de problemas de saúde da população. Problemas 
como pressão alta, estresse, infarto, obesidade e diabetes hoje representam 70% das 
mortes entre os americanos. 

As ruas e espaços públicos não têm sido aproveitados pelas pessoas como espaço para 
convivência. Além disso, a maioria delas se relaciona a maior parte do dia com colegas 
de trabalho e, raramente, se dispõem a conhecer pessoas novas em uma cidade que 
vive sob ameaças de assaltos e outras atrocidades. Isso gera índices de depressão e 
diversos tipos de câncer (SALDIVA, 2014)5.

A solução para o problema está diretamente relacionada ao planejamento das cidades. “As 
doenças não serão eliminadas com remédio, mas com políticas públicas que enxerguem a 
necessidade de manobras no planejamento urbano da cidade” (SALDIVA, 2014).

Assim, problemas derivados do crescimento desordenado das cidades, que não possuem 
infraestruturas adequadas para atender às novas demandas, a falta de compreensão das 
reais necessidades das cidades contemporâneas e o crescimento das cidades baseado 
em modelo de planejamento de cidades difusas, monofuncionais e dependentes do uso do 

4 Dados da pesquisa CMSP 2013 realizada na RMSP. 
5 SALDIVA (2014). Professor Dr. Paulo Saldiva, chefe 
do Departamento de Patologia da USP, em entrevista 
disponível em: http://www.pensamentoverde.com.br/
meio-ambiente/cidades-sustentaveis-reduzem-doen-
cas-na-sociedade-diz-skye-duncan. Acesso em: 21 
maio 2015
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A construção da dimensão humana no urbanismo

Diante de tantos desafios que hoje impedem a construção da urbanidade nas cidades,  
questiona-se como as cidades podem ser repensadas de forma a resgatar a dimensão 
humana perdida nas ultimas décadas. Esse subtópico tem como objetivo demonstrar que, 
através da adoção de parâmetros da dinâmica urbana e atributos físicos urbanos, é possível 
construir urbanidade nas cidades contemplando a dimensão humana. 

Tais instrumentos se destacam no planejamento urbano contemporâneo como essenciais 
e complementares na construção de cidades para pessoas. Ademais, diante do cenário 
de tantos desafios antes apresentados, percebe-se um desejo latente por mudanças nas 
diversas cidades do mundo que, através da adoção de medidas baseadas nos novos 
instrumentos de planejamento, vêm buscando qualificar seus espaços urbanos tornando as 
cidades mais atrativas para as pessoas. Aqui, pretende-se, portanto, demonstrar que existe 
uma luz no final do túnel, para citar Meyer (2002), e que a construção de “cidades para 
pessoas” é tão desejável quanto possível.

Como resposta ao modelo de crescimento de cidades difusas, monofuncionais e dependentes 
do uso do automóvel, os parâmetros da dinâmica urbana de densidade, compacidade e 
diversidade de usos surgem como forma de promover cidades mais sustentáveis, funcionais 
e humanas. 

automóvel, têm contribuído ao longo dos anos para a perda da coesão social, da vitalidade 
dos espaços urbanos e da urbanidade, tornando as cidades cada vez menos ‘’cidades para 
pessoas’’. Diante de tantos desafios a serem vencidos, os novos discursos sobre a cidade 
lançam uma esperança. Nesse sentido, Meyer (2002) comenta que

Há uma vaga utopia no ar: as cidades podem ser recuperadas. Seu potencial de 
urbanidade pode ser reconquistado pela ampliação do convívio dos usos, pela 
integração das funções urbanas e pela indispensável revisão das relações da cidade 
com o automóvel. Para quem estava sobrevivendo sem utopias, é uma luz no fim do 
túnel. 

Nas próximas sessões desse estudo, serão analisados instrumentos – parâmetros da 
dinâmica urbana e atributos físicos – capazes de contribuir para a construção da urbanidade 
perdida nas cidades nos últimos anos. Pode-se observar que em diversas cidades do mundo 
existe um desejo latente por cidades mais humanas e que várias medidas estão sendo 
adotadas neste sentido. 
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É consenso entre diversos autores que esse novo modelo de planejamento proporciona 
melhor qualidade de vida nas cidades. Alguns autores como Chakrabarti (2013) ressaltam 
que um maior adensamento nas cidades gera prosperidade econômica, além de viabilizar 
investimentos em infraestruturas, qualificando os espaços urbanos. Já Gehl (2013) destaca 
os benefícios dos parâmetros da dinâmica urbana com relação à vitalidade nos espaços 
urbanos, não deixando, porém, de ressaltar a importância dos atributos físicos urbanos.

É sobejamente conhecido o conceito de que uma cidade viva precisa de alta densidade 
construída e grandes concentrações de moradias e locais de trabalho. Mas o que a cidade 
viva realmente precisa é uma combinação de espaços públicos bons e convidativos e 
certa massa crítica de pessoas que queira utilizá-los. (GEHL, 2013, p. 68).

Leite et al. (2015, p.7) complementam que tais parâmetros da dinâmica urbana possuem 
como base dois princípios:

[...] primeiramente, a otimização dos recursos consumidos que se constitui por meio 
da redução do consumo de energia associado a edifícios – otimiza-se a infraestrutura 
geral quando se têm concentrações edificadas; segundo, a efetividade de um sistema de 
mobilidade urbana, cuja capacidade de conectar os núcleos adensados em rede resulte 
em maior eficiência nos transportes públicos, construindo territórios compactos capazes 
de gerar maiores níveis de acessibilidade e de permitir a redução da intensidade de 
viagens, estabelecendo um desenho urbano encorajador da caminhada e do ciclismo.

A compactação do território com altas densidades e a distribuição de atividades e serviços 
diversificados no território proporcionam a realização de tarefas diárias básicas em curtos 
deslocamentos. Essas atividades podem ser realizadas a pé ou de bicicleta, gerando uma 
maior interação social e uma maior sensação de segurança nos espaços urbanos que se 
tornam mais ativos. Nesse contexto, a diversidade de usos (morar, trabalhar e lazer) e de 
pessoas funciona como combustível para a vitalidade urbana. Todos esses benefícios podem 
ser percebidos na descrição de uma situação vivida por Norman Foster, ao ser convidado 
por Vishaan Chakrabarti para escrever o prefácio de seu livro A Country of Cities:

Estou em Manhattan. Estou sentado no meu apartamento no oitavo andar, desenhando 
e olhando para o Central Park. O telefone toca - é Vishaan. “Eu tenho algo que eu quero 
lhe mostrar”, diz ele. “Vamos tomar um café”. Quinze minutos depois eu pego o elevador 
e, em seguida, caminho algumas quadras até a Avenida Madison. Nós marcamos de nos 
encontrar em Sant Ambroeus, uma cafeteria do bairro, um perfeito local para encontrar 
com os amigos. Vishaan está esperando por mim. Antes de chegar à cafeteira ele havia 
caminhado com seu filho até a escola e pegado o metrô na Union Square, onde ele vive. 
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Vishaan me entrega um exemplar deste livro. Ele pergunta se eu vou contribuir com um 
prefácio. Eu sei de seu grande comprometimento com o assunto como acadêmico, como 
profissional, na esfera pública e na prática privada, e por isso é claro que eu concordo 
imediatamente.

Agora imagine se essa cena tivesse ocorrido em Detroit ou Los Angeles, ou qualquer 
outra metrópole americana dispersa. Nós dois pegaríamos nossos carros e dirigiríamos 
por uma rodovia. Um de nós teria levado uma hora, com todas as frustrações inerentes.

Uma das belezas de Manhattan é que ela é compacta, densa e caminhável. Ela tem 
bairros prósperos com um forte senso de comunidade, mistura atividades de viver e 
trabalhar e possui grande vitalidade. Ela tem um incrível parque, bem como pequenos 
espaços verdes e uma extraordinária gama de equipamentos culturais e cívicos ao 
alcance das mãos, tem um excelente sistema de transporte público, que é bem mais 
rápido do que dirigir (FOSTER in CHAKRABARTI, 2013, p. 11, tradução nossa).

Em uma situação vivida em Manhattan, o autor descreve como cidades densas, compactas 
e multifuncionais podem proporcionar um estilo de vida de melhor qualidade quando 
comparado ao estilo de vida em cidades espraiadas, de baixa densidade, monofuncionais e 
dependentes do uso do automóvel, como Los Angeles e Detroit.

Segundo Joan Clos i Matheu, o maior desafio da humanidade hoje é construir cidades 
inclusivas, saudáveis, funcionais e produtivas. Como forma de alcançar tal desenvolvimento, 
o investimento na qualidade dos espaços públicos é essencial. 

O que define o caráter de uma cidade são seus espaços públicos, não os espaços 
privados. O que define o valor dos bens privados não são os próprios bens, mas os 
bens comuns. O valor daquilo que é público interfere no valor daquilo que é privado. 
Precisamos demonstrar todos os dias que os espaços públicos são um bem comum da 
cidade (apud UN-HABITAT; PPS, 2012, p.1, tradução nossa).

Segundo Jacobs (2009), ruas e calçadas são como órgãos vitais da cidade. “Ao pensar 
numa cidade, o que lhe vem à cabeça? Suas ruas. Se as ruas de uma cidade parecerem 
interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade 
parecerá monótona” (JACOBS, 2009, p. 29).

Nesse contexto, onde se percebe a importância de se ter espaços urbanos na cidade bem 
planejados como forma de promover prosperidade, Gehl (2013) destaca que, para que os 
espaços urbanos sejam agradáveis, bem planejados, dimensionados na escala humana, 
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seguros e cheios de vida, deve-se primeiro pensar na vida, depois nos espaços e só então 
nos edifícios. O autor defende que o planejamento urbano deve trabalhar com 3 escalas: a 
escala maior, que abrange o planejamento holístico da cidade em que ela é vista de uma 
perspectiva aérea; a escala média, na qual ocorre o planejamento de bairros, distribuição de 
edifícios e espaços públicos e, por fim, a escala menor, em que ocorre o planejamento da 
paisagem urbana experimentada pelas pessoas ao nível dos olhos. Na prática, essas três 
escalas deveriam ser trabalhadas, a fim de resultar uma composição harmoniosa, gerando 
espaços convidativos, agradando aos principais clientes da cidade, ou seja, as pessoas. 

Gehl (2013) ressalta que, se uma escala tiver de ser negligenciada, em nenhuma hipótese, 
poderá ser a menor delas, a escala humana. Ele cita o exemplo de bairros em Copenhagen 
que, quando vistos do alto, são monótonos e uniformes, com casas geminadas e quase 
idênticas, rua após rua. Porém, ao nível dos olhos, esses bairros possuem espaços urbanos 
de qualidade, com ruas bem dimensionadas, residências com jardins frontais, fachadas 
atrativas, promovendo vitalidade nas ruas, demonstrando, portanto,  que a escala maior 
pouco influencia na vida urbana. 

Para Gehl (2013), essa abordagem de planejamento, considerando a vida e os espaços da 
cidade como ponto de partido, representa a forma mais eficiente de garantir a construção 
de cidades para pessoas. Segundo Raffo (apud ONU, 2014): “espaços públicos bem 
projetados estimulam a inclusão social, a prosperidade e a funcionalidade de uma cidade 
[...] promovendo oportunidades para que todos possam desfrutar de ambientes seguros, 
inclusivos, limpos e saudáveis”.

Nesse sentido, Gehl (2013) pontua que bons espaços públicos são aqueles que estimulam 
as interações sociais, proporcionando boas condições para que as pessoas se encontrem, 
caminhem e permaneçam nos espaços das cidades. Assim, ele define que a qualidade 
de um espaço pode ser medida não pela quantidade de interações que ocorre, mas sim 
pelo tempo que elas duram. Muitos pedestres na rua não significa que a cidade tenha 
qualidade de espaço urbano. Essas pessoas podem caminhar apenas por necessidade; 
porém cidades em que há muitos espaços de permanência, essas sim possuem espaços 
urbanos de qualidade. “[...] Roma, o que chama a atenção é o grande número de pessoas 
em pé ou sentadas nas praças, e não andando. Isso não se deve à necessidade, mas por 
ser a qualidade da cidade muito convidativa” (GEHL, 2013, p. 134).

FIGURAS 1.31 e 1.32: Bairros em Copenhagen vistos 
do alto, monótonos e uniformes, enquanto ao nível 
dos olhos se vê espaços urbanos de qualidade. Fon-
te: GEHL (2013 p. 206).
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O autor coloca que os espaços de transição são os locais mais procurados pelas pessoas 
que desejam permanecer em um espaço público por um curto período. Elas procuram 
um lugar onde possam observar de forma discreta o que acontece no entorno. Essa 
permanência ocorre geralmente em fachadas, que oferecem pontos de apoio, ou mobiliários 
e equipamentos urbanos, como bancos e balizadores. Para que esses espaços sejam 
convidativos, a qualidade desses elementos urbanos é fundamental.

Outro fator que define a qualidade dos espaços urbanos é o quanto esses espaços são bons 
para caminhar. Segundo Neuls (2015), “privilegiar o caminhar é a primeira providência para 
humanizar um local”.

Peñalosa (2014) afirma que calçadas, ao contrário das ruas, não são locais apenas de 
passagem, de deslocamento de um ponto ao outro. Nesse sentido, as calçadas se 
assemelham mais a parques e praças do que a ruas. “As calçadas são para brincar, para 
conversar, para negociar, para dar beijos!’’ (PEÑALOSA, 2014, p.48).

Gehl (2013) explica que, para que a caminhada seja agradável, não deve haver obstáculos 
e interrupções como grades de proteção contra carros, postes, bancas de revista mal 
posicionadas, longo tempo de espera dos semáforos e longas perspectivas do percurso. 
Todos esses obstáculos podem tornar a caminhada desagradável e desinteressante. 
Portanto, faz-se necessário definir de forma estratégica a localização de mobiliários e 
arborização nas calçadas e um bom planejamento de percursos. Ao longo das caminhadas, 
deve haver espaços agradáveis como praças, espaços de transição e fachadas atrativas, 
tornando esse percurso interessante e convidativo. 

Os edifícios também possuem papel fundamental nos percursos da cidade. Além de atender 
às diversas atividades, eles devem ser pensados como forma de explorar o olhar, valorizar 
esquinas e, sobretudo, buscar uma maior interação com os pedestres a partir de espaços de 
transição agradáveis, de um maior contato visual entre o interior e o exterior dos edifícios e 
da valorização de seus detalhes mais simples como corrimãos, esculturas, piso, sinalização. 
Todos esses aspectos contribuem para enriquecer os espaços públicos, estimulando 
e inspirando o encontro de pessoas (ROGERS, 2001). Segundo Sabino6 (apud NEULS, 
2015): “as ruas também podem ser fontes de conhecimento histórico, lazer, contemplação. 
Precisam de sombra, locais de parada, bancos para descansar”.

6 Leticia Sabino uma das fundadoras da organização 
SampaPé.  
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FIGURAS 1.33, 1.34, 1.35 e 1.36: Espaços de tran-
sição para permanecer no espaço público. Fonte: 
GEHL (2013, p.136-137-138).
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Após uma breve análise dos parâmetros da dinâmica urbana e dos atributos físicos urbanos, 
que serão melhor analisados nos capítulos 2 e 3, percebe-se que tais instrumentos se 
destacam como fundamentais na construção da urbanidade nas cidades. São vários os 
exemplos de cidades no mundo que estão adotando medidas baseadas em tais instrumentos 
como forma de qualificar os espaços urbanos das cidades. 

Deve-se salientar, porém, a importância do contexto urbano de cada cidade na análise 
desses instrumentos, principalmente no que diz respeito aos diferentes cenários urbanos  
das cidades de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Como já vimos, essas últimas 
cidades possuem ainda grandes desafios, relacionados à precariedade de vida de grande 
parte da população a serem vencidos, que acabam gerando tensões econômicas, politicas, 
ambientais e sociais que devem ser consideras e analisadas com cautela.

Copenhague que, desde 1960, já se destacava pela qualidade dos espaços urbanos, hoje 
vem buscando conectar as zonas peatonais com a rede de ciclovias e com o sistema de 
transporte público. A cidade se tornou referência em termos de planejamento urbano que 
promove qualidade de vida. Em 2011, 36% da população já se deslocavam de bicicleta para 
realizar atividades diárias. Hoje essa porcentagem chega a 55%7.

O grande volume de bicicletas nas ruas já pressiona as infraestruturas existentes e, até 
2025, serão criadas novas rotas de ciclovias, outras serão alargadas e toda a expansão 
da rede será acompanhada de campanhas para melhor organizar o tráfego na cidade. 
Nos próximos anos, pretende-se ainda criar ciclovias que interliguem a capital às áreas 
suburbanas e aumentar a capacidade das ciclovias no centro da cidade, a fim de acomodar 
um adicional de 60 mil ciclistas até 2025. Com o aumento das infraestruturas para ciclistas, 
pretende-se também diminuir consideravelmente as emissões de carbono até se chegar na 
cota de carbono neutro (CITY OF COPENHAGEN, 2011).

Nas cidades latino-americanas, Curitiba e Bogotá se destacam em ações que vêm 
promovendo um desenvolvimento com maior qualidade de vida para a população. Em 
Curitiba, até 2016, serão implantado 300 km de vias clicáveis na cidade, mais do que o 
dobro da malha existente hoje8. Serão também instalados novos bicicletários junto aos 
terminais de ônibus, buscando uma maior integração entre os modais. Serão realizadas 
melhorias em vias e calçadas e implantado o Circuito Interparques, com 30 km de ciclovias 
que interligarão os oito parques da cidade. Todas essas medidas buscam efetivar a bicicleta 
como um modal de transporte em Curitiba9.

7 Dado atual sobre deslocamentos de bicicletas na 
cidade disponível em: http://www.pensamentoverde.
com.br/cidades-sustentaveis/copenhagen-cidade-lo-
comove-rodas/. Acesso em: 19 maio 2015.
8 Dados da Prefeitura de Curitiba. Disponíveis em: 
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-tera-
-mais-300-km-de-vias-ciclaveis-e-investimento-
-de-r-90-milhoes-para-consolidar-novo-modal/30592. 
Acesso em: 16 junho2015.
9 Dados da Prefeitura de Curitiba. Disponíveis em: 
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/esta-aberta-li-
citacao-para-projetos-executivos-de-novas-ciclo-
vias/36182. Acesso em: 16 junho 2015.
10 Dados retirados de: GAETE, M. Os planos de cinco 
cidades para criar espaços urbanos mais seguros e 
eficientes. 2015. Disponível em: http://www.archdaily.
com.br. Acesso em: 3 junho 2015. 
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Sob a liderança de Enrique Peñalosa, Bogotá passou de uma cidade que, durante anos, 
investia em melhorias no tráfego de veículos para uma cidade que, hoje, investe em 
mobilidade urbana e qualidade de vida. Calçadas, antes bloqueadas por carros, foram limpas 
e recuperadas dando prioridade aos ciclistas e pedestres. Foi implantado na cidade o sistema 
de ônibus BRT, com faixas exclusivas, o que otimizou o tempo de deslocamento na cidade, 
além de serem feitos investimentos em novos parques e praças pela cidade. Atualmente, 
Peñalosa adota medidas para transformar locais que funcionam como estacionamentos para 
carros em espaços públicos. Com essa medida ele pretende estimular o uso do transporte 
público na cidade (GEHL, 2013; PEÑALOSA, 2014).

Londres, como uma tentativa de fazer com que as pessoa utilizassem mais transporte público 
e menos carros, adotou taxas pelo uso do automóvel e em duas semanas houve uma redução 
superior a 20% na quantidade de carros que circulavam nas ruas. Os congestionamentos 
caíram 30% em dois anos e houve um aumento significativo do uso de transporte público 
(GLAESER, 2011).

Helsinki, localizada na Finlândia, tem incentivado um maior adensamento em algumas 
regiões da cidade, buscando evitar maiores deslocamentos na realização das atividades 
diárias da população. Em Zurique, na Suíça, desde 1996, foi estabelecido que todos os 
novos estacionamentos da cidades seriam subterrâneos, como forma de criar novas áreas 
peatonais e  parques. Em paralelo, a cidade vem incentivando a intermodalidade entre os 
meios de transporte. Hoje 34% de todos os deslocamentos na cidade acontecem a pé e de 
bicicleta10.

No Brasil, observa-se, nos últimos anos, que a insatisfação com o atual modo de planejamento 
das cidades, aliada à ineficiência de políticas públicas, tem se demonstrado a partir de 
intervenções pontuais nas cidades realizadas pela população. Essas intervenções, segundo 
Reis (2011, p.130), caracterizam-se como práticas criativas que, em meio a um “debate 
ainda embrionário, de contornos fluidos e permeáveis, que envolve as cidades criativas [...]”,  
possuem como essência a “[...] criatividade humana, com uma miríade de rebatimentos 
culturais, econômicos, sociais” (REIS, 2011, p.130).

Talvez a maior contribuição de toda a ampla questão que envolve o novo enfoque sobre 
a criatividade seja perceber que, no âmago de tudo, reside a capacidade criativa do ser 
humano. Com isso, abrem-se as portas para o surgimento de novas soluções, de novas 
profissões e de novos desenhos urbanos, transformando nossas cidades fragmentadas 
em espaços mais convivíveis e alinhavando tecidos sociais esgarçados (REIS, 2011, 
p.130).

FIGURA 1.37: Qualidade dos espaços públicos em 
Copenhagen. Fonte: <http://thecityfix.com/blog/five-
-cities-show-future-walkability-active-transport-prisci-
la-pacheco/> Acesso em: 19 maio 2015.

FIGURA 1.38:  BRT em Bogotá. Fonte: <https://www.
scania.com/_system/img/highres/483710_highres_
img-HiRes-12309-213.jpg/> Acesso em: 19 maio 
2015.

FIGURA 1.39:  Espaços peatonais em Zurique. Fonte: 
<https://swissphotos4u.files.wordpress.com/2010/03/
bahnhofstrasse.jpg>. Acesso em: 19 maio 2015.
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Nesse contexto, observa-se, na cidade de São Paulo, inúmeras ações urbanas que que 
buscam construir urbanidade, ou seja, tornar a cidade mais agradável para as pessoas. 
Segundo Rodrigues (2015), “as grandes cidades estão em uma encruzilhada: de um lado 
está a inércia de um modelo urbanístico falido; do outro, uma nova geração de ativistas que 
se vê capaz de virar esse jogo”. Ele explica que são várias as formas de intervenção:

Há de tudo: uns querem ocupar a pracinha do lado de suas casas ou melhorar as 
condições das periferias e favelas; outro trabalha para garantir uma malha urbana um 
pouco mais amigável para andar a pé ou de bicicleta; um terceiro está empenhado em 
fazer a arte mais presente no dia a dia; também há quem peite as imobiliárias e tente 
melhorar os parques e áreas verdes (RODRIGUES, 2015).

O projeto Cidade para Pessoas, da jornalista Natália Garcia, realizou recentemente a ação 
PassaNela. Com tecidos, bambus, bancos, plantas, a jornalista transformou um viaduto sobre 
a Avenida Rebouças, em São Paulo, em um local agradável. A ideia é que a população não 
deve depender da iniciativa pública para tornar os espaços da cidade seguros e agradáveis. 
“Não dá para pensar que haverá um fiscal da prefeitura analisando cada rua da cidade 
[...]. A população tem de denunciar os problemas às prefeituras e cobrar para que sejam 
resolvidos” (SABINO apud NEULS, 2015).

Outro exemplo são os food trucks, eventos gastronômicos de rua distribuídos pela cidade 
que vêm contribuindo para aumentar o fluxo de pessoas nas ruas. Muitas pessoas que 
antes ficavam fechadas em seus escritórios hoje vão para as ruas na hora de seus intervalos 
para almoçar e socializar nesses espaços. Da mesma forma, a proposta do Instituto 
Mobilidade Verde de instalar parklets pela cidade busca reconectar as pessoas à cidade e 
questionar a apropriação das ruas pelos carros. Segundo Lincoln Paiva (apud RODRIGUES, 
2015), presidente do instituto, “a disponibilidade de espaços de convivência, descanso e 
permanência é um fator primordial para incentivar pessoas a caminharem mais pela cidade”.

Ariel Kogan, fundador da adega sobre rodas Los Mendozitos, uma das principais atrações 
nos food trucks da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, acredita que as diversas formas 
de ocupação criativa que vêm ocorrendo nas cidades estão proporcionando uma melhor 
relação das pessoas com os espaços públicos. Segundo Ariel Kogan (apud RODRIGUES, 
2015).essas ocupações são uma forma de “[…] desmontar o pavor que os habitantes das 
grandes cidades desenvolveram em relação aos espaços públicos por causa da violência 
urbana”. 



51

Nos territórios informais também se observa intervenções que vêm mudando a realidade 
desses espaços. Jefferson Anderson desenvolveu o projeto BioUrban, que busca qualificar 
o espaço urbano em regiões de baixa renda, a  partir de iniciativas dos próprios moradores. 

No bairro Cambuci, em São Paulo, foi realizada uma intervenção artística em uma escadaria, 
antes considerada uma “área perdida e de grande periculosidade por concentrar ali uma 
enorme quantidade de lixo, ratos, depósito de animais mortos, traficantes, consumidores 
de drogas (crack) e assaltos”. (ANDERSON, 2010). Esse espaço, após a intervenção, que 
contou com a participação dos moradores, tornou-se um espaço de oficina de arte e local de 
convívio da população. O projeto visava promover melhorias no local como forma de chamar 
a atenção dos órgãos públicos para que fossem realizadas obras de melhorias estruturais. 
(ANDERSON, 2010).

Nós tornávamos belo aquilo que estava podre para, justamente, chamar a atenção pública. 
Nós conseguimos o idealizado. A área não sofre mais com o possível desabamento. 
Entretanto, nossa arte fora o preço pago para a resolução de nossos problemas. A arte 
nos ajudou a melhor nossa estrutura. (ANDERSON, 2010)

Com relação a novas formas de apropriação dos espaços da cidade, Jeffeson Anderson 
(apud RODRIGUES, 2015) comenta:  “se você pegar cada caso, parece uma coisa 
individualista e um pouco angustiante. Mas, quando você se afasta, vê que tem tantas dessas 
microintervenções acontecendo ao mesmo tempo que elas causam uma interferência no 
todo da cidade”. Todas essas ações demonstram uma grande força e expressão e a grande 
vontade por mudanças. As cidades hoje urgem por urbanidade.
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FIGURAS 1.40, 1.41,  1.42 e 1.43:  Ações na cida-
de de São Paulo. PassaNela, Parklet, Food Truck 
e escadaria em Cambuci. Fonte: <http://ipiu.org.br/
pesquisas/micro-intervencoes-urbanas-coletivas/>; 
<http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/2161#a-
d-image-0>; <http://www.blogolista.com/component/
jumi/blogocapa?blog=73&r=no> <http://biourban.blo-
gspot.com.br/search?q=escadaria+cambuci> Acesso 
em: 19 maio 2015.







Capítulo I 02

Parâmetros da Dinâmica Urbana 
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Diante do cenário exposto no capítulo 1, percebeu-se que diversas cidades no mundo vêm 
adotando medidas como forma de resgatar a dimensão humana perdida nas últimas décadas. 
Neste segundo capítulo, serão descritas as dinâmicas urbanas que contribuem para a 
construção da urbanidade nas cidades e serão expostos parâmetros, tais como densidade, 
compacidade e diversidade de usos (morar, trabalhar e lazer), que se caracterizam como 
parâmetros tangíveis e intangíveis que geram um dinamismo no território proporcionando 
urbanidade. 

Tais parâmetros surgem como resposta ao atual processo de crescimento difuso, 
monofuncional e dependente do uso do automóvel como principal meio de deslocamento em 
grande parte das cidades. Isso tem comprometido a qualidade de vida de seus habitantes, 
tornando essas cidades disfuncionais, insustentáveis e desumanas.

Segundo Duany et al. (2009), com tantos desafios a serem vencidos pelas cidades, muito 
se fala em conter o crescimento populacional como forma de evitar que esses problemas 
se agravem ou por acreditar que um crescimento com qualidade de vida nas cidades não é 
possível. Porém, o crescimento é inevitável. Milhões de pessoas todos os anos escolhem 
as cidades como local de moradia. Para os autores, o primeiro passo para atingir um 
desenvolvimento inteligente, sustentável e que contemple a dimensão humana é admitir e 
incorporar o crescimento demográfico das cidades no planejamento urbano.  

Diante do atual cenário de desenvolvimento das cidades, que Meyer (2006) descreve 
como sendo ‘’desalentador’’, principalmente no que diz respeito ao panorama de cidades 
brasileiras, a autora comenta que é necessário haver uma mudança na forma de se planejar 
as cidades. 

[...] instrumentos para capturar a cidade, agora transformada em mancha urbana, já não 
poderão ser os mesmos com os quais o urbanismo vem trabalhando desde o início do 
século XX. As cidades e as metrópoles exigem hoje uma revisão conceitual e propositiva, 
proporcionalmente tão profunda e abrangente quanto as próprias transformações que 
estão alterando seus atributos. (MEYER, 2006, p.38)

Ainda segundo a autora, como forma de abordar as imensas aglomerações urbanas, que 
possuem seus territórios fragmentados, faz-se necessária uma estratégia de planejamento 
que busque a montagem do grande quadro de “peças urbanas”1. 1  O termo “peça urbana” descreve um trecho de ci-

dade no qual se estabelece um perímetro que será 
objeto de análise e de projeto urbano. MEYER (2006)



58

É vital ter presente que o principal alvo do projeto urbano contemporâneo é a integração 
do território, sobretudo tendo em vista os sem número de dispositivos armados para 
promover sua dissolução, isto é, o distanciamento espacial, funcional e territorial dos 
diversos trechos que compõem a cidade na sua versão aglomeração urbana. Os clássicos 
instrumentos de ordenação do território – planos ortogonais, sistemas binários, eixos, 
hierarquias espaciais e funcionais, densidades – precisam ser revistos e não apenas 
substituídos. Mesmo um instrumento tão contestado como zoneamento funcional e 
de uso do solo, adotado em todo mundo, deve, nessa conjuntura de desarticulação 
territorial, ser objeto de séria revisão. (MEYER, 2006, p.41)

Leite et al. (2015, p.55) explicam que as atuais problemáticas da cidade envolvem questões 
complexas que devem ser compreendidas através de uma visão ampla e apurada. 

[...] trata-se de questão iminentemente de urbanismo, de planejamento e organização 
do território. De se construir uma inteligência territorial sistêmica e integrada onde 
a dimensão local da vida urbana cotidiana esteja contemplada conjuntamente aos 
grandes sistemas infraestruturais [...].

Segundo Foster2, as cidades devem aprender com o seu passado. Para planejar uma 
cidade, deve-se analisar profundamente seus problemas, olhar para o seu passado, e só 
então propor novas estratégias para o seu desenvolvimento futuro. Segundo ele, “se você 
quer ter uma visão de futuro bem distante, você precisa primeiro olhar bem para trás no 
passado”. (FOSTER in CHAKRABARTI, 2013, p. 11, tradução nossa).

Nesse contexto, com a intenção de propor um desenvolvimento inteligente, sustentável 
e que contemple a dimensão humana nas cidades, indo em direção oposta à produção 
de cidades espraiadas, monofuncionais e dependentes do uso do automóvel, surge, nos 
Estados Unidos, no final do século 20, o movimento do Novo Urbanismo. 

Em 1993, no primeiro Congresso para o Novo Urbanismo (Congress for the New Urbanism 
– CNU), foram estabelecidas as principais premissas desse movimento que guiou o 
desenvolvimento de sua Carta, ratificada ao fim do quarto CNU, em 1996. O movimento, 
composto por lideranças dos setores públicos e privados e das próprias comunidades, busca, 
segundo Leite (2014, p.4)3, “restabelecer a arte de construir e a construção da comunidade, 
através de planos e projetos participados pelos cidadãos” . 

Glaeser (2011) define o Novo Urbanismo como um movimento que: 

2 Norman Foster em prefácio do livro de Vishaam 
Chakrabarti. A Country of Cities. New York: Metropolis 
Books, 2013.
3 As aspas postas na citação também se encontram 
no texto original de Leite (2014, p. 4).
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[...] defende a restauração dos centros urbanos e cidades existentes dentro de regiões 
metropolitanas coerentes, a reestruturação dos subúrbios expandidos em comunidades 
de bairros verdadeiros e distritos diversificados, a concentração do meio ambiente 
natural e a preservação de nosso legado já construído. (GLAESER, 2011, p. 212).

Leite (2014, p. 5) complementa que os novos urbanistas: 

[...] acreditam que suas estratégias terão impacto na redução dos congestionamentos do 
trânsito, no incremento da oferta de habitações a preços acessíveis e na contenção da 
expansão suburbana. A cartilha do Novo Urbanismo também incorpora aspectos como a 
preservação histórica, ruas mais seguras, green building design e o redesenvolvimento 
de terrenos industriais abandonados.

Assim, o Novo Urbanismo busca um desenvolvimento de cidades mais adequado ao 
seu tempo, “minimizando os deslocamentos e adotando núcleos urbanos compactos e 
multifuncionais, com maiores densidades e que permitam uma maior qualidade de vida’’ 
(LEITE, 2014, p.3). Através da variedade de usos, habitações, comércio e serviços, busca-se 
promover a conectividade e a adequabilidade das vizinhanças, priorizando o deslocamento 
peatonal para pequenas distâncias e o uso de transporte público para maiores deslocamentos.

Como um dos princípios derivado desse movimento, o Smart Growth propõe um crescimento 
inteligente das cidades e pontua algumas premissas indispensáveis no planejamento 
urbano. São elas:

 Incorporar a expansão demográfica ao planejamento das cidades.

 Pensar globalmente, planejar regionalmente e agir localmente. 

 Fazer um planejamento regional ordenando núcleos urbanos que devem estar 
conectados. 

 Utilizar a ferramenta de análise urbana Transecto.

 Planejar bairros de forma que as atividades diárias sejam contempladas com 
deslocamentos preferencialmente a pé e de bicicleta. 

 Haver cotas de habitações populares distribuídas pela cidade como forma de 
promover maior diversidade.



60

 Estimular maior participação da população no processo de planejamento. 

 Compartilhar impostos como forma de garantir investimentos em infraestruturas da 
cidade.

 Desenvolver o crescimento dirigido para infraestruturas já existente. 

Diante das novas demandas das cidades contemporâneas, busca-se uma compreensão 
mais apurada do território. A identificação de centralidades, limites, potenciais, histórias, 
além de conflitos das metrópoles, cidades e vilas se destacam como condição fundamental 
para a elaboração do planejamento físico, da adoção de políticas públicas e de estratégias 
governamentais e econômicas.

Nesse intuito, o Smart Growth desenvolve uma modelagem gráfica de análise urbana 
chamada de Transecto. Essa modelagem, derivada da ecologia e adaptado para as cidades, 
possui como principal referência o CATS (Center for Applied Transect Studies ou Centro de 
Estudos Aplicados em Transecto). Este centro possui como diretores dois dos fundadores 
do movimento do Novo Urbanismo, Andres Duany e Elizabeth Plater-Zyberk. Transecto 
seria, portanto, “um corte ou um caminho no território que mostra uma série de diferentes 
habitats’’ (CATS, tradução nossa).

Segundo Duany et al. (2009), o Transecto seria uma progressão dos diferentes níveis de 
habitats variando do habitat rural para o urbano. Esse instrumento analisa a densidade e a 
complexidade das transições. O entendimento e a organização das relações que ocorrem 
em cada Transecto é que estabelecem ambientes sustentáveis e fornecem variedade de 
estilos de vida.

O Transecto apresenta seis zonas de padrões diferentes de ocupação na cidade, chamadas 
de T-zonas. Cada T-zona identifica elementos de uma região, variando de acordo com o 
nível e a intensidade de seu caráter físico e social, promovendo contextos imersos entre 
meio rural e o meio urbano. As T-zonas variam de T1 (zonas próximas às áreas rurais) a T6 
(zonas de núcleos urbanos mais adensados) (CATS).
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FIGURA 2.1: Atual diagrama Transecto rural – urbano 
composto por seis T-zonas. Fonte: CATS.

Assim, esse instrumento propõe uma nova ferramenta de análise urbana através de um 
zoneamento que engloba diversas questões, tais como densidade e diversidade de usos e 
funções, substituindo o sistema de zoneamento exclusivamente por usos, que segrega as 
atividades básicas das cidades, incentiva a cultura dependente do automóvel e promove a 
expansão territorial.

Essa ferramenta viabiliza um novo modelo de desenvolvimento de cidades. Segundo Leite 
et al. (2015, p. 7):

A utilização da lógica de distribuição de densidades revelada pelo Transecto Urbano 
está diretamente vinculada a um outro conceito que transformou-se em consenso 
internacional nas últimas décadas: a adoção de parâmetros estabelecidos a partir da 
dinâmica das cidades compactas, modelo de desenvolvimento urbano que otimiza 
o uso das infraestruturas urbanas e promove maior sustentabilidade – eficiência 
energética, melhor uso das águas e redução da poluição, promoção de relativamente 
altas densidades de modo qualificado, com adequado e planejado uso misto do solo, 
misturando as funções urbanas (habitação, comércio e serviços).

Nesse contexto, Leite (2012, p.13) enfatiza a importância de incentivar o crescimento para 
dentro dos núcleos urbanos e não mais expandi-lo. Segundo ele, “reciclar o território é 
mais inteligente do que substitui-lo”. Segundo ainda o autor, as cidades, assim como os 
organismos vivos, possuem grande capacidade de renovação. Cidades como Nova York 
e Barcelona se reinventaram e hoje são exemplos de cidade prósperas que oferecem 
qualidade de vida a seus habitantes. 
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Rogers (2001) explica que a cidade compacta se desenvolve a partir de núcleos urbanos 
adensados, em que as atividades diárias básicas de moradia, de trabalho e de lazer podem 
ser realizadas em pequenos deslocamentos feitos prioritariamente a pé ou de bicicleta. 

Em cada núcleo das cidades, há pontos nodais de transporte público que estão interligados 
a outros núcleos urbanos. A criação desses núcleos compactos e densos deve oferecer 
diversidade de serviços e comércios a fim de atender às necessidades básicas da população 
em curtas distâncias. 

Serão possíveis menores deslocamentos para exercer as atividades cotidianas desde 
que a distribuição de equipamentos, comércio, serviços e investimentos econômicos 
sejam equilibradas ao longo da malha urbana gerando bairros multifuncionas com o 
estimulo do uso misto. (PDUE-NF, 2015, p.51)

Assim, Leite et al. (2015, p. 8) estabelecem que os parâmetros da dinâmica urbana – 
densidade, compacidade e diversidade de usos – proporcionam: 

a) Otimização de recursos: maiores densidades urbanas potencializam as infraestruturas 
urbanas, as ruas e sistemas de transportes, redes de cabos e fibras ou equipamentos 
públicos; cidades mais compactas desperdiçam menos investimentos públicos e 
aproximam as pessoas e suas necessidades urbanas; b) Inovação: grandes densidades 
urbanas propiciam concentração de diversidade que geram inovação e oportunidades 
únicas (seja em termos de conhecimento, cultura ou desenvolvimento econômico); c) 
Sustentabilidade: maiores densidades determinam menores consumos (principalmente 
de recursos energéticos) per capita e menor produção (de resíduos a emissões de gases 
de efeito estufa); ou seja, cidades compactas são mais sustentáveis.

Esse modelo de desenvolvimento, portanto, possui como um dos principais objetivos 
melhorar a qualidade de vida urbana, resgatando a dimensão humana perdida nas últimas 
décadas nas cidades. Isso proporcionará um crescimento com prosperidade, tornando as 
cidades caminháveis, saudáveis e cheias de vida.

Rogers (2001) explica que o modelo de cidade densa não é algo novo na história das cidades. 
Durante o processo de industrialização do século 19, o grande adensamento nas cidades 
aliado à falta de infraestrutura básica levou muitas pessoas a viverem em ambientes com 
precárias condições de vida, o que favorecia a proliferação de doenças e facilitava o acesso 
às drogas e à violência. 
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FIGURA 2.2: Núcleos urbanos compactos e de uso 
misto reduzem as necessidades de deslocamentos e 
proporcionam vitalidade nos espaços urbanos.  Fon-
te: PDUE-NF (2015, p. 58-59), Modificado pela au-
tora.
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Durante muito tempo, cidades de alta densidade tornaram-se sinônimos de insalubridade, 
pobreza e baixa qualidade de vida. Como alternativa, buscando um modo de vida mais 
saudável, muitos arquitetos e urbanistas construíram residências afastadas dos centros 
urbanos, longe das indústrias, as chamadas cidades jardins (CHAKRABARTI, 2013).

As cidades jardins, inicialmente, seriam cercadas por cinturões verdes e se localizariam 
próximas aos centros urbanos. Porém, com o surgimento dos sistemas de transportes, como 
bondes e trens, e posteriormente com o acesso aos automóveis, tornou-se possível morar 
no campo e trabalhar na cidade, criando assim um modelo de desenvolvimento de baixas 
densidades, onde as atividades de morar e trabalhar estão desconectadas e os bairros são 
zoneados por funções. Esse modelo de desenvolvimento se expandiu rapidamente, sendo 
ainda hoje o modelo vigente em muitas cidades (GLAESER, 2011).

Rogers (2001) explica que um dos motivos que levou à grande expansão desse modelo está 
relacionado às conveniências econômicas. A busca por lucros a curto prazo e resultados 
rápidos incentivou a disseminação desse modelo de crescimento das cidades. Uma visão 
simplista facilitaria a administração econômica; do contrário, edifícios de uso misto seriam 
considerados pelos incorporadores de difícil comercialização, de complexas situações de 
propriedade e inquilinato. A construção de grandes centros habitacionais ou comerciais 
também facilitaria a padronização tanto na construção quanto no projeto, favorecendo a 
relação custo-benefício dos empreendimentos.

Contudo, nos dias de hoje, com a evolução de produtos ecológicos, de sistemas de energia 
limpa e tratamento de esgoto e lixo, as cidades tornaram-se mais limpas e, com isso, o modelo 
de cidade densa não necessariamente mais é visto como um risco à saúde. O adensamento 
hoje nas cidades significa proximidade, possibilita trocas comerciais, econômicas e culturais, 
promove a diversidade, tornando as cidades mais ativas. Segundo Glaeser (2011, p. 1):

Nos países ricos do Ocidente, as cidades sobreviveram ao fim tumultuado da era in-
dustrial e agora estão mais ricas, mais saudáveis e mais sedutoras do que nunca. Nos 
lugares mais pobres do mundo, as cidades estão se expandindo enormemente porque 
a densidade urbana fornece o caminho mais claro para se sair da pobreza rumo à pros-
peridade. 

Hoje se tem como consenso entre planejadores e gestores urbanos que cidades densas, 
compactas e multifuncionais representam o novo modelo de desenvolvimento das cidades 

FIGURA 2.3: Esquema cidade jardim dividida em 
setores. Fonte: <http://urbanidades.arq.br/bancodei-
magens/albums/urbanismo/cidade-jardim/normal_ci-
dade-jardim-diagrama-n-3_cor.png> Acesso em: 10 
novembro 2015.

FIGURA 2.4: Primeira cidade jardim na Inglaterra iní-
cio do século 20. Fonte: <http://fronteiraurbana.blogs-
pot.com.br/2011/08/do-urbanismo-de-choay-as-cida-
des.html> Acesso em: 10 novembro 2015.
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do século 21, que proporcionará um crescimento mais sustentável e funcional, contemplando 
a dimensão humana nas cidades e construindo urbanidade. 

“[...] a presença de grande quantidade de pessoas reunidas em cidades deveria não somente 
ser aceita de braços abertos como um fato concreto. Elas deveriam ser consideradas um 
trunfo, e sua presença, comemorada [...]’’. (JACOBS, 2009, p. 244).

Há mais de 50 anos, Jane Jacobs (2009) já comemorava a presença de tantas pessoas 
habitando as cidades. Segundo ela, as aglomerações de pessoas promovem cidades mais 
ativas, diversificadas e humanas. 

Atualmente, a questão das densidades na cidade ainda continua em forte discussão. 
Vishaan Chakrabarti (2013), um dos maiores defensores de altas densidades da atualidade, 
afirma que o adensamento do ambiente construído e social contribui para a prosperidade, 
sustentabilidade, saúde e felicidade das cidades, determinando a força de uma nação.  

Embora muito já tenha se discutido sobre densidade nas cidades, hoje urbanistas e 
planejadores urbanos defrontam-se com dilemas fundamentais sobre a forma de crescimento 
que as cidades devem assumir no século 21. Analisando alguns autores, percebemos que é 
senso comum que um maior adensamento nas cidades promova melhor qualidade de vida 
aos seus habitantes. Porém, alguns autores divergem com relação ao nível de adensamento 
e à forma que essas densidades devem assumir. Para Jacobs (2009), o parâmetro de 
densidade ideal pode ser medido pela diversidade urbana. 

As densidades são muito baixas, ou muito altas, quando impedem a diversidade urbana, 
em vez de promover. Essa falta de funcionalidade é a razão de serem muito baixas ou 
muito altas. Deveríamos encarar as densidades da mesma maneira que encaramos as 
calorias e as vitaminas. As doses corretas são corretas por causa da eficácia delas. E o 
que é correto muda de acordo com as circunstâncias (JACOBS, 2009, p. 230).

Segundo a autora, altos índices de adensamento podem acabar por promover a padronização 
dos edifícios nas cidades. Ela explica que, quando existe uma grande demanda por moradias, 
os edifícios acabam sendo construídos aproveitando-se sua eficiência máxima. Essa 
maximização do aproveitamento do edifício acaba por gerar a padronização de tipologias, o 
que finda por inibir a diversidade de edificações e de moradores. 
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Por acreditar que diversidade gera diversidade, Jacobs conclui que a sua falta também inibe 
outros tipos de diversidade. A autora defende densidades moderadas como forma de prover 
uma maior diversidade e, por consequência, promover cidades com melhor qualidade de 
vida. 

Gehl (2013), com uma visão que se assemelha à de Jacobs, defende densidades moderadas 
como forma de proporcionar cidades mais atrativas e humanas. “Densidades razoáveis e 
espaço urbano de qualidade são quase sempre preferíveis a áreas com maior densidade 
que, frequentemente, inibem a criação de espaços urbanos de qualidade” (GEHL, 2013, p. 
68).

Ele explica que edifícios mais baixos proporcionam melhor iluminação natural e ventilação 
nas ruas, além de estabelecerem uma relação mais direta entre moradores e o espaço 
urbano. Segundo ele, até o quinto andar, os moradores ainda estabelecem relação com a 
rua, porém, a partir do sexto andar, as pessoas ficam isoladas nos edifícios e desencorajadas 
a saírem à rua, pois o caminho é sentido como mais longo e difícil. 

Há muitas maneiras de utilizar abordagem arquitetônicas inteligentes em densidades 
relativamente altas, sem criar edifícios muito altos, ruas muito escuras e sem construir 
barreiras psicológicas que desestimulam os residentes de fazer seu ‘’deslocamento’’ de 
dentro para fora. (GEHL, 2013, p. 69).

O autor cita o exemplo de Aker Brygge em Oslo, Noruega, uma nova área à beira-mar 
que, apesar da alta densidade construída, possui uma boa relação entre os edifícios e os 
espaços urbanos. Próximo das ruas, os edifícios possuem menores alturas do que os que 
estão localizados mais atrás, propiciando uma escala mais próxima ao pedestre. 

Os espaços urbanos também são bem planejados com diversidade de usos, tornando a 
vida nesse local ativa. Gehl (2013) comenta que “há uma boa proporção no espaço urbano 
com a frente das áreas térreas bem ativas e, em grande parte, graças ao bom projeto a área 
tornou-se uma das poucas áreas urbanas na Europa onde as pessoas realmente apreciam 
passar o tempo’’ (GEHL, 2013, p. 69).

Já Chakrabarti (2013) defende que a prosperidade das cidades está diretamente relacionada 
às altas densidades e que a verticalização seria a melhor forma de viabilizar um maior 
adensamento, promovendo diversidade e melhorias em infraestruturas urbanas. 
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FIGURAS 2.5, 2.6 e  2.7: Novo complexo de Aker Bry-
gge em Oslo, Noruega, que possui uma boa relação 
entre densidade e espaços urbanos, destacando-se 
como um local popular e atrativo. Fonte: <http://www.
bohemiantrails.com/neighborhood-guide-oslo/>;<ht-
tp://www.expedia.com.br/Aker-Brygge-Oslo.d502165.
Guia-de-Viagem>; <http://wolfytheblackwolf.devian-
tart.com/journal/> Acesso em: 10 junho 2015.
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Segundo o autor, grandes aglomerações de pessoas devem estar associadas aos sistemas 
de transporte público em massa. Ele utiliza o termo hiperdensidade para definir locais que 
fornecem transporte em massa, como redes de metrô, e que possuem densidade aproximada 
de 30 unidades por acre (correspondendo em média a 75 unidades habitacionais por 
hectare). A partir dessa densidade, o sistema de transporte público seria eficiente e a cidade 
teria condições de promover uma infraestrutura de qualidade.

Diante desse contexto, em que muito se discute sobre os níveis de densidade ideal para 
uma cidade e a forma como deve se dar o crescimento das cidades, horizontal ou vertical, 
ficam claros os posicionamentos de Jane Jacobs e Jan Gehl em relação a densidades 
moderadas em ambientes com baixas edificações. 

Vishaan Chakrabart (2013), que defende altas densidades a partir da verticalização, 
argumenta que altas densidades são pouco compreendidas tanto por profissionais do 
planejamento urbano como pela população de uma forma geral. Essa falta de compreensão 
gerou nas cidades barreiras que impedem a sua prosperidade.

O autor critica planejadores urbanos que são a favor de altas densidades, mas não apoiam 
o seu desenvolvimento de fato. Ele explica que se tornou consenso que cidades da Europa, 
como Paris e Barcelona, sejam modelos de ‘’boas’’ densidades. Essas cidades, que de 
fato se destacam dentre as cidades mais densas do mundo com 2098 hab/ha e 1745 hab/
ha respectivamente, caracterizam-se por um adensamento horizontal. Assim, alto nível de 
adensamento com baixo crescimento, ou seja, edificações de alturas baixas, tornou-se a 
fórmula ideal para se construir cidades sustentáveis e que promovam qualidade de vida 
a seus habitantes. Enquanto isso, regiões como Hong Kong e Tóquio são consideradas 
cidades que possuem um “mau’’ adensamento por serem verticalizadas. Existe uma visão 
generalizada de que essas cidades não promovem um crescimento urbano de qualidade 
(CHAKRABARTI, 2013). 

Gehl (2013) defende o adensamento das cidades antigas da Europa:

Muitos bairros mais antigos mostram uma combinação de densidade compacta e bom 
espaço urbano, como mostram os centros de Paris e Copenhagen. A mundialmente 
conhecida estrutura urbana de Cerda em Barcelona também tem um excelente espaço 
urbano, vibrante vida de rua e, na verdade, uma densidade maior do que Manhattan em 
Nova York. (GEHL 2013, p. 69).

FIGURAS 2.8 e 2.9: Adensamento horizontal em Pa-
ris e adensamento vertical em Hong Kong. Fonte: 
Disponível em: <http://pt.slideshare.net/johananders-
son7564/frankrike-madde>; <http://www.highsnobie-
ty.com/2013/08/29/architecture-of-density-a-photo-
-series-by-michael-wolf/#slide-6> Acesso em: 2 junho 
2015. 
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FIGURAS 2.10, 2.11 e 2.12: Centros urbanos de Co-
penhagen, Paris e Barcelona: densos, crescimento 
horizontal e espaços públicos de qualidade. Fonte: 
Disponível em: <http://fineartamerica.com/featured/
paris-street-scene-chuck-kuhn.html>;<http://cope-
nhague.ociogo.com/fotos/calle-stroget/>;<http://inte-
rata.squarespace.com/jornal-de-viagens/2015/3/7/
barcelona-porque-continua-a-valer.html>.Acessado 
em: 4 junho 2015.
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FIGURAS 2.14: Área verde Hong Kong<https://com-
mons.wikimedia.org/wiki/File:Lingnan_Garden,_Lai_
Chi_Kok_Park,_Hong_Kong.jpg> Acessado em: 4 
novembro 2015.

FIGURA 2.13: 75 unidades habitacionais por hecta-
re distribuídos de forma horizontal, ocupando maior 
parte do terreno e de forma vertical liberando maior 
quantidade de espaços livres. Fonte: CHAKRABARTI 
(2013, p. 22)

4  DELAQUE, Victor. Perspectivas sobre Hong Kong: 
entre longas tradições e contrastes extremos. 2013. 
Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-
110961/perspectivas-sobre-hong-kong-entre-longas-
-tradicoes-e-contrastes-extremos. Acesso em: 21 
maio 2015.

Segundo Chakrabarti (2013), essa visão dualista entre o “bom’’ e o “mau’’ urbanismo se dá 
pela falta de compreensão da origem do crescimento baseado em altas densidades com 
edificações horizontais. Segundo o autor, essa forma de crescimento é uma consequência 
do limite tecnológico de uma época que não permitia construir altas edificações. Apesar de 
prédios charmosos, essas edificações não oferecem moradias de qualidade por possuírem 
restrição de entradas de ar e luz e por estarem propícias a incêndios. Já as edificações 
modernas e verticalizadas proporcionam ambientes ventilados e iluminados sendo, portanto, 
mais saudáveis.

Glaeser (2011) pondera que edifícios altos podem ser tão bons para a cidade quanto edifícios 
baixos. Tudo dependerá da forma como esses edifícios se relacionam com a rua e com os 
pedestres. Ele defende que uma das vantagens do adensamento vertical seria a liberação 
de uma maior quantidade de áreas no térreo que poderiam ser destinadas a infraestruturas 
de apoio como comércios, serviços e lazer. 

Nesse sentido, Chakrabarti (2013) demonstra (cf. figura 2.13) a relação de espaços livres 
urbanos com a ocupação do edifício no terreno. Onde há um adensamento horizontal, quase 
toda a área do terreno é ocupada. Já as edificações de alturas médias geram bons espaços 
abertos para uso da população e altos edifícios maximizam os espaços livres. 

Como exemplo de cidade que libera seus espaços no térreo através da verticalização, pode-
se citar Hong Kong, uma das cidades mais verticalizadas do mundo e que quase não possui 
edifícios antigos. Hoje, a cidade tem um total de 8 mil edifícios. Desses, 16% são arranha-
céus, 82% são considerados edifícios altos e apenas 3% são de pequeno porte. Apesar 
da alta densidade, Hong Kong foi considerada a cidade mais verde da Ásia. A intensa 
verticalização libera espaços urbanos que são transformados em parques, praças e jardins, 
correspondendo aproximadamente a 40% da área da cidade4.

Gehl (2013) faz ponderações com relação à maior quantidade de espaços urbanos liberados 
no nível térreo através da verticalização. O autor explica que o que realmente importa é a 
qualidade dos espaços urbanos e não a quantidade. Cidades que promovem qualidade de 
vida para seus habitantes são cidades que contemplam a dimensão humana e que, portanto, 
possuem espaços urbanos de qualidade e convidativos. Duany et al. (2009) comentam 
que muitas vezes os espaços liberados pela verticalização ficam vazios e subutilizados, 
estimulando a especulação.
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Há incontáveis exemplos de lugares de alta densidade de edificações e espaços públicos 
ruins, que realmente não funcionam bem. Novas áreas urbanas são frequentemente 
densas e totalmente ocupadas, mas seus espaços urbanos são numerosos demais, 
muito ruins para inspirar qualquer um que se arrisque a utilizá-lo (GEHL 2013, p. 68).

Gehl (2013) cita o exemplo de áreas na cidade de Sydney e na região de Manhattan que 
possuem altas densidades mal planejadas que acabam gerando espaços urbanos ruins. 
Segundo ele, o centro de Sydney é dominado por edifícios altos, onde as pessoas moram 
e trabalham em ruas escuras, barulhentas e com grandes correntes de vento. Isso também 
ocorre em algumas áreas de Manhattan, com aglomerados de arranha-céus e com ruas 
escuras e pouco atrativas

Glaeser (2011) defende as qualidades de Manhattan ao comentar que a região possui 
diversidade cultural e oferece variedade de comércios e de serviços. Para ele, as ruas são 
seguras e os espaços urbanos são funcionais e vibrantes, embora haja vários arranha-céus. 
Hong Kong, que aderiu à verticalização, também possui ruas excitantes e cheias de vida 
compatíveis com as enormes estruturas. “Limitar a altura dos empreendimentos não garante 
que os bairros fiquem interessantes e heterogêneos.” (GLAESER, 2011, p. 150).

Glaeser (2011) compreende os benefícios e qualidades de cidades de crescimento horizontal, 
porém reconhece a força econômica que existe em locais verticalizados. O autor comenta 
que cidades as quais priorizam um crescimento horizontal acabam criando barreiras para o 
desenvolvimento econômico. 

Cidades asiáticas, baseadas em um crescimento vertical, estão ultrapassando cidades 
europeias, de crescimento horizontal, não apenas economicamente, mas também em 
produção cultural, qualidade de sistemas de transporte público, eficiência energética e 
desenvolvimento social. Na Europa, Chakrabarti (2013) cita o exemplo de Londres que, ao 
permitir a verticalização no centro da cidade, obteve, segundo o autor, um maior crescimento 
econômico. 

Ainda segundo o autor, edifícios antigos, baixos e com restrições construtivas tornam-se 
uma barreira física para o crescimento de empresas que, muitas vezes, exigem espaços 
que permitam maior flexibilidade, adaptando-se a diferentes situações de trabalho. Assim, 
as torres modernas podem propiciar melhores condições físicas para essas empresas se 
desenvolverem. 

FIGURAS 2.15 e 2.16: Ruas de Manhattan e Sydney 
pouco convidativas e escuras em pleno dia. Fon-
te: <http://nythroughthelens.com/post/2134147003/
south-street-seaport-manhattan>; <http://aspect.net.
au/?p=394> Acesso em: 23 maio 2015.
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FIGURAS 2.17 e 2.18:  Ruas de Hong Kong e Manhat-
tan, cidades verticalizadas com espaços públicos  de 
qualidade e cheios de vida. Fonte: <http://caosplane-
jado.com/entrevista-exclusiva-com-alain-bertaud/>; 
<http://www.nydailynews.com/new-york/guide-finan-
cial-district-neighborhood-guide-sights-history-eat-ar-
ticle-1.157015 > Acesso em: 23 maio 2015.

FIGURA 2.19: Madison Square Park Manhattan, es-
paço atrativo e acolhedor para as pessoas, com os 
aranha-céus ao fundo. Fonte: <https://www.pinterest.
com/pin/106186503687103438/> Acesso em: 23 
maio 2015
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Jacobs (2009), por sua vez, defende a preservação de edifícios antigos nas cidades como 
forma de manter o equilíbrio econômico. Para a autora, edifícios antigos são mais baratos 
e acessíveis por serem menos valorizados do que os edifícios novos, que precisam lucrar 
em cima do investimento de sua construção. Assim, quanto maior o volume de edifícios 
novos construídos na cidade, maior a necessidade de se preservar prédios antigos como 
forma de garantir a acessibilidade de pessoas menos favorecidas aos imóveis. Dessa 
forma, o pequeno comércio e as habitações de baixa renda estariam dispersos nos bairros 
promovendo diversidade nas ruas. 

Segundo Glaeser (2011), Jacobs (2009) possui um confuso raciocínio econômico ao 
defender que a preservação de edificações antigas iria manter os preços dos imóveis 
acessíveis. Em uma visão contrária, ele acredita que a substituição de edificações antigas e 
baixas por novas edificações, que aproveitem ao máximo o crescimento vertical, tornariam 
os imóveis mais acessíveis, pois aumentariam a oferta e consequentemente diminuiriam os 
preços. Cidades com grande demanda por imóveis e poucas opções no mercado acabam 
aumentando seus preços e tronam-se cidades inacessíveis.

Ainda conforme Glaeser, áreas protegidas com restrições construtivas em seu entorno se 
tornam caras e exclusivas. Pessoas que habitam os distritos históricos de Manhattan são em 
média 74% mais ricas do que o restante da população. Paris, antes uma cidade acessível, 
onde em seu centro habitavam pessoas de diferentes níveis sociais, hoje, tornou-se uma 
cidade-butique, onde apenas pessoas de maior poder aquisitivo podem desfrutar de seus 
encantos. 

Chakrabarti (2013) comenta que muitas cidades consideradas motores do desenvolvimento 
econômico de sua nação têm encontrado barreiras no processo de crescimento 
econômico devido aos limites de estoque de imóveis nas regiões centrais. Essa seria 
uma clara consequência do sistema regulatório das cidades que não possuem um melhor 
aproveitamento de suas áreas já construídas.

Chakrabarti (2013) e Glaeser (2011), como grandes defensores das altas densidades e 
da verticalização, acreditam que, cada vez mais, grandes aglomerações proporcionariam 
um ambiente de maior prosperidade econômica e que, portanto, as diversas restrições 
com relação às novas construções acabam por criar barreiras econômicas que impedem o 
desenvolvimento das cidades. 

FIGURAS  2.20 e 2.21:  Esquema explicativo quanto 
a preservação de edifícios antigos na cidade. Para 
Jacobs torna a cidade mais acessível, já para Glae-
ser a substituição por novos edifícios é que tornaria a 
cidade mais acessível. Fonte: Elaborado pela autora, 
2015. 
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Todos os dias, milhares de pessoas buscam os aglomerados urbanos a fim de 
oportunidades econômicas, melhores empregos e estabilidade financeira. “O economista 
Paul Krugman prevê que o crescimento das grandes metrópoles será o modelo econômico 
de desenvolvimento do século 21 e vem defendendo um modelo de cidade com maiores 
densidades urbanas”. (LEITE et al. 2015, p. 8).

Aglomerados urbanos possuem grande capacidade de impulsionar a economia oferecendo 
o caminho mais claro entre a pobreza e a prosperidade; como exemplo, Glaeser (2011) cita 
o caso da Índia, onde as cidades mais densas, Mumbai, Kolkata e Bangalore, impulsionam 
a economia do país. O autor também cita o exemplo das cidades americanas com mais 
de 1 milhão de habitantes, onde a produtividade tende a duplicar quando comparada com 
cidades menores. “Os trabalhadores em grandes cidades ganham cerca de 30% mais do 
que seus equivalentes em zonas não urbanas [...]”. (GLAESER, 2011, p. 36).

O acelerado processo de urbanização, principalmente nos países em desenvolvimento, vem 
trazendo mudanças na economia global. Segundo dados do PNUD (2013), pela primeira 
vez em 150 anos, o PIB das três principais economias do mundo em desenvolvimento, 
Brasil, China e Índia, chega a atingir números aproximados ao PIB das antigas potências do 
Norte: Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e os Estados Unidos. Essa situação 
representa um reequilíbrio notório do poder econômico global. 

[...] em 1950, o Brasil, a China e a Índia, em conjunto, representavam apenas 10% 
da economia mundial, enquanto os seis tradicionais líderes econômicos do Norte 
respondiam por mais de metade. Até 2050, de acordo com as projeções do presente 
Relatório, o Brasil, a China e a Índia representarão, em conjunto, 40% de todo o produto 
mundial, superando de longe as previsões para o produto combinado do atual Grupo 
dos 7.

Nos países do Sul, o rendimento, a dimensão e as expectativas da classe média 
aumentam rapidamente. Os extraordinários números da população do Sul – milhares de 
milhões de consumidores e cidadãos – multiplicam, a nível mundial, as consequências 
para o desenvolvimento humano das medidas tomadas por governos, empresas e 
instituições internacionais nesse hemisfério. O Sul emerge, hoje, ao lado do Norte, como 
terreno fértil para a inovação tecnológica e o empreendedorismo criativo. (PNUD, 2013)

Chakrabarti (2013) demonstra a força econômica das grandes cidades ao citar que, nos 
Estado Unidos, apenas 3% da área do país, sendo a maioria grandes cidades, produz a 
maior parte do Produto Interno Bruto (PIB), correspondendo em média a 90% dele e gerando 



75

86% dos empregos nacionais. O autor cita o exemplo da área metropolitana de Chicago, 
que possui uma produção econômica de 546.8 bilhões de dólares, sendo maior do que a 
produção econômica dos 42 estados do país. 

A proximidade, a densidade e a intimidade geradas nos aglomerados urbanos intensificam 
as trocas de informações e os fluxos de comunicação e aprendizado, proporcionando, assim, 
a criação de um ambiente atrativo para pessoas criativas, de talento e capacitadas. Cidades 
como Bangalore, Nova York e Londres são extremamente atrativas e que, hoje, dependem 
do seu potencial de inovação (GLAESER, 2011).

Diante desse panorama, no qual se observa a força econômica das grandes aglomerações, 
Glaeser (2011) e Florida (2011), dois importantes economistas urbanos, explicam esse 
crescimento econômico derivado das altas densidades, a partir de dois conceitos que se 
completam e divergem em alguns aspectos. 

Glaeser (2011) explica que o sucesso das cidades depende de sua capacidade de atrair 
pessoas capacitadas e talentosas. Segundo ele, pessoas capacitadas atraem mais pessoas 
capacitadas, que estão à procura de trocas de conhecimento e de novas oportunidades. 
Esse conjunto de pessoas produtivas com alto nível educacional gera o chamado capital 
humano. 

O autor relaciona o acesso da população à educação como forma de promover o 
desenvolvimento econômico das cidades. Segundo ele, quanto mais eficiente for o sistema de 
ensino, mais capacitados serão seus habitantes. Eles, por sua vez, realizarão investimentos 
nas cidades de forma mais eficiente e criativa, tornando, portanto, mais próspera a cidade. 
Segundo Glaeser, nos Estados Unidos: “à medida que a participação da população com 
grau superior aumenta em 10%, o produto interno bruto metropolitano per capita aumenta 
22%.”(GLAESER, 2011, p. 27).

O autor explica ainda que a relação entre o PIB e os níveis de educação de um país pode 
ser considerada como uma externalidade do capital humano. Quando uma pessoa aumenta 
seu grau de educação, ela se beneficia diretamente com o seu aprendizado e indiretamente, 
por conviver com pessoas igualmente capacitadas, detendo assim um maior nível de 
conhecimento. 
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Ano após ano, os trabalhadores nas cidades recebem salários maiores, à medida que 
acumulam as habilidades que os tornam bem-sucedidos. O aumento de salários é 
especialmente mais rápido em cidades com trabalhadores qualificados. Duas décadas 
de experiência no trabalho estão associadas a um crescimento do salário 10% superior 
em áreas metropolitanas mais qualificadas do que nas regiões dos Estados Unidos 
não metropolitanas, mas a um crescimento do salário somente 3% maior em áreas 
metropolitanas menos qualificadas (GLAESER, 2011, p. 36).

Acerca da Teoria do Capital Humano, Florida (2011, p. 223) considera que “o crescimento 
econômico ocorre em lugares com pessoas de nível educacional elevado” e questiona o 
que leva essas pessoas capacitadas e criativas a se localizarem em determinados lugares. 

Como resposta, Florida desenvolve a Teoria do Capital Criativo que defende que “o 
crescimento econômico regional é promovido pelas escolhas geográficas dos indivíduos 
criativos – os detentores do capital criativo -, que preferem lugares diversificados, tolerantes 
e abertos a novas ideias.” (FLORIDA, 2011, p. 223).

Segundo o autor, sua teoria difere da Teoria do Capital Humano em dois aspectos: 

(1) identifica um tipo de capital humano, os indivíduos criativos, como essencial para o 
crescimento econômico e (2) localiza os fatores que estão por trás das decisões desses 
indivíduos, em vez de afirmar que essa ou aquela região foi abençoada com pessoas 
criativas. (FLORIDA, 2011, p. 223).

São vários os fatores que atraem pessoas criativas e de talento para uma cidade.  Um 
dos fatores destacados por Florida (2011) seria a diversidade. Locais com diversidade 
de pessoas e culturas geram ambientes acolhedores, onde qualquer imigrante se sente 
convidado a participar da vida da cidade e a contribuir para o seu crescimento. Um segundo 
fator importante seria a vitalidade dos espaços urbanos. Uma cidade ativa, com diversidade 
de serviços, de comércio e de espaços de lazer, proporciona o encontro, as trocas e o 
compartilhamento de informação. Por último, o autor destaca a relação do ambiente construído 
com o ambiente natural. Pessoas criativas buscam ambientes urbanos de qualidade, com 
infraestrutura adequada, com diversidade de usos, que favoreça deslocamentos a pé e de 
bicicleta e que promova o convívio com ambientes naturais.

Percebe-se, portanto, que altas densidades possuem um grande potencial para promover 
crescimento econômico e, por consequência, um desenvolvimento social, à medida que 



77

possibilita à população um enriquecimento pessoal e capacitação profissional através das 
intensas trocas de conhecimento e informação. Porém, para que ocorra um crescimento 
urbano de fato, que contemple a dimensão humana, faz-se necessária uma infraestrutura 
urbana de qualidade. 

Chakrabarti (2013), em sua defesa pelas cidades hiperdensas, considera que altas densidades 
apenas são viáveis quando a cidade dispõe de infraestrutura adequada. O autor coloca que 
não apenas as infraestruturas básicas como água, energia e transporte público devem ser 
oferecidas; mas também a chamada infraestrutura das oportunidades, equipamentos como 
hospitais, escolas, parques, praças e centros culturais. O autor salienta que a infraestrutura 
da oportunidade é uma condição fundamental para que as altas densidades tragam de fato 
benefícios para a cidade. 

As infraestruturas urbanas estão diretamente relacionadas à qualidade vida de uma 
cidade, sejam as infraestruturas básicas, como acesso à água potável – o que impacta 
diretamente na vida urbana –, sejam as infraestruturas de redes de comunicação – que 
impactam mais diretamente no crescimento econômico. De uma forma geral, infraestruturas 
urbanas influenciam na qualidade de vida urbana, destacando-se como um fator crucial no 
desenvolvimento das cidades. 

Segundo a UN-HABITAT (2012, p. 49), a infraestrutura urbana “fornece a base sobre a qual 
toda a cidade vai prosperar”.

A qualidade de vida depende da funcionalidade das cidades [...]. Quando uma cidade 
gera emprego e crescimento econômico, a qualidade de vida melhora. Quando uma 
cidade projeta bons edifícios e espaços públicos atraentes, seguros e limpos, isso 
significa melhorar a qualidade de vida. Quando uma cidade fornece transporte público 
adequado, melhora a qualidade de vida tanto dos usuários como dos não-usuários. 
Quando uma cidade aumenta os níveis de educação e proporciona uma boa saúde, 
ela está garantindo a qualidade de vida para o futuro próximo. E quando uma cidade 
reduz a utilização de recursos ambientais e torna-se mais eficaz em termos energéticos, 
também melhora a qualidade de vida (UN-HABITAT, 2012, p. 59, tradução nossa).

Assim, cidades que proporcionam uma boa qualidade de infraestrutura despertam o interesse 
tanto em seus habitantes, para que permaneçam na cidade, como em novos habitantes que 
estão à procura não apenas de oportunidades econômicas como também de qualidade 
de vida. Pode-se dizer que a infraestrutura urbana se destaca como um catalisador da 
sociedade urbana. 



78

FIGURA  2.22: Esquema ciclo virtuoso de desenvol-
vimento: maior adensamento viabiliza investimentos 
em infraestruturas que por sua vez funciona como ca-
talizador de pessoas.  Fonte: Elaborado pela autora, 
2015. 

Nesse contexto, Chakrabarti (2013) explica que infraestruturas de qualidade atraem pessoas, 
possibilitando a hiperdensidade. As altas densidades, por sua vez, geram riquezas através 
de uma maior arrecadação de impostos e de um maior incentivo às atividades econômicas. 
As riquezas geradas viabilizam investimentos em infraestruturas nas cidades, que 
proporcionam melhor qualidade de vida, atraindo, assim, novos habitantes. A essa relação 
de interdependência da hiperdensidade e das infraestruturas, o ex-vice-prefeito da cidade 
de Nova Iorque, Daniel Doctoroff, chamou de ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico. 

A figura 2.23 mostra que os custos das infraestruturas, como transporte de massas, água e 
energia, diminuem à medida que a densidade aumenta. Segundo Chakrabarti (2013), acima 
de 40 unidades habitacionais por acre (aproximadamente 100 hab./ha, proporcionalmente 
300 hab./ha), os investimentos em infraestrutura urbana se tornam viáveis.

A viabilidade das infraestruturas urbanas está, portanto, diretamente relacionada com 
a compactação do território. A concentração de investimentos no espaço urbano integra 
diferentes atividades e funções da cidade, promovendo um modelo de desenvolvimento 
mais funcional, sustentável e inclusivo (UN-HABITAT, 2012).

Como exemplo de cidade que busca um desenvolvimento compactando os investimentos em 
infraestrutura e promovendo a hiperdensidade, gerando o ciclo virtuoso de desenvolvimento 
econômico, podemos citar Hong Kong. Essa cidade, que se destaca como uma das cidades 
mais densas e verticais do mundo, tem passado por um acelerado processo de crescimento 
econômico. Sua economia tem crescido em torno de 5% anualmente e o seu PIB per capita 
se destaca como um dos maiores do mundo, chegando a US$ 34.105,00 em 2011. 

O acelerado crescimento econômico permitiu grandes investimentos em infraestrutura, 
transformando a paisagem urbana da cidade. A ascensão econômica, aliada à escassez 
do solo para construção, gerou uma constante renovação de edifícios na cidade, o que 
possibilitou a modernização das estruturas edificadas, a maior verticalização dos edifícios, 
gerando assim um maior adensamento. Com um território restrito para construção, a 
verticalização possibilitou um adensamento que corresponde a 658 hab/ha, um dos maiores 
do mundo. Só na ilha de Kowlon, o adensamento chega a 447,6 hab/ha (BRASIL, 2012).

Com a compatibilização dos investimentos em infraestrutura devido à restrição da área 
ocupável no solo, a cidade oferece um eficiente sistema de transporte público, que é 
atualmente utilizado por 90% da população. O sistema de metrô, Mass Transit Railway 
(MTR), possui nove linhas operantes e cobre a maior parte da área urbana da cidade. 
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FIGURA  2.23: Relação entre o custo da infraestrutu-
ra per capita com densidade. Fonte: CHAKRABARTI 
(2013, p. 182 e 183).
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FIGURA 2.24: Hong Kong está entre montanhas. 
Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Public_housing> 
Acesso em: 23 maio 2015

FIGURA 2.25: Alta densidade na Ilha de Kowlon. 
<http://iliketowastemytime.com/2012/07/07/kowloon-
-walled-city-most-densely-populated-city-until-
-1992-17-pics> Acesso em: 23 maio 2015

FIGURA 2.26: Sistema de metrô MTR. Fonte: <http://
caosplanejao.com/entenda-como-funciona-o-metro-
-de-hong-kong/> Acesso em: 23 maio 2015

Destacando-se como o principal transporte público de Hong Kong, o MTR, opera 37% dos 
deslocamentos e movimenta 3,84 milhões de passageiros por dia (BRASIL, 2012). Com 
41% da população morando a menos de 500 metros de uma estação, o sistema se destaca 
como um dos meios de transporte mais utilizados. O MTR, proveniente de empresa privada 
ligada à bolsa de valores, a qual o Governo detém o maior controle sobre seu regulamento, 
tornou-se um modelo de operação conhecido mundialmente por sua eficiência. Leite et al. 
(2015, p. 13) explicam como funciona o sistema de operação do MTR:

[...] o MTR possui terrenos ao redor de cada estação da rede e integra planejamento 
imobiliário e de transporte para que um dê suporte ao outro. A construção ao redor das 
estações do MTR é extremamente densa para colocar o maior número de passageiros 
próximo do transporte de massa. [...] enquanto as passagens cobrem os custos das 
operações, o desenvolvimento imobiliário suporta a manutenção e expansão da rede. A 
linha de metrô, por sua vez, valoriza os terrenos adjacentes às estações, aumentando o 
valor dos aluguéis cobrados para cobrir custos de capital.

Como forma de obter financiamento para investir em infraestrutura sem utilizar recursos 
municipais, Chakrabarti (2013) cita dois mecanismos: as parcerias público-privadas e o TIF 
(Tax-increment financing ou Financiamento de Incremento Fiscal).

O TIF pode ser definido como um instrumento que possibilita ao município arrecadar imposto 
adicional sobre propriedades. Esse instrumento, que permite promover desenvolvimento 
urbano através de melhorias em infraestruturas, incentiva empresas privadas a fazerem 
investimentos que contribuirão para a valorização da área. Assim, essa valorização gera 
um valor adicional aos empreendimentos que serão resgatados pelos municípios e serão 
investidos novamente em novas infraestruturas (ITIA).

Chakrabarti (2013) cita o exemplo de Chicago e Dallas, que obtiveram sucesso ao utilizar 
tais instrumentos. Chicago viabilizou a construção da primeira estação de trem elevado, 
inaugurada em 2012, enquanto Dallas viabilizou a revitalização de uma área industrial 
abandonada que gerou uma valorização dos empreendimentos no seu entorno. 

No contexto das infraestruturas urbanas, muito se tem discutido sobre as problemáticas 
que envolvem a questão da mobilidade. A ineficiência dos sistemas de transporte público e 
a grande valorização do automóvel em detrimento do pedestre se destacam como um dos 
principais desafios a serem vencidos atualmente nas cidades. Poluição, congestionamentos, 
obesidade, estresse, degradação dos espaços urbanos são alguns dos problemas decorrentes 
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da ineficiência da mobilidade que afeta diretamente a vida das pessoas comprometendo o 
meio ambiente e a qualidade da vida urbana.

Como forma de buscar resposta para tais demandas, surge, nos Estados Unidos, derivado 
do movimento do Novo Urbanismo, assim como o Smart Growth, o conceito de DOT 
(Desenvolvimento Orientado pelo Transporte ou Transit Oriented Development). Segundo 
Leite et al. (2015), esse conceito defende que o desenvolvimento do sistema de transporte 
deve ocorrer em paralelo ao desenvolvimento do território, estabelecendo estratégias 
de conexão entre as centralidades multifuncionais. Esse modelo de desenvolvimento 
representa a situação ideal de mobilidade nas cidades, onde os diversos modais devem 
estar conectados, a fim de proporcionar deslocamentos menores e de melhor qualidade nas 
diversas escalas do território.

Calthorpe (1993) explica que o principal objetivo do DOT é maximizar o acesso ao transporte 
público em áreas centrais e multifuncionais. Assim, ele estabelece alguns princípios 
básicos desse modelo de desenvolvimento como a organização do crescimento regional 
de forma compacta e com sistemas de transporte integrados; a realização de atividades 
diárias em curtas distâncias, possibilitando o acesso a pé ou de bicicleta, onde os maiores 
deslocamentos devem ocorrer através de uma rede de sistemas de transporte público 
eficiente e interligada; bem como a qualificação de ruas e espaços urbanos para pedestres 
e ciclistas. Esses espaços devem estar conectados a serviços e atividades diversas. 

Assim, percebe-se que um crescimento adensado e compacto do território possibilita melhores 
condições de mobilidade na cidade. Como explica Chakrabarti (2013), alta densidade (a 
partir de 30 unidades por acre ou 75 unidades habitacionais por hectare) maximizam a 
utilização dos sistemas de transporte público em massa, viabilizando o seu desenvolvimento, 
além de trazer uma maior vitalidade para as ruas, encorajando os deslocamentos a pé ou 
de bicicleta. Além disso, uma maior diversidade de usos, aliada a uma boa distribuição dos 
sistemas de transporte na cidade, facilita a realização das atividades diárias; portanto as 
decisões de uso do solo devem ocorrer junto às decisões de mobilidade, proporcionando 
cidades mais acessíveis. 

Nesse contexto, Rebollo (2012) explica a diferença entre os termos “acessibilidade” e 
“mobilidade”. Mobilidade seria o conjunto de deslocamentos feitos na cidade através dos 
diversos modais. Já acessibilidade seria a capacidade de deslocamento na cidade que 
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FIGURA 2.27: Promover o maior desenvolvimento e 
crescimento da cidade próximo dos eixos de trans-
porte coletivo. Fonte: PDUE-NF (2015, p. 56-57). Mo-
dificado pela autora.  
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se relaciona de forma mais direta com o tecido urbano; seriam os deslocamentos físicos. 
Segundo Longo (2015), “acessibilidade é definida como o potencial de oportunidades para 
a interação. Ela mede a separação espacial de atividades a partir de um determinado ponto, 
ajustada pela habilidade e pelo desejo de superar esta separação”. (HASSEN, 1959, p.73, 
apud LONGO, 2015, p. 54).

Esses conceitos são importantes na medida em que percebemos que a priorização do uso 
do automóvel nas cidades tem resultado na construção de enormes infraestruturas viárias 
que, em vez de promoverem acessibilidade, funcionam como verdadeiras rupturas do 
tecido urbano. Grandes vias, por exemplo, interligam grandes distâncias, porém, na escala 
do bairro, rasgam o tecido urbano, degradando os espaços públicos, tornando a cidade 
inacessível (REBOLLO, 2012). 

Em entrevista, o urbanista Peter Calthorpe, criador do termo DOT, diz que o termo 
Desenvolvimento Orientado para Pedestres (Pedestrian Oriented Development) seria o 
termo mais adequado para as cidades que atualmente buscam acessibilidade e urbanidade, 
ou seja, um desenvolvimento urbano na escala do pedestre. Segundo Calthorpe (apud 
PEDERSEN, 2013):

A realidade é que as pessoas ficam muito focadas no trânsito. Há uma relação simbiótica 
entre ele e destinos tranquilos e caminháveis. Você não pode ter um bom trânsito, se 
você não pode caminhar tranquilamente quando chegar. Assim, o desenvolvimento 
orientado para pedestres (pedestrian-oriented development) é realmente o coração e a 
alma das grandes cidades. A cidade que você ama é a cidade que você quer caminhar. 
Nós viajamos o mundo para andar em grandes cidades. 

Nesse contexto, cidades como Paris, Barcelona, Londres e Manhattan se destacam como 
cidades que possuem eficientes sistemas de transporte público em um território compacto, 
denso e diversificado e que são acessíveis aos pedestres e ciclistas.

Segundo Leite et al. (2015), Paris, que se destaca por possuir altas densidades, dispõe de uma 
eficiente rede de mobilidade com estações de metrô distribuídas a uma distância máxima de 
400 metros, considerada por seus habitantes uma boa distância de deslocamento. A cidade 
que hoje conta com um dos maiores sistemas de compartilhamento de bicicleta (Vélib) 
e de carros (Autolib) possui uma extensão de 652 km de vias clicáveis, 20 mil bicicletas 
de aluguel e 1.451 estações de autoatendimento distribuídas na cidade5. Como forma de 
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5 París en cifras. Disponível em: <http://www.pa-
ris.fr/es/presentaci-n-de-la-ciudad/par-s-en-cifras/
rub_8310_stand_29998_port_19227> Acesso em: 10 
junho 2015.
6 Raquel Rolnik (2014) em Jornal Folha. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/raquelrol-
nik/2014/12/1562425-carros-e-centros.shtml> Aces-
so em: 10 junho 2015.

FIGURA 2.28: Sistema público de bicicleta, Velib, em 
Paris. Fonte: <http://espn.uol.com.br/noticia/379027_
franca-quer-pagar-para-que-trabalhadores-usem-a-
-bicicleta-como-meio-de-transporte> Acesso em: 9 
junho 2015

FIGURA 2.29: Sistema público de carro elétri-
co, Autolib em Paris. Fonte: <http://www.lefigaro.
fr/societes/2012/11/25/20005-20121125ARTFIG-
00150-100-parkings-autolib-souterrains-en-2013.
php> Acesso em: 9 junho 2015

diminuir os deslocamentos por automóveis, a prefeitura de Paris prevê dobrar o número de 
vias clicáveis até 2020 e fechar o acesso para automóveis particulares nos quatro distritos 
centrais, sendo liberada a circulação no centro da cidade apenas para transporte público, 
bicicleta e a pé6.

Apesar de grande parte dos deslocamentos na cidade de Paris ainda serem feitos por 
automóveis, a cidade possui uma estrutura de adensamento, compacidade do território e 
diversidade de usos que favorece os deslocamentos a pé e de bicicleta. Através da adoção 
das medidas citadas para diminuir a circulação de automóveis, a cidade de Paris, que hoje 
já é considera uma cidade caminhável que proporciona urbanidade, busca otimizar o seu 
desenvolvimento contemplando a dimensão humana. 

Ainda distante da realidade de cidades densas, compactas, multifuncionais e acessíveis 
como Paris, a cidade de São Paulo vem buscando se adequar a novas demandas do século 
21. Atualmente, a realidade na cidade é de grandes deslocamentos pendulares devido 
ao distanciamento das atividades de morar e trabalhar. Sabe-se que 75% das atividades 
econômicas da cidade de São Paulo estão concentradas em apenas 25% do território no 
centro expandido, levando aproximadamente 43,7 milhões de pessoas a se deslocarem 
para a capital todos os dias para trabalhar e estudar. Além de grandes deslocamentos, 
a baixa densidade demográfica de grande parte dos distritos acaba por inviabilizar os 
investimentos em transporte de massa. “Esse desequilíbrio obriga milhões de paulistanos a 
enfrentar transportes coletivos superlotados, congestionamentos desgastantes e perda de 
tempo excessivo em seus deslocamentos diários na cidade” (LEITE et al., 2015, p. 5).

Porém, recentemente, a revisão do Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002, finalizada 
em 2014, propõe uma série de estratégias que buscam, através de um adensamento com 
capacidade de suporte, promover melhores condições de vida na cidade. “Para melhorar 
a mobilidade urbana, o PDE prevê, como elemento estratégico protagonista, a redução da 
necessidade de grandes deslocamentos por meio de uma maior proximidade casa-trabalho” 
(LEITE et al. 2015, p.16). 

Nesse sentido, Longo (2015) afirma que o PDE busca compreender o espaço urbano como 
um sistema, reorganizando o território em áreas já dotadas de infraestruturas e estabelecendo 
uma continuidade física entre partes aparentemente desconexas.
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Uma das principais estratégias adotadas no atual PDE diz respeito à Rede de Estruturação 
e Transformação Urbana que, segundo Longo (2015, p. 133), é “responsável por concentrar 
os principais instrumentos do plano e servir de base para a reorientação das dinâmicas 
imobiliárias, para a redução dos deslocamentos e para a otimização das infraestruturas por 
meio da potencialização do uso e ocupação do solo”. Essa Rede é composta por uma Rede 
Estrutural de Transportes Coletivos que, por sua vez, propicia a implantação do Eixo de 
Estruturação da Transformação Urbana. Esse eixo foi definido em função da proximidade 
do sistema estrutural de transporte coletivo de média e alta capacidade, no qual é permitido 
um maior adensamento com um coeficiente de aproveitamento básico que atinge índice 4,0. 
Essa abordagem, segundo Longo (2015), caracteriza-se como a grande inovação do plano. 

Os eixos de estruturação da transformação urbana são porções do território onde é 
necessário um processo de transformação do uso do solo, com o adensamento 
populacional e construtivo articulado a uma qualificação urbanística dos espaços 
públicos, mudanças dos padrões construtivos e ampliação da oferta de serviços e 
equipamentos públicos. (art. 22 do PDE 2014 apud LONGO, 2015).

Como mecanismo de incentivo ao adensamento neste Eixo e como forma de arrecadar 
fundos para o município, foi estabelecido no restante da cidade coeficiente de aproveitamento 
básico igual a 1,0. Por meio desse coeficiente, o empreendedor que desejar construir com 
índices maiores nessas áreas terá de pagar outorga onerosa do direito de construir. 

Desse modo, são criadas condições de promoção do adensamento ao longo da rede de 
transporte público, onde a infraestrutura já se encontra instalada, garantindo, ao mesmo 
tempo, a diversificação social e de usos além da qualificação urbana e ambiental.  (LEITE 
et al., 2015, p.18)

Além desse mecanismo, os Eixos passam a adquirir uma série de estratégias de qualificação 
dos espaços urbanos através de elementos de projeto urbano, tais como a fachada ativa, 
que estimula o comércio e serviços no térreo dos edifícios como forma de trazer vitalidade 
aos espaços urbanos; fruição pública, áreas destinadas aos pedestres e ciclistas contínuas 
às ruas ou no interior das quadras; cota parte, área máxima do lote permitida para cada 
unidade habitacional, promovendo maior adensamento populacional; largura mínima de 
calçada, entre outros.

O incentivo a essas ações se dá através de concessões como as edificações que adotarem 
fachada ativa e fruição pública terão descontos em áreas computáveis (LEITE, 2015).
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FIGURA 2.30: Elementos de projeto urbano como 
estratégia de qualificação dos espaços urbanos, bus-
cando-se um adensamento com qualidade. Fonte: 
PDE-SP, 2014, p.68. Modificado pela autora. 
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O plano determina, porém, que essas ações só poderão vigorar após a aprovação das obras 
de linhas de transporte, ou seja, o desenvolvimento de novas áreas urbanas está, mesmo 
que indiretamente, relacionado aos projetos de mobilidade. Segundo Longo (2015, p. 137), 
essa condição se demonstra fundamental para que a cidade se desenvolva de fato com 
qualidade:

Ao pensarmos nas estratégias de grande escala do PDE, relativas à construção de 
novas centralidades e redistribuição de empregos e moradias, os Eixos só atingirão plena 
efetividade se também forem acompanhados por um plano de mobilidade coerente com 
o pretendido equilíbrio da metrópole e comprometido com as estratégias de execução 
das linhas, algo até agora de difícil constatação.

Leite et al. (2015, p. 21) enfatizam a importância do adensamento com capacidade de 
suporte e explicam o grande desafio a ser enfrentado: 

O desafio de São Paulo frente ao novo PDE é claro: as estratégias propostas 
são desejáveis, os instrumentos são inovadores, mas como garantir a parcela de 
responsabilidade que cabe ao poder público na implementação do plano? Ou seja, o PDE 
colocou as novas regras, determinou onde construir e adensar, provavelmente o Mercado 
vai aderir a esta dinâmica nos próximos anos e tais territórios serão transformados. No 
entanto, a partir de quais critérios e com qual horizonte de implantação serão realizadas 
as infraestruturas de suporte? Ou seja, planejar densidades desejáveis a partir da lógica 
da compacidade urbana diz respeito à superação dos entraves no diálogo entre diversas 
esferas de planejamento, gestão e operação das infraestruturas urbanas. 

Diante dos desafios ainda por serem enfrentados pela cidade de São Paulo para promover 
um crescimento que proporcione melhor qualidade de vida urbana, percebe-se que, como 
já mencionado por Chakrabarti (2013), as infraestruturas urbanas são fundamentais para 
que se tenha um adensamento com qualidade. Segundo Chakrabarti , apenas com a 
compactação de investimentos as cidades irão adquirir a desejável qualidade urbana, com 
espaços acessíveis e cheios de vida. Essa forma de planejar as cidades acaba também por 
promover uma maior eficiência energética, menores desperdícios de recursos naturais e 
redução da poluição.  

Rogers (2001) explica que cidades que favorecem o deslocamento de pedestres e ciclistas, 
diminuindo os deslocamentos por automóveis, reduzem as emissões de carbono. Um 
desenho paisagístico de qualidade e a preservação de áreas verdes, espaços públicos 
arborizados, como praças e parques, contribuem também para tornar o clima nas cidades 
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7 Dados coletados no site da Universidade de Bir-
mingham do Reino Unido. Disponível em: http://
www.birmingham.ac.uk/news/latest/2012/07/17-Jul-
-12-Significant-reduction-in-pollution-achieved-by-
-creating-green-walls.aspx. Acesso em: 3 maio 2015

mais ameno, diminuindo os gastos com energia, além reduzir o índice de ruído e filtrar a 
poluição, melhorando a qualidade do ar. Em uma pesquisa realizada nas Universidades 
de Birmingham e Lancaster, viu-se que uma maior arborização nas ruas do Reino Unido 
poderia reduzir em até 30% os níveis de poluição. A plantação de árvores e arbustos poderia 
eliminar dióxido de nitrogênio e partículas microscópicas no ar, prejudiciais à saúde7.

Chakrabarti (2013) explica que os grandes aglomerados urbanos compactos são, portanto, a 
forma mais sustentável de se viver. Cidades densas apresentam menor pegada de carbono 
quando comparadas com locais de menor densidade, porque compartilham transporte e 
o uso da terra. A proximidade exige menor consumo de recursos por pessoa. Os custos 
de manutenção e a utilização de recursos naturais para a preservação de áreas verdes, 
como parques e praças, em uma cidade adensada são considerados reduzidos quando 
comparado com áreas verdes e jardins nos subúrbios. A extensão de terra, a utilização de 
água e os gastos financeiros são compartilhados por uma quantidade maior de pessoas, o 
que viabiliza a manutenção dessas áreas. 

As figuras 2.31 e 2.32  mostram que as cidades densas consomem menos energia per 
capita e emitem menores taxas de carbono. 

A grande dependência da utilização do automóvel para deslocamentos diários na cidade é 
responsável por grande parte da poluição. Segundo dados da IEA (2013), os transportes são 
responsáveis por 22% das emissões globais de carbono. A China e os Estados Unidos, onde 
ainda grande parte dos deslocamentos nas cidades são feitos por automóveis, destacam-se 
como uns dos principais poluentes globais. A China libera 25,4% de carbono e os Estados 
Unidos 16,9%, sendo índices muito superiores aos de todos os outros países.

Como forma de diminuir esta estatística, muitas cidades no mundo vêm adotando medidas 
para diminuir o uso de automóveis nas ruas e favorecer os deslocamentos a pé, de bicicleta e 
por transporte público. Nova York, por exemplo, que possui uma das maiores densidades dos 
Estados Unidos, adotou uma série de medidas restritivas ao uso do automóvel. Atualmente, 
menos de um terço de sua população se desloca por automóveis, de modo que a cidade 
possui o menor uso per capita de combustível de todas as regiões metropolitanas dos EUA 
(GLAESER, 2011). 

A cidade monofuncional, de baixa densidade e dependente do uso do automóvel, além 

FIGURA 2.31: Densidade Populacional/Consumo de 
Energia. Coo referência, 10 hab./acre correspondem 
a proporcionalmente 25 hab./ha; 40 hab./acre a cerca 
de 100 hab./ha e 120 hab./acre a 300 hab./ha. Fonte: 
CHAKRABARTI (2013, p. 80). 

FIGURA 2.32: Densidade Populacional/Emissão de 
CO2. Como referência, 10 hab./acre correspondem 
a proporcionalmente 25 hab./ha; 40 hab./acre a cerca 
de 100 hab./ha e 120 hab./acre a 300 hab./ha. Fonte: 
CHAKRABARTI (2013, p. 80).
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de trazer malefícios ao meio ambiente, acaba também por promover a segregação das 
atividades básicas da cidade. Isso contribuiu para a deterioração da coesão social, 
tornando os lugares de encontro, como ruas e praças, locais inóspitos que privilegiam os 
automóveis em detrimento dos pedestres. Esse modelo de cidade, onde existem grandes 
congestionamentos e altos índices de poluição, acaba gerando problemas de saúde pública 
como o estresse e a obesidade, contribuindo para uma maior sensação de infelicidade.

Do contrário, o modelo de cidades densas, que se desenvolvem em áreas compactas e 
diversas, favorecendo o deslocamento de pedestre e ciclistas, além de contribuir para a 
qualidade ambiental, traz também benefícios que impactam diretamente na qualidade de 
vida da população, contribuindo para uma vida urbana saudável e feliz. Leite et. al. (2015, 
p.7) explicam que neste modelo de cidade:

[...] a população residente tem maiores oportunidades para interação social, bem como 
uma maior sensação de segurança pública, uma vez que se estabelece melhor o senso 
de comunidade – proximidade, usos mistos, e calçadas e espaços de uso coletivo vivos 
– que induz à sociodiversidade territorial – uso mais democrático e por diversos grupos 
de cidadãos do espaço urbano.

Segundo Chakrabarti (2013), as pessoas, hoje, em todos os lugares do mundo, buscam 
a diversidade, seja nos círculos de amizades, nas escolas, nas relações de trabalho, 
nos serviços ou no comércio, como forma de deter um maior conhecimento, prosperar 
profissionalmente e obter uma maior interação social através de uma vida urbana mais 
ativa. A grande concentração de pessoas de várias idades, raças e culturas proporciona 
uma vitalidade nos espaços urbanos que, por sua vez, atraem mais pessoas que buscam 
proximidade, companhia, compartilhamento e inclusão. 

Segundo Montgomery (2013), o ingrediente mais poderoso da felicidade humana é o mix 
de conexões sociais. As relações familiares, profissionais e de amizade são os verdadeiros 
“motores” da vida, que dão sentido e alegria à vida humana. Dessa forma, cidades densas, 
que induzem a diversidade, que possibilitam deslocamentos a pé, favorecendo o encontro 
de pessoas em lugares públicos de qualidade, criando estilos de vida mais saudáveis, 
que maximizam a diversão e diminuem as dificuldades diárias, são consideradas “cidades 
felizes”. 

Glaeser (2011, p. 8), através de suas pesquisas, demonstra que populações que vivem em 
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aglomerados urbanos são mais felizes: 

Nos países onde mais da metade da população é urbana, 30% das pessoas dizem ser 
muito felizes e 17% dizem que não são muito felizes ou não são felizes. Nas nações 
onde mais da metade da população é rural, 25% das pessoas relatam ser muito felizes 
e 22% relatam infelicidade. Por todos os países, a satisfação com a vida aumenta com 
a participação da população que vive nas cidades, mesmo considerando a renda e a 
educação dessas nações.

Chakrabarti (2013) comenta que, hoje, a felicidade nas cidades tem sido considerada 
uma questão de saúde pública. Sabe-se que a saúde física e mental estão diretamente 
relacionadas ao planejamento das cidades, impactando na qualidade de vida da população.

Um dos aspectos do planejamento que causa maior impacto na vida da população é com 
relação à mobilidade. Segundo Montgomery (2013), pessoas que se deslocam diariamente 
a pé ou por bicicleta relatam maior alegria no seu deslocamento do que pessoas que fazem 
a maior parte do seu trajeto em automóveis. Em suas pesquisas, o autor relata que pessoas 
que andam a pé e utilizam transporte público são mais felizes, pois, além de estarem 
caminhando, o que traz benefícios para a saúde, durante o trajeto, podem relaxar, ouvir 
música, falar no telefone, ler um livro e socializar. 

Segundo Chakrabarti (2013), o sedentarismo da população, derivado do estilo de vida 
onde os maiores deslocamentos são feitos por automóvel, causa, além de estresse, dores 
musculares e contribui para a obesidade, considerada hoje um dos principais problemas de 
saúde pública. 

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com duzentos mil habitantes de 448 municípios 
mostra que o índice de obesidade é bem maior em municípios onde predominam construções 
espraiadas, de baixa densidade e monofuncionais do que quando comparado com cidades 
densas e compactas.

Os grandes congestionamentos afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. A 
noção de tempo livre, que deveria teoricamente estar associada às escolhas pessoais, hoje 
está diretamente relacionada com as questões da cidade. 

Chakrabarti (2013) compara o estilo de vida das pessoas que moram longe do local de 
trabalho e fazem grandes deslocamentos diários utilizando o automóvel com as pessoas 

FIGURA 2.33: A obesidade hoje é considerada um 
problema de saúde publica. Fonte: <http://www.
correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-sau-
de/2013/10/17/interna_ciencia_saude,393973/obesi-
dade-atinge-quase-35-da-populacao-adulta-dos-es-
tados-unidos.shtml> Acesso em: 8 novembro 2015.

FIGURA 2.34: A obesidade prevalece em pesso-
as que moram em comunidades distantes. Fonte: 
CHAKRABARTI  (2013, p. 106).
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que moram e trabalham em locais próximos e se deslocam principalmente a pé ou por 
sistemas de transporte público eficiente.

Segundo o autor, as pessoas que moram distante do seu local de trabalho dispendem grande 
parte do seu tempo livre em congestionamentos e estão mais propensas a vivenciarem 
experiências negativas no seu dia a dia. Enquanto isso, as pessoas que moram próxima 
ao trabalho gastam menos tempo em deslocamentos, aproveitando o tempo livre para 
realizar atividades físicas, conviver com familiares, amigos e parceiros amorosos, além de 
possuírem uma maior qualidade na realização das atividades diárias básicas, contribuindo, 
assim, para um estilo de vida mais saudável e feliz. 

Em São Paulo, as grandes distâncias entre os locais de morar e trabalhar e a falta de 
investimentos em transporte público levam milhares de pessoas a enfrentar todos os dias 
transportes públicos superlotados, congestionamentos desgastantes e perda de tempo 
excessivo em seus deslocamentos. O tempo médio de deslocamento na cidade chega a 
45 minutos, sendo maior quando comparado a outras cidades brasileiras e a cidades como 
Londres, Nova York e Tóquio (LEITE et al. 2015). 

Em Nova York, o incentivo à utilização de bicicletas diminuiu consideravelmente os 
deslocamentos por automóveis e, consequentemente, os congestionamentos. Nos últimos 
anos, o número de pessoas que realizam suas atividades diárias por bicicleta chegou a 
quadruplicar. Dessa forma, a cidade hoje oferece uma melhor qualidade de vida a seus 
habitantes8.

Após a descrição dos principais parâmetros da dinâmica urbana – densidade, compacidade 
e diversidade de uso –, percebe-se que esses trazem grandes benefícios para a população 
urbana, pois contribuem para a construção de cidades mais prósperas economicamente. 
Esses parâmetros viabilizam investimentos em infraestruturas que qualificam o espaço 
urbano e tornam os deslocamentos diários menores, favorecendo pedestres e ciclistas, 
contribuindo, assim, para a construção de cidades que contemplem a dimensão humana, 
que sejam mais ativas e seguras, proporcionando encontros, trocas e celebrando a vida 
urbana.

8 Dados retirados do site da Prefeitura de NY. 
Disponível em: http://www.nyc.gov/html/dot/
html/bicyclists/bike-counts.shtml. Acesso em: 11 
junho 2015
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FIGURA 2.37: Compara os estilos de vida em cidades 
monofuncionais, dependentes do uso do automóvel, 
com cidades densas, diversas e onde os desloca-
mentos são feitos a pé e de metrô. Fonte: CHAKRA-
BARTI (2013, p.120-121).

FIGURAS 2.35 e 2.36: Deslocamentos diários na 
cidade de São Paulo através de automóveis dispen-
dem maior tempo, prejudicam a saúde e tornam as 
pessoas mais infelizes quando compradas ao estilo 
de vida baseado em deslocamentos feitos por bicicle-
tas em Copenhague. Fonte: <http://www.mobilize.org.
br/noticias/4094/trafego-intenso-aumenta-internacao-
-por-doenca-respiratoria-diz-pesquisa-da-usp.html>; 
<http://grist.org/cities/spin-cycle-copenhagens-rise-
-fall-and-rise-again-to-cycling-supremacy/ > Acesso 
em: 7 junho 2015.
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A partir de sua definição de urbanidade como a “cidade ou lugar que acolhe ou recebe as 
pessoas com civilidade, polidez e cortesia”, Aguiar (2012, p. 62) explica que a construção 
da urbanidade nas cidades está intricadamente relacionada à qualidade de seu ambiente 
construído em suas diversas escalas. 

Refiro-me à urbanidade inerente às diferentes escalas do espaço público, desde o 
desenho do corrimão da escadaria da praça, que em algum momento vai dar guarida 
à mão do velho, passando pela largura da calçada, chegando até definições sobre o 
desenho de ruas, quarteirões e bairros inteiros. Cada um desses elementos, vindos de 
diferentes escalas, tem a sua contribuição à condição de urbanidade, à medida que cada 
um deles tem uma qualidade arquitetônica intrínseca que vem da adequação, melhor ou 
pior, da sua forma ao corpo, individual e coletivo. Portanto a urbanidade é por definição 
uma qualidade da forma ou das formas; trata-se de algo essencialmente material, ainda 
que repercuta diretamente no comportamento e no bem-estar das pessoas no espaço 
público. (AGUIAR, 2012, p.63-64),  

Os espaços urbanos da cidade devem ser pensados de forma a proporcionar qualidade 
nas experiências humanas vivenciadas ali. Alexander et al. (1980) ressalta que espaços 
urbanos de qualidade são aqueles “capazes de fazer com que as pessoas se sintam vivas 
e humanas”. O autor explica que essa relação entre o ambiente construído e o ser humano 
é algo tão profundamente enraizada na natureza da paisagem urbana que representa um 
modo atemporal de se construir cidades.

Buscando a construção de um ambiente urbano de qualidade atemporal, Gehl (2006) 
salienta a importância dos atributos físicos dos espaços urbanos como forma de promover o 
bem-estar da vida cotidiana na cidade e estimular as atividades humanas nesses espaços, 
fazendo com que essas cresçam em número, duração e alcance. 

Um dia qualquer em uma rua qualquer. Os pedestres caminham pelas calçadas, as 
crianças jogam diante das portas, as pessoas estão sentadas em bancos e escadas, o 
carteiro faz suas entregas nos correios, os caminhantes se cumprimentam nas calçadas, 
dois mecânicos concertam um carro, alguns grupos conversam. Nessa mescla de 
atividades o exterior influencia uma série de condições. O entorno físico é uma delas: 
um fator que influi nas atividades em diversas medidas e de diferentes maneiras. (GEHL 
2006, p.17, tradução nossa).

Como forma de entender a influência dos atributos físicos nas diversas atividades humanas 
realizadas no espaço público, Gehl (2006) estabelece três categorias de atividades: as 
necessárias, opcionais e sociais. 
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As primeiras dizem respeito às atividades diárias obrigatórias, como ir ao trabalho, à escola, 
esperar no ponto de ônibus e nos cruzamentos. São atividades que não dependem tanto 
das condições externas para ocorrer. A segunda diz respeito às atividades que acontecem 
quando as condições externas são favoráveis, como caminhar no calçadão ou sentar para 
apreciar a vista. Segundo Cullen (2008), essa categoria de atividade ocorre quando há abrigo, 
sombra, ambiente aprazível e equipamentos que convidam a permanência, destacando-se 
como atividades estáticas e equipadas. 

As atividades necessárias são comuns em cidades com precárias condições de infraestrutura 
urbana, geralmente cidades de países em desenvolvimento, onde grande parte dos 
deslocamentos é feito por necessidade e não por prazer. Já em cidades onde se observa uma 
maior qualidade dos espaços urbanos, geralmente em cidades de países desenvolvidos, as 
atividades necessárias acabam muitas vezes se tornando atividades opcionais, uma vez 
que os espaços são convidativos à permanência ou a uma caminhada mais lenta. 

Assim as atividades necessárias que concentram a maior parte das relações de caminhar 
se destacam como ponto de partida para que outras atividades na cidade ocorram, como 
parar e observar algo, sentar, caminhar mais rápido, mais lento, dançar, ficar de pé, correr. 
“Caminhar é um meio de transporte, mas também um início potencial ou uma ocasião para 
outras atividades” (GEHL, 2013, p. 120).

[...] o objeto mais móvel numa cidade é o ser humano e, por razões possivelmente 
diferentes, ele próprio necessita de poder ancorar-se nas várias atividades exteriores, 
comerciais, recreativas e sociais. Prever unicamente espaços livres de modo a que 
estas atividades possam simplesmente existir não é em si suficiente. Porque o homem é 
gregário, mas para ser totalmente necessita do pretexto, do incidente ou duma âncora. 
No caso de uma árvore, poder-se-ia dizer que ela providencia sombra e abrigo, e no 
caso de um mercado coberto, poder-se-ia dizer o mesmo. No entanto a âncora é mais 
do que uma atração unicamente de caráter utilitário. Por construção é imóvel, e logo, 
por tradição de uso, torna-se num ponto de encontro por todos aceite. (CULLEN, 2008, 
p. 106) 

Cullen (2008) salienta a importância de um ambiente urbano dotado de atributos que 
funcionem como âncoras, favorecendo não só as atividades necessárias e opcionais como 
também as atividades sociais no espaço urbano. Segundo o autor, nas atividades sociais, 
na terceira atividade descrita por Gehl (2006), ocorre simultaneamente a ocupação estática 
e a ocupação pelo movimento e surge então o que ele classifica como viscosidade que 

1 GOMES, P. C. C. Condição urbana: estudos de ge-
opolítica da cidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2002.
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seriam “pequenos grupos de pessoas conversando aqui e acolá, transeuntes namorando as 
vitrines, vendedores de jornais e flores, etc.” (CULLEN, 2008, p. 26).

Para Mikoleit; Purckhauer (2011), esse contraste entre ativos e passivos gera tensões na 
cidade que fomentam as relações sociais, sendo essenciais para a vitalidade dos espaços 
urbanos. Segundo Gomes (2002)1, as atividades sociais que ocorrem nos espaços públicos 
adquirem outra dimensão que representam a base da urbanidade. 

No caso do espaço público, a sociabilidade se transforma em civilidade, em comportamento 
que extrapola a simples maneira convencional que uma sociedade atribui ao homem 
educado de se apresentar e se conduzir […]. Ela ganha uma dimensão nova nesse 
espaço, que é um universo de trocas e de encontros. (Gomes, 2002:163, apud Andrade, 
2012, p. 189).

Para que uma cidade ofereça qualidade para a realização das diversas atividades 
apresentadas, Gehl (2013, p.118) admite que os espaços devem, antes de tudo, “propiciar 
boas condições para que as pessoas caminhem, parem, sentem-se, olhem, ouçam e 
falem”. Se as atividades relacionadas aos sentidos humanos ocorrem em boas condições, 
então os espaços urbanos possuem o principal pré-requisito para que outras atividades se 
desenvolvam na menor escala, oferecendo qualidade de vida e contemplando a dimensão 
humana. “O natural ponto de partida do trabalho de projetar cidades para pessoas é a 
mobilidade e os sentidos, já que estes fornecem a base biológica das atividades, do 
comportamento e da comunicação no espaço urbano”. (GEHL, 2013, p. 33). 

Após um entendimento de como ocorrem as experiências humanas nos espaços urbanos 
através da análise das atividades de caminhar permanecer e se encontrar, serão analisados 
os diversos atributos físicos que influenciam na qualidade dessas atividades como a 
pavimentação, detalhes de fachadas, distribuição de mobiliário, iluminação, arborização, 
entre outros. Segundo Cullen (2008), esses atributos diferenciam os tipos de espaços 
urbanos e consequentemente o tipo de ocupação que ocorre nele.  

Gehl (2013) explica que todos esses atributos físicos podem perder o sentido se a cidade 
não estiver dimensionada na escala humana. As proporções e dimensões espaciais são 
elementos cruciais na vida das cidades e devem contemplar a dimensão humana para que 
tais atributos físicos possam cumprir sua função. Assim, primeiramente se faz necessária 
uma abordagem sobre aspectos importantes na concepção dos espaços públicos para 
posteriormente analisarmos os atributos físicos. 

FIGURAS 3.1, 3.2 e 3.3: Exemplos de atividade ne-
cessária: pessoas esperando no ponto de ônibus; 
atividade opcional: pessoas sentadas observando 
o movimento na rua; atividade social: pessoas se 
encontrando na calçada. Fonte: <http://petapixel.
com/2012/11/03/londons-incredible-diversity-captu-
red-in-photos-of-bus-stops/>;<http://www.pps.org/
reference/uscanadasquares/>;<http://www.timesu-
nion.com/entertainment/article/Cantering-into-au-
tumn-5797018.php#photo-6944546.Acesso em: 24 
outubro 2015
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A experiência de conforto e bem-estar nas cidades está intimamente ligada ao modo 
de estrutura urbana e ao espaço da cidade se harmonizar com o corpo humano, seus 
sentidos, dimensões espaciais e escalas correspondentes. Se não houver bons espaços 
e boas escalas humanas, não existirão as qualidades urbanas cruciais. (GEHL, 2013, 
p. 162)

Nesse sentido, o autor cita, como exemplo de espaços urbanos bem dimensionados, a 
Piazza del Campo, em Siena; e Piazza Navona, em Roma. Ao chegarmos a essas praças, 
“temos a sensação de que ‘este é o lugar; cheguei’” (GEHL, 2013, p.163) 

Nas cidades que obtiveram nas últimas décadas um crescimento baseado no deslocamento 
por automóveis, onde a dimensão humana foi negligenciada, percebe-se que muitos dos 
espaços públicos criados se destacam como superdimensionados e amorfos. “Poucas 
atividades humanas podem ‘ter lugar’ aqui. Tudo é grande demais, frio demais e indiferente 
demais”. (GEHL, 2013, p. 164) 

Como solução para esses espaços públicos superdimensionados, o autor menciona o 
princípio de se colocar pequenos espaços dentro de espaços maiores. Segundo ele, existem 
artifícios que podem ser utilizados como forma de subdividir grandes áreas aproximando da 
escala humana, tornado esses espaços mais intimistas. Nas cidades antigas, utilizavam-se 
como artifícios colunas e arcos. Nas cidades de hoje, podem ser utilizado elementos como 
bancas de comércio, guarda-sóis, toldos em cafés de calçada, balizadores e árvores. 

Como exemplo de intervenção, onde se utiliza tais artifícios, pode-se citar o projeto proposto 
para o Vale do Anhangabaú, uma extensa praça no centro da cidade de São Paulo, que se 
destaca por possuir grandes dimensões e pouca vitalidade. 

As dimensões do Anhangabaú são excelentes para grandes celebrações e eventos e 
sua escala impressiona quem o visita. Entretanto, a escala monumental do Vale torna-se 
um desafio para a vida cotidiana, quando a escala humana é a mais importante. (SÃO 
PAULO)² 

Recentemente um projeto foi lançado como proposta de requalificação do espaço buscando 
torná-lo mais atraente, seguro e acolhedor para as pessoas. Segundo diagnósticos do 
projeto, um dos principais desafios seria a dificuldade de orientação, ausência de locais de 
permanência, fachadas pouco convidativas e pouca variedade de atividades e funções.2

FIGURAS 3.4, 3.5 e 3.6: Piazza del Campo em Sie-
na e Piazza Navona em Roma, exemplos de espaços 
que contemplam a escala humana em contrates com 
Eurolille, na França, espaço superdimensionado onde 
a escala humana foi negligenciada. Fonte: <http://
archiobjects.org/siena-tuscany-piazza-del-campo-
-example-public-space/>;<http://www.tropicalisland.
de/italy/rome/piazza_navona/rome_piazza_navona.
html>; <http://www.mimoa.eu/projects/France/Lille/
EuraLille%20shopping%20mall/> Acesso em: 24 se-
tembro 2015
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FIGURAS 3.7, 3.8 e 3.9: Vale do Anhangabaú se des-
taca como um espaço que não contempla a escala 
humana. Superdimensionado, ausência de apoios 
confortáveis para permanência e poucas fachadas 
ativas, se destacam como fatores que inibem a per-
manecia das pessoas nesse espaço. Fonte::<http://
gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/centro-dialogo-
-aberto/o-vale-do-anhangabau/>; <http://gestaourba-
na.prefeitura.sp.gov.br/centro-dialogo-aberto/o-vale-
-do-anhangabau/> Acesso em: 20 setembro 2015

Como solução, o projeto propõe restabelecer a escala humana no local organizando o 
espaço de 43.000 m2 em unidades menores, através da criação de elementos próximo do 
térreo dos edifícios, onde o maior fluxo de pessoas deverá estar concentrado. 

O projeto propõe uma nova pavimentação, que busca uniformizar o espaço, e um espelho 
d’água localizado ao centro da praça, que funcionará como um elemento lúdico e atrativo 
capaz de oferecer uma experiência sensorial e estética ao lugar. Nas bordas, estariam 
concentradas as demais diretrizes do projeto, como a criação de fachadas secundárias junto 
ao térreo dos edifícios, buscando reativá-las através de bancas e pavilhões, a distribuição 
de bancos e cadeiras móveis, adaptáveis às diversas situações, além de arborização e 
fontes de iluminação. (SÃO PAULO)³

Apesar de acreditar que essas soluções podem ser viáveis, Gehl (2013) comenta a dificuldade 
de se repensar espaços superdimensionados. 

Uma vez que o estrago esteja feito, é extremamente difícil tomar atitudes para remediar 
a situação. Os prédios já foram construídos, as portas de entrada estão colocadas, o 
mobiliário urbano entregue e o dinheiro já foi todo gasto antes que alguém pense que 
algumas qualidades essenciais estão ausentes: qualidade do lugar e escala humana. 
Nessa situação, a escala menor deve ser  trazida para dentro do espaço maior, 
literalmente de paraquedas, com a utilização de pérgolas, quiosques, paisagismo, 
grupos de arvores, toldos, plantas e mobiliário, para reduzir a dimensão do espaço. 
É preciso fazer esforços para formar espaços íntimos e acessíveis, onde as pessoas 
queiram estar. É dispendioso e difícil, e os resultados estão longe de ser tão bons 
como poderiam ser se a qualidade do lugar e a escala humana tivessem sido parte do 
programa construtivo desde o inicio. (GEHL, 2013 p. 167)

Nesse sentido, o projeto proposto para o Vale do Anhangabaú recebeu algumas críticas com 
relação à capacidade de tais intervenções promoverem de fato a requalificação do espaço, 
uma vez que existem outros sérios problemas na região. Segundo o urbanista Nestor Goulart 
Reis Filho, o projeto é considerado:

[…] “perfumaria” perto dos problemas estruturais da região. Um dos principais fatores 
de degradação do centro é a obsolescência dos edifícios que, apesar da excelente 
arquitetura, não atraem moradores e escritórios por fatores como falta de garagens. 
Para complicar, a lei dificulta a readequação de prédios velhos. (2015 apud CORREA; 
FÁVERO, 2015).

Outra questão abordada seria em relação à manutenção do grande espelho d’água proposto. 
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FIGURAS 3.10 e 3.11: Algumas das propostas apre-
sentadas que dão suporte as estratégias de restabe-
lecer a vida urbana no local: espelho d’água, arbori-
zação, bancos e cadeiras, bancas e pavilhões. E a 
perspectiva do projeto proposto Fonte: <http://ges-
taourbana.prefeitura.sp.gov.br/centro-dialogo-aber-
to/o-vale-do-anhangabau/> Acesso em: 20 setembro 
de 2015

2  SÃO PAULO. Vale do Anhangabaú. Disponível em: 
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/centro-dia-
logo-aberto/o-vale-do-anhangabau/. Acesso em: 20 
setembro de 2015. 
³ SÃO PAULO. Vale do Anhangabaú. Disponível em: 
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/centro-dia-
logo-aberto/o-vale-do-anhangabau/. Acesso em: 20 
setembro 2015.
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Rosa Kliass, uma das autoras do projeto existente hoje no Vale, considera um “absurdo um 
espelho-d’água numa cidade que não consegue manter nem uma cascatinha”. (2015 apud 
CORREA; FÁVERO, 2015)4.

Outro ponto importante alvo de críticas diz respeito à forma como o projeto foi conduzido. A 
partir de uma parceria entre o banco Itaú e a prefeitura de São Paulo, o projeto foi desenvolvido 
pelo escritório do arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl. Essa escolha gerou críticas 
tanto por não ter sido aberto um concurso público quanto pela falta de uma ampla discussão 
entre os diversos atores envolvidos. O arquiteto Gilberto Belleza, presidente do Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), critica: “o que não pode ser feito é um 
projeto desse tamanho sem uma ampla discussão” (2015 apud RIBEIRO; VEIGA, 2015)5. 

As críticas ao projeto do Vale do Anhangabaú demonstram a dificuldade, em várias 
instâncias, de se repensar nos espaços das cidades uma vez que já foram concebidos. 
Portanto, como forma de buscar a concepção de espaços urbanos bem planejados que 
contemplem a escala humana Alexander et al. (1980) explica que a forma como os edifícios 
são distribuídos na cidade acabam gerando dois tipos fundamentais de espaços urbanos: o 
positivo e o negativo. O positivo é aquele espaço que foi concebido obtendo o mesmo grau 
de importância que o edifício, que possui uma forma definida e clara, tão definida quanto 
o próprio edifício. Já o negativo seria aquele sem uma forma definida, um espaço residual, 
não projetado e que, portanto, não contempla a escala do pedestre. 

Na figura 3.12 e 3.13, perceber-se que, no espaço negativo, os edifícios são as figuras 
centrais enquanto o espaço público é o solo. Já no espaço positivo, os edifícios e espaço 
público se confundem. Não conseguimos distinguir facilmente que o é  edifício e o que é 
espaço público, pois os dois foram pensados juntos e com igual importância. 

Mikoleit; Purckhauer (2011) salientam que as pessoas se sentem muito mais à vontade para 
permanecer quando estão nos espaços com limites claramente definidos do que quando 
estão nos espaços de sobra, pois se sentem mais seguras e acolhidas. Segundo os autores, 
essa necessidade de encapsulamento está associada aos nossos instintos mais primitivos 
e, portanto, naturalmente preferimos ficar nesses espaços. 

[...] a condição de convexidade, ou de enclausuramento, se quisermos, é típica da cidade 
dita tradicional, aquela da rua, da praça e do quarteirão. Quanto mais essa configuração 
espacial do espaço público dada pelo posicionamento das edificações for substituída 

4CORREA, Vanessa; FAVERO, Bruno. Anhangabaú 
é aposta para recuperar o centro. 2015. Disponível 
em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/01/
1580036-anhangabau-e-aposta-para-recuperar-cen-
tro.shtml. Acesso em: 23 setembro de 2015.
5 RIBEIRO, Bruno; VEIGA, Edison. Estudo para 
Anhangabaú de Haddad é criticado. 2015. Dispo-
nível em: http://saopaulo.estadao.com.br/noticias/
geral,estudo-para-anhangabau-de-haddad-e-critica-
do,1747270.Acesso em: 23 de setembro de 2015.

FIGURA 3.12: Espaço negativo, edifícios pontuais no 
espaço. Fonte: Alexander et al. (1980, p. 467). Modi-
ficado pela autora. 

FIGURA 3.13: Espaço positivo, edifícios e espaço 
público com formas definidas. Fonte: Alexander et al. 
(1980, p. 467). Modificado pela autora.   
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6 HILLIER et al. Space Syntax: a different urban pers-
pective. Architecture Journal, 4/London, 1983.

por um espaço público contínuo pontuado por edificações – ao modo de Brasília ou 
Chandighar – menos teremos a dita condição de convexidade ou de enclausuramento 
ou ainda, se quisermos, de acolhimento. (HILLIER et al.6, 1983, apud AGUIAR, 2012, p. 
69)

Outro fator importante na concepção dos espaços públicos que contemplem a escala humana 
seria com relação à forma como esses espaços estão inseridos na cidade. Alexander et al. 
(1980) explica que dada a importância dos espaços públicos na cidade, sejam esses vias 
peatonais, praças ou parques, faz-se necessário que a sua disposição na cidade esteja de 
forma a garantir um fácil acesso a todos. “Cada subcultura necessita de um centro para sua 
vida pública: um lugar onde cada um possa ir ver os demais e ser visto”. (ALEXANDER et 
al., 1980, p.169, tradução nossa).  

Praças têm desempenhado um papel importante na vida de muitos lugares, não só 
lugares tranquilos para descanso e reflexão, mas também centros onde as comunidades 
podem se unir para socializar e participar de uma variedade de atividades, muitas das 
quais definem o carácter local. (PPS 2008, p.14, tradução nossa).

Naturalmente as pessoas buscam os espaços públicos, seja para lazer ou para interagir 
com outras pessoas. Alexander et al. (1980) explica que, quando esses espaços estão 
próximos, eles são utilizados com uma maior frequência, porém, se eles estão distantes, a 
distância acaba anulando a importância da sua necessidade. Segundo o autor, é preferível 
ter pequenos espaços públicos na escala humana distribuídos uniformemente por toda 
a cidade, de forma a estar próximo das pessoas, do que ter espaços em grande escala 
concentrados em só local. 

Com relação ao dimensionamento dos espaços públicos, Mikoleit; Purckhauer (2011)  
comentam que pequenas praças possuem em geral um índice de ocupação maior do que 
grandes praças, uma vez que estão mais próximas da escala humana e transmitem uma 
sensação de maior intimidade e segurança. Porém, os autores salientam a importância de 
um estudo prévio para que seja determinada uma dimensão correta desses espaços, para 
que não pareçam abandonados ou muito cheios. 

Nesse sentido, Alexander et al. (1980) compara dois espaços de diferentes escalas e funções 
na cidade. Ele cita o exemplo das Ramblas na cidade de Barcelona, que se destacam como 
espaços públicos de maior escala inseridas em uma cidade de alta densidade, e compara 
com uma pequena via de pedestre em uma cidade de baixa densidade. Ele explica que os 
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FIGURA 3.14: Ramblas em Barcelona. Espaço públi-
co de maior escala que atende a uma maior densida-
de. Fonte: <http://www.mobilize.org.br/noticias/7725/
em-barcelona-prefeito-de-fortaleza-fecha-parceria-
-para-acoes-de-mobilidade.html> Acesso em: 26 se-
tembro 2015

dois espaços possuem atributos físicos que os tornam um espaço público de qualidade, 
porém, por possuírem diferentes dimensões e formas de se inserir na cidade, acabam 
também por gerar usos de natureza distinta. 

No espaço menor, mesmo com uma baixa densidade populacional, a densidade de ocupação 
nessa área é grande, pois se gera um hábito de utilizar esse espaço rotineiramente, uma vez 
que ele está a um fácil alcance de todos. Já as Ramblas funcionam como “um acontecimento 
urbano a nível de toda a grande cidade”. (ALEXANDER et al., 1980, p.170, tradução nossa). 
As pessoas estão dispostas a percorrer um longo percurso para chegar até elas e, por não 
utilizarem com tanta frequência esse espaço, se submetem as condições desfavoráveis 
como se o local estiver muito cheio. 

Nesse contexto, Mikoleit; Purckhauer (2011) comentam a importância das calçadas enquanto 
espaço público. Eles destacam que, quando faltam espaços públicos, como praças e 
parques ou vias peatonais, as calçadas assumem esse papel. A calçada, além de exercer 
a sua principal função de levar um pedestre de um ponto a outro da cidade em segurança, 
pode ser também um local de ponto de encontro, de brincadeiras e de comércio temporal. 
Destacam-se, portanto, como espaços que devem ser vivenciados e não apenas como 
locais de passagem. “As ruas das cidades servem a vários fins além de comportar veículos; 
e as calçadas – a parte das ruas que cabe aos pedestres – servem a muitos fins além de 
abrigar pedestres. Esses usos estão relacionados à circulação, mas não são sinônimos dela 
[...]” (JACOBS, 2009, p. 29) 
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Como um exemplo de vias e calçadas que adquiriram importância como espaços públicos na 
cidade, podemos destacar a Times Square em Nova York. Com o objetivo inicial de tornar as 
vias mais atrativas para as pessoas e criar um ambiente urbano de maior equilíbrio entre os 
diversos usuários, automóveis, pedestres e ciclistas, foi proposto o fechamento de algumas 
faixas destinadas aos automóveis e foram disponibilizados cadeiras e guarda-sóis móveis 
para que esses espaços fossem convertidos em espaços para as pessoas caminharem e 
permanecerem. Com o sucesso das medidas adotadas, esses espaços acabaram tornando-
se praças permanentes na cidade. Através dessa medida, a população passou a ter uma 
maior consciência da importância das calçadas e vias na cidade enquanto espaço público, 
entendendo que esses espaços são também importantes locais de lazer e socialização7.

Em São Paulo, a experiência realizada dia 23 de agosto de 2015, de fechar a Avenida 
Paulista para a inauguração da ciclovia gerou um importante impacto na cidade. A via, que 
já possui calçadas que se destacam como importante espaço de lazer na cidade, ao ganhar 
uma expansão – a rua – foi intensamente apropriada pelas pessoas que realizaram ali 
diversas atividades como jogos, caminhadas, corridas e piqueniques. 

Para quem anda pela Paulista aos finais de semana, já era evidente o que de fato ocorreu 
com a abertura da avenida para as pessoas: o enorme movimento de apropriação das 
calçadas queria mais, não cabia nos estreitos limites do passeio… E assim foi! (ROLNIK, 
2015)

Nesse contexto, Rolnik (2015) salienta a importância de se ter vias e calçadas dotadas de 
certa qualidade urbanística para que esse tipo de apropriação ocorra. Segundo ela, quando 
há espaços urbanos de qualidade, a simples abertura da via para pedestre gera a sua 
ocupação. 

[...] o que essa experiência deixa claro é que não precisamos de certo tipo de urbanismo 
que, em nome de criar espaços públicos e áreas de lazer, promove uma superexploração 
do espaço, exigindo muitos recursos para sua implementação e manutenção. E que, por 
outro lado, investir em boas calçadas, com piso adequado, em arborização e iluminação, 
e manter limpos e bem conservados os lugares, ou seja, o bê-a-bá ou grau zero do 
urbanismo, basta. (ROLNIK, 2015).

Após um entendimento acerca da importância da concepção de espaços públicos na escala 
humana, com formas bem definidas e distribuídos uniformemente na cidade, será agora 
feita uma análise dos atributos físicos a partir das três atividades, anteriormente expostas, 
como as de caminhar, permanecer e encontrar. 

7 PPS: Project for Public Spaces. Disponível em: 
http://www.pps.org/reference/lighter-quicker-cheaper-
-a-low-cost-high-impact-approach/. Acesso em: 20 
setembro de 2015
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FIGURA 3.15: Times Square. Vias transformadas em 
espaços públicos com mobiliários móveis que tornam 
o ambiente descontraído e convidativo à permanên-
cia. Fonte: <http://www.criaticidades.com.br/sampa-
criativa/wp-content/uploads/2013/09/Janette-Sadik-
-Khan-TS_AFTER_NYCDepartmentofTransportation.
jpg> Acesso em: 6 setembro de 2015

FIGURA 3.16: Abertura da Av. Paulista para pedes-
tres com intensa apropriação do local. Fonte: <http://
www.naosalvo.com.br/wp-content/uploads/2015/10/
Avenida-foi-fechada-em-junho-para-carros-Luiz-
-Claudio-Barbosa-Folhapress.jpg>  Acesso em: 6 se-
tembro de 2015
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A cidade para caminhar

Como já dito anteriormente, os sentidos humanos são um importante fator a ser considerado 
na construção de espaços urbanos mais humanos. Cullen (2008) enfatiza a importância do 
sentido da visão, pois esta “tem o poder de invocar as nossas reminiscências e experiências, 
com todo o seu corolário de emoções, facto do qual se pode tirar proveito para criar situações 
de fruição extremamente intensas” (CULLEN, 2008 p. 10). Nesse sentido, o autor coloca a 
importância de tornar a vivência nos espaços urbanos uma experiência emocional, através 
da criação de percursos na cidade que possuam uma sucessão de surpresas e revelações 
súbitas, o que ele chama de visão serial. Segundo ele, “teremos conseguido criar a partir da 
realidade inerte uma situação intensamente emotiva”. (CULLEN, 2008, p. 11)

Essa forma de se pensar os percursos urbanos, além de estabelecer a subdivisão do 
caminho percorrido, aproximando o percurso da escala do pedestre, funciona, segundo o 
autor, “como a leve cotovelada que se dá ao vizinho que está prestes a  adormecer na 
missa” (CULLEN, 2008, p.19).

Espaços urbanos que geram a emoção da descoberta durante o percurso acabam por 
torna-se espaços com uma maior identidade. Define-se identidade como “o grau em que 
uma pessoa pode reconhecer ou recordar um espaço como algo diferente a outros lugares, 
enquanto tem um caráter próprio vivido, ou excepcional ou pelo menos particular”. (LYNCH, 
1985, p. 100, tradução nossa). 

Cullen (2008) descreve algumas características importantes no desenho da cidade como 
forma de estabelecer contrastes nos espaços urbanos. Uma das características seria evitar 
leituras uniformes e lineares do espaço urbano através do desalinhamento dos edifícios, 
criando saliências e recuos através de edifícios pontuais na paisagem, indicando que, a 
partir dali, haverá uma nova leitura do espaço. 

Outra forma de criar contrastes seria através de estreitamentos seguido de espaços amplos, 
como dois prédios próximos que causam uma sensação de enclave, de pressão, e que, logo 
em seguida, contrasta com um espaço aberto como uma praça, gerando um importante 
efeito de surpresa. A diversidade das edificações de suas tipologias, materiais, edifícios 
antigos e modernos também adquirem importância na visão serial, assim como elementos 
de fachada, equipamentos urbanos e vegetação, que, quando bem posicionados, podem 
gerar sensações de surpresa e contraste no espaço urbano.
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Mikoleit; Purckhauer (2011) enfatizam que subdividir a cidade em partes identificáveis acaba 
por gerar um maior senso de localização. Os autores explicam que, para nos localizar 
na cidade, estabelecemos rotas em partes. Se estamos nos locomovendo de carro, as 
referências são ruas e quarteirões, porém, quando estamos a pé, as referências tornam-
se mais ricas, passam a ser fachadas de lojas, letreiros, mobiliários, árvores entre outros. 
Assim um percurso rico em detalhes é mais facilmente memorizado.

Alexander et al. (1980) complementa que essa forma de pensar os percursos urbanos 
acaba por gerar uma melhor compreensão dos espaços urbanos da cidade como um todo, 
gerando, portanto, uma maior sensação de orientação e de segurança. Ele explica que 
“as pessoas necessitam pertencer a uma unidade espacial reconhecível ou identificável”. 
(ALEXANDER et al., 1980, p. 95). Quando as pessoas adquirem esse senso de localização, 
elas criam um sentimento de maior apropriação do espaço e estão seguras para desfrutar 
todas as experiências que o espaço proporciona. 

Nesse contexto, onde se busca criar percursos atrativos, encorajando a atividade da 
caminhada na cidade, Gehl (2013) menciona alguns aspectos importantes na fruição do 
pedestre como a forma como os desníveis na cidade devem ser pensados. Ele explica 
que, assim como um percurso pode parecer cansativo e monótono por ser facilmente 
desvendado antes mesmo de se iniciar a caminha, as escadas na cidade também criam a 
mesma sensação, tornando-se um obstáculo na fruição dos pedestres. Segundo o autor, 
subir uma escada exige um maior esforço que nem sempre estamos dispostos a realizar. Elas 
representam uma barreira na fluidez da caminhada. Se houver uma rampa, quase sempre 
ela será preferível. “Escadas e degraus são um verdadeiro desafio físico e psicológico para 
pedestres. Se puderem, os pedestres certamente vão evitá-los” (GEHL, 2013, p. 130). 

Porém, quando for imprescindível usar escadas, essas devem possuir dimensões 
confortáveis, despertar o interesse visual e se utilizar de artifícios da segmentação do 
percurso através dos patamares. Quando atendem a esses requisitos, as escadas podem 
se tornar verdadeiras esculturas urbanas, gerando um importante efeito psicológico, dando 
a sensação de uma subida mais curta.

Nesse sentido, Alexander et al. (1980) salienta que as escadas, quando possuem uma boa 
estética e estão bem posicionadas nos espaços urbanos, se destacam como um ótimo 
lugar para permanecer e observar o que acontece no seu entorno. As pessoas naturalmente 
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buscam pontos mais altos como forma de ter uma melhor visão do que ocorre no espaço, 
porém, ao mesmo tempo, elas querem fazer parte daquele contexto e, de certa forma, 
participar da ação que ocorre no espaço, portanto as escadas devem possuir um fácil 
acesso. Alexander cita várias opções de desníveis na cidade, como terraços escalonados 
de cafés, arquibancadas no entorno da praça, pisos de varandas e pedestais de estatuas, 
que se destacam como bons lugares para permanecer.

Outro aspecto importante na fruição do pedestre seria o planejamento das calçadas. Segundo 
PPS (2008), as calçadas devem ser bem planejadas atendendo as larguras mínimas e ter 
destinando um espaço específico para mobiliários e equipamentos urbanos. As calçadas 
também devem possuir continuidade evitando, portanto, interrupções que quebram o ritmo 
da caminhada, como estacionamentos de veículos, acessos de garagens ou de pequenas 
vias. 

Infelizmente, esta é uma experiência comum: você está andando por uma calçada e, de 
repente, ela termina. Calçadas precisam ser contínuas, com caminhos fáceis de seguir, 
que levam diretamente para o destino que você precisa chegar, como a loja da esquina, 
a escola, o parque, o cinema, o shopping de rua, o serviço de reparação ou ao café. A 
função da calçada é conectá-lo a todos eles. (PPS, 2008, p. 32, tradução nossa)

Outro ponto importante para favorecer a atividade da caminhada nos espaços urbanos diz 
respeito ao tempo dos semáforos que devem priorizar o pedestre com tempo confortável de 
espera e travessias. Segundo Gehl (2013), em muitas cidades, que priorizam o automóvel 
em relação ao pedestre, o tempo de espera nos semáforos representa de 15% até 50% 
do tempo total de caminhada. Ele cita que em Copenhague o tempo médio de espera é de 
apenas 3%. 

Você está em pé na calçada em um cruzamento movimentado. Você gostaria de 
atravessar a rua, mas o tráfego não para e o semáforo não está mudando. Finalmente, 
depois uma longa, longa espera, o flash de luz “andar”, e você se aventura. Você está do 
outro lado da vasta extensão de pavimento, quando a luz começa a piscar “não anda”. 
Você corre freneticamente para chegar ao outro lado antes que o ataque de tráfego 
comece novamente. Se você tiver sorte, você vai conseguir. (PPS, 2008, p.1)

A situação descrita por PPS, infelizmente é ainda muito comum nas cidades. Como forma 
de promover espaços urbanos mais atrativos para as pessoas o traffic calming se destaca 
como uma técnica que visa incorporar o trafego de veículos de forma que esteja em 
equilíbrio com pedestres e ciclistas, criando um ambiente seguro, calmo e agradável para 
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FIGURAS 3.17, 3.18 e 3.19: Escada com uma pers-
pectiva cansativa do percurso, representando um 
obstáculo na caminhada em Potemkin, na Ucrânia 
em contrate com a escada na Piazza di Spagna, que 
possui  uma estética visual que encoraja a subida e se 
torna um ótimo local para permanecer. Desníveis na 
cidade quando bem localizados e possuem fácil aces-
so se tornam atrativos a permanecia. Fonte: <http://
simplethoughtsmaybenot.blogspot.com.br/2011/08/
vi-esta-imagem-das-escadas-de-potemkin.html>; 
<http://www.viagensfotograficas.com/2012/10/08/pia-
zzas-piazzas-piazzas-piazza-del-popolo-e-piazza-di-
-spagna/>; : <http://wineuptv.com/portlandia/?attach-
ment_id=30> Acesso em: 6 setembro de 2015
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FIGURAS 3.20, 3.21: Calçadas planejadas com es-
paço livre para fruição do pedestre, mobiliários dis-
postos de forma organizada e de forma continua, sem 
interrupções em pequenas vias. Fonte:<http://www.
nyc.gov/html/dcp/html/pops/plaza_standards.shtml>; 
<https://thirdwavecyclingblog.wordpress.com/tag/pe-
ople-streets/>; Acesso em: 3 novembro de 2015.

FIGURAS 3.22 e 3.23: Tempo confortável tanto de 
espera quanto de passagem de pedestres nos semá-
foros em Copenhagen e ausência ou pouco tempo de 
travessias destinado a pedestres nos semáforos em 
Sydney. Fonte: <http://miraimages.photoshelter.com/
image/I0000d19ASYX7h1Q >;  PPS (2008)   
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todos. Existem várias técnicas de traffic calming que podem ser adotadas nesse sentido 
como por exemplo o estreitamento de vias, para melhor adaptar ciclofaixas ou calçadas, a 
criação de extensões na calçada, que além de encurtar a distância de travessia, oferece um 
refúgio para os pedestres que estão esperando para cruza-la e a adoção de ilhas elevadas 
entre duas vias, que além de ser um refugio para os pedestres que fazem a travessia, 
possui o objetivo de ser um local para arborização e eventuais equipamentos fornecendo 
amenidades para a área. (PPS, 2008).

Outro exemplo seria a redução do raio das esquinas a partir da criação de uma extensão 
da calçada. Essa medida visa diminuir a velocidade dos automóveis ao cruzar uma esquina 
e encurtar a distância de atravessamento da via, proporcionando uma melhor visibilidade 
do pedestre que pretende atravessá-la. Outra técnica seria a criação de faixas com 
pavimentação diferenciada nas ruas como forma de alertar aos condutores de veiculo que 
ali é uma área que necessita de uma maior atenção para com os pedestres, como vias 
próximas a escolas e hospitais. Para isso, são utilizados pavimentos com cores e texturas 
diferenciados ou com materiais que promovem maior atrito. PPS (2008).

Nesse sentido, Cullen (2008) salienta que a pavimentação, além de se destacar como um 
importante elemento de sinalização e organização de fluxos, também se destaca como um 
importante elemento de unificação e coesão da cidade. Através dela, interligam-se edifícios 
e espaços da cidade, criando percursos contínuos e facilitando a leitura do espaço da cidade.

Assim todos os atributos físicos aqui analisados relativos à fruição do pedestre na cidade 
buscam qualificar os espaços urbanos para torná-lo agradável e convidativo à caminhada. 
Através da conexão dos diversos espaços da cidade, busca-se criar uma continuidade nos 
percursos urbanos oferecendo qualidade de fruição. Segundo Cullen (2008), os esforços 
para se criar um determinado espaço interessante e atrativo só serão válidos se os espaços 
que constituem o seu entorno também se destacarem como espaços de qualidade. De nada 
adianta criar um espaço interessante se os acessos até esses espaços não são atrativos. A 
cidade precisa estar conectada para se tornar fluida e atrativa ao pedestre. 

Nesse sentido, na cidade de São Paulo, o projeto Centro Aberto vem adotando algumas 
medidas na região do Largo Paissandu e Av. São João como forma de proporcionar maior 
segurança e conforto aos pedestres. Com as intervenções realizadas no Largo, que visa 
qualificar o espaço tornando-o atrativo para a permanecia e os encontros, fez-se necessário 

FIGURAS 3.24, 3.25 e 3.26: Alguns exemplos de 
técnicas de traffic calming.: alargamento  de calça-
da; extensões da calçada para refugio de pedestres e 
diminuição do raio nas esquinas  Fonte: PPS (2008) 
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FIGURAS 3.27, .3.28 e 3.29: Pavimentação como 
elemento de unificação dos espaços e como organi-
zação de fluxos e de mobiliários. Fonte: <http://swi-
tchboard.nrdc.org/blogs/kbenfield/discover_your_nei-
ghborhoods_wa.html>; <http://www.treehugger.com/
urban-design/preserve-your-brain-live-walkable-nei-
ghborhood.html> <http://www.landezine.com/index.
php/2010/12/public-spaces-in-banyoles-by-mias-ar-
quitectes/banyoles-landscape-architecture-mias-s-
quare-06/> Acesso em: 4 novembro de 2015 
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também qualificar os acessos no entrono da região, permitindo assim uma maior fruição 
na área. Através de sinalizações horizontais, foram criadas áreas de prioridades para 
pedestres, extensões de faixas de pedestres já existentes e novas faixas de cruzamentos. 
(SÃO PAULO, 2015).

FIGURAS 3.30, 3.31 e 3.32: Extensão da praça Mo-
rada São João na Rua Barão de Campinas, faixa em 
diagonal para travessia no cruzamento da Av. Ipi-
ranga com a Av. São Joao e zona de priorização de 
pedestre Rua Dom Jose Gaspar Fonte: SÃO PAULO 
(2015)
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A cidade para permanecer

Segundo Gehl (2013), sempre que as pessoas precisam parar por um maior tempo em 
um espaço público, elas procuram cuidadosamente um local para ficar. Esses espaços 
geralmente são escolhidos nas bordas, nos limites dos espaços públicos, ou seja, nos 
espaços de transição entre o público e o privado. Estar nesse limite significa estar um pouco 
afastado do tráfego de pedestres de onde se pode observar todo o movimento que ocorre 
no espaço público com segurança, tranquilidade e descrição. 

Mikoleit; Purckhauer (2011) explicam que essa tendência natural das pessoas buscarem 
preferencialmente ocupar as bordas dos espaços públicos, em vez de ocupar o seu centro, 
pode ser entendida pelo fato de que a anatomia do ser humano evoluiu para possuir uma 
frente privilegiada e uma traseira desfavorecida. Nossos órgãos sensoriais estão na frente 
do nosso corpo monitorando nossos movimentos enquanto as nossas costas precisam de 
proteção. Assim, estar com as costas cobertas e protegidas é um critério fundamental na 
hora da escolha de um lugar para ficar, pois se está confortável e seguro para observar o 
movimento da praça ou rua. Nesse sentido, Gehl (2013, p. 137) afirma que “os espaços 
de transição têm vários benefícios importantes: espaços à frente para ver tudo, as costas 
protegidas de modo que não surja nenhuma surpresa vinda por trás e bom apoio físico 
psicológico”. 

Elementos de fachadas como nichos, reentrasses e parapeitos, que oferecem proteção 
contra o vento, chuva e sol se destacam como ótimos espaços para permanecer. Para 
Gehl (2013, p. 139) “as boas cidades para se ficar têm fachadas irregulares e bons pontos 
de apoio. Em contrates, cidades sem espaços de transição ou com fachadas lisas sem 
detalhes, têm pouco a oferecer em termos da ‘psicologia do permanecer’”. 

Além desses elementos de fachada, existem uma grande variedade de equipamentos, 
mobiliários e apoios que também dão suporte à atividade de permanência. Segundo Gehl 
(2013), existem dois tipos de assentos urbanos: os primários, mobiliários como bancos 
e cadeiras; e os secundários que são aqueles locais onde se pode parar e sentar-se ou 
apoia-se de maneira informal e espontânea, como pedestais, degraus, pedras, frades e 
monumentos. 

Como exemplo de apoios secundários, Gehl cita os balizadores da Piazza del Campo 
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FIGURAS 3.33  e 3.34: Assentos urbanos primários. 
Fonte: <http://www.vancitybuzz.com/2014/08/day-
-life-urban-reef-robson-square-time-lapse-video/>; 
<http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/gas-
tronomy/danish-cuisine>Acesso em: 12 novembro 
2015.

FIGURAS 3.35 e 3.36: Assentos urbanos secundários 
que se destacam com ótimos locais para permanecer. 
Fonte: <http://joshandyaz.blogspot.com.br/2012/05/
wonderful-wonderful-copenhagen.html> <http://www.
concreteworkseast.com/news/2012/07/fulton-streets-
cape-project/> Acesso em: 12 novembro de 2015.
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em Siena, que estão localizados no limite da praça e se destacam como um ótimo lugar 
para observar. Apesar de não oferecerem proteção contra o clima e um apoio para sentar, 
os balizadores são ótimos locais para permanecer pois possuem uma visão privilegiada. 
“Escolher bons locais para os assentos ao ar livre é muito mais importante do que construir 
bancos de fantasia. Na realidade, se o local for bem escolhido, o mais simples dos assentos 
será perfeito” (ALEXANDER et al., 1980, p. 974)

Na hora da escolha de um local para permanecer, adultos e idosos são mais exigentes. Eles 
preferem os assentos primários, enquanto os jovens e as crianças preferem os secundários. 
O importante é ter variedade e local para todos sentarem. “A duração e extensão das 
permanências são cruciais para a vida urbana. Criar cidades socialmente viáveis para todos 
implica criar opções de permanecia para todas as idades”. (GEHL, 2013, p.143)

Além da variedade de opções de assentos para permanecer, é importante que esses 
elementos estejam bem distribuídos no espaço de forma que tenham uma boa vista do 
entorno e que também estejam bem distribuídos de forma a criar conjuntos de favoráveis 
à permanência. “As pessoas querem se sentar perto de outras pessoas, mas não perto 
demais”. (GEHL, 2013, p.141). Existem distâncias mínimas confortáveis para se permanecer. 
Bancos livres aumentam a sensação de conforto físico e psicológico. Bancos longos e retos 
acabam por gerar um afastamento. Já bancos que se colocam frente a frente ou em ‘’L’’ 
geram uma intimidade maior, cria-se um espaço para conversa. (GEHL, 2013) 

Como forma de dispor de uma maior flexibilidade na escolha de um bom lugar para sentar, as 
cadeiras móveis se destacam como uma boa solução, possibilitando aos usuários escolher 
a sua melhor localização no espaço aproveitando ao máximo seu tempo de permanência. 
Como um exemplo bem-sucedido da utilização desse mobiliário, pode-se citar o Bryant 
Park, em Nova York, onde mil cadeiras móveis foram colocadas no espaço como forma de 
promover a ocupação no parque, a fim de combater a insegurança e hostilidade do espaço. 
Com o sucesso da ação, o parque se tornou um dos lugares mais frequentados da cidade. 
(PPS 2008)  

Além de mobiliários e apoios para permanecer, a vegetação se destaca como um importante 
elemento nos espaços urbanos. Segundo Alexander et al. (1980), as árvores possuem uma 
grande capacidade de criar espaços. Podem ser um ótimo local para permanecer quando 
possuem uma copa baixa e extensa formando uma grande sombra, podem definir acessos 
quando estão dispostas em fileiras ou mesmo criar uma praça quando fecham um pequeno 

FIGURAS 3.37 e 3.38: Bryant Park, Nova York, fle-
xibilidade de assentos com cadeiras moveis tornam 
o local mais atrativo. Fonte: <http://www.asla.org/sus-
tainablelandscapes/bryantpark.html>; <http://thean-
tefix.com/2012/05/05/across-the-open-field-and-forty-
-years/> Acesso em: 17 novembro de 2015.
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FIGURAS 3.39, 3.40 e 3.41: Arvores criam ótimos 
espaços para permanecer. Quando estão ao centro 
forma uma praça, enfileiradas,  delimitam um espa-
ço e quando estão  em um jardim se tornam pon-
tos de encontro. Fonte: http://inside.chick-fil-a.com/
small-town-big-heart/>;<https://www.washingtonpost.
com/news/energy-environment/wp/2015/07/09/scien-
tists-have-discovered-that-living-near-trees-is-goo-
d-for-your-health/>;<http://www.pps.org/projects/
baker-ripley-neighborhood-center-2/> Acesso em: 10 
novembro 2015.
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espaço. “Somente quando se percebe o potencial de uma árvore para formar lugares, se 
senti sua presença real e seu significado”. (ALEXANDER et al., 1980, p. 701)

Gehl (2013, p.180), complementa que as “árvores fornecem sombra nos meses quentes 
de verão, refrescam e limpam o ar, definem espaço urbano e ajudam a destacar pontos 
importantes. Uma grande árvore numa praça sinaliza: ‘aqui é o lugar’”. Além disso, as árvores 
possuem importância simbólica no espaço, representam lazer, aconchego, introspecção, 
beleza e sustentabilidade.

Assim, todos os elementos antes citados, detalhes de fachadas, mobiliários, apoios urbanos 
e árvores se destacam como importantes para que a atividade de permanência se desenvolva 
nos espaços urbanos. 

Atividades de permanência são a chave de uma cidade viva, mas também realmente 
agradável. As pessoas ficam se um lugar for bonito, significativo e agradável. Uma boa 
cidade tem muitas semelhanças com uma boa festa: os convidados ficam porque se 
divertem. (GEHL, 2013, p. 147)

Porém, Alexander et al. (1980) salienta que, para que um espaço público se torne de fato 
atrativo, além dos elementos antes mencionados, faz-se necessário prever atividades 
comerciais e de serviços como forma de atrair as pessoas. Ele explica que tais atividades 
devem se concentrar nas bordas dos espaços públicos, pois, a partir da vitalidade das 
bordas, os centros desses espaços começam a ser ocupados. Ele cita o exemplo de uma 
praça onde as pessoas circulam com a intensão de se dirigir às suas bordas, porém, 
se a praça for atrativa, ou seja, se dispor de mobiliários, vegetação, equipamentos, as 
pessoas são convidadas a permanecer ali, ocupando o seu centro. Esse seria o efeito de 
transbordamento, onde as atividades da borda extravasam para o centro da praça. “A vida 
de uma praça pública se desenvolve espontaneamente em suas bordas. Se estas faltam, tal 
espaço nunca adquirirá vida”. (ALEXANDER et al., 1980, p. 534).  O autor também salienta 
que, para que o efeito de transbordamento ocorra, é importante que a praça possua acessos 
atrativos que convide o pedestre a caminhar das bordas em direção a esse espaço público 
maior. 

Dentre as várias opções de comércio que podem estar localizados nessas bordas, destaca-
se o potencial de comércios relacionados à alimentação. Gehl (2013) menciona que, em 
várias cidades do mundo, os cafés nas calçadas dão vida à cidade e se destacam como locais 
extremamente atrativos. Esses estabelecimentos, além de serem uma boa oportunidade 
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de descanso, oferecem bons assentos e uma boa visão do movimento nas calçadas, 
destacando-se como ótimos locais para permanecer por um tempo maior. “A verdadeira 
justificativa e atração dos cafés de calçada é exatamente essa: a vida na calçada” (GEHL, 
2013, p. 146). 

Outro aspecto importante seria a diversidade de estabelecimentos que funcionam em 
horários alternados garantindo que, durante todo o dia, os espaços públicos tenham vida. 
Mikoleit; Purckhauer (2011) também salientam que esses estabelecimentos devem ser 
prioritariamente pequenos, priorizando uma maior variedade de lojas de forma a garantir uma 
maior diversidade de fachadas. Lojas grandes acabam por tornar as fachadas monótonas. 
Segundo os autores, uma maior variedade de lojas gera uma maior variedade de produtos 
e serviços atraindo uma maior diversidade de consumidores, além do que são mais portas 
e maiores possibilidades de interação. “Onde quer que existam locais cheios de vida e 
atraentes nas cidades, os pequenos são muito mais números que os grandes”. (JACOBS, 
2009, p. 161).

Cullen (2008, p. 34) ainda complementa sobre a importância de esses estabelecimentos 
possuírem fachadas abertas. São espaços que se encerram, mas “ao mesmo tempo que 
deixa entrever o que está para além”. Uma fachada aberta ou translucida, que possibilita 
uma boa visibilidade para que as pessoas que estão no seu interior possam visualizar o que 
ocorre no exterior e vice-versa, oferece segurança e maior interação com os pedestres que 
por ali passam.

Além de fachadas abertas, a riqueza de detalhes também se destaca como um importante 
componente de atração desses espaços. Espaços de transição com fachadas ricas em 
detalhes são uma ótima combinação de espaços de permanência atrativos. “Fachadas, 
fechadas, lisas, sem detalhes têm o efeito oposto, indicando: ‘por favor, prossiga’”(GEHL, 
2013, p.139). 

Cullen (2008, p.159) explica que, quando deparamos com uma fachada rica em detalhes, 
detemo-nos o olhar sobre ela, detalhes representam “um gesto para com a rua, desenhado 
para ser visto”. Assim detalhes fazem a diferença na escala do pedestre, fachadas atrativas 
podem se tornar pontos significativos de referência e de encontro tornando, portanto, a 
experiência do pedestre no espaço urbano mais rica e atrativa. “Na escala menor, a da 
paisagem urbana dos 5hm/h, é que as pessoas se encontram de perto com a cidade. Aqui o 
pedestre tem tempo para fruir a qualidade ou sofrer com a sua falta”. (GEHL, 2013, p. 118).

FIGURAS 3.42, 3.43 e 3.44:  Cafés ao ar livre, va-
riedade de estabelecimentos, com fachadas abertas 
e ricas em detalhes, tornam o espaço publico atra-
tivo, gerando maiores possibilidades de interações. 
Fonte: <http://lancasteronline.com/lancaster/news/
lancaster-pennsylvania-s-most-walkable-city/arti-
cle_9283b498-e988-5fb4-b32f-fb9d20b67e55.html>; 
< >;<http://www.painetworks.com/previews/jc/jc7625.
html> Acesso em: 10 novembro 2015.
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Assim como os estabelecimentos comerciais, as edificações residências também exercem 
grande influência nos espaços urbanos, podendo torná-los mais atrativo e convidativo a 
permanência. Os diversos elementos das edificações residenciais como sacadas, janelas, 
jardins frontais e terraços se destacam como espaços de transição privados e semi-
primados, onde as pessoas permanecem próximo aos espaços públicos. Segundo Gehl 
(2013), esses espaços residenciais de transição suave, onde a edificação se encontra com 
a cidade, destacam-se como locais seguros e confortáveis para descansar, tomar um café 
ou curtir o sol tendo a oportunidade de acompanhar a vida na rua. 

Nesse sentido, o autor comenta que várias pesquisas demonstram que as atividades 
realizadas nesses espaços possuem um nível de atividade muito mais intenso quando 
comparado a áreas de transição rígida. Esses espaços de transição suave acabam por 
estabelecer uma relação com a cidade, intensificando a conexão entre exterior e interior e  
estimulam a formação de grupos que passam por ali. Nesse sentido, Jacobs (2009, p.38) 
afirma “uma rua viva sempre tem tanto usuários quanto meros espectadores”. 

Esses locais acabam por favorecer a rotina nas ruas. Pessoas param para fumar um cigarro, 
comprar jornal e cumprimentar umas as outras. As possibilidades de interação nesses 
espaços se tornam bastante atrativas. Jacobs (2009), que denomina esses rituais como o 
‘balé das calçadas’, explica que o movimento e a mudança constante de pessoas geram 
uma sucessão permanente de olhos nas ruas que a fazem a vigilância, tornando a rua 
segura para aqueles que passam. Como forma de manter as ruas sempre seguras, além 
do constante movimento de pessoas, a autora menciona a importância da iluminação. “A 
iluminação amplia cada par de olhos – faz com que os olhos valham mais porque seu 
alcance é maior. Cada par de olhos a mais e qualquer aumento em seu alcance representam 
um trunfo para as áreas apagadas e desvitalizadas”. (JACOBS, 2009, p. 43).

Todos esses atributos mencionados – mobiliários, arborização, espaços de transição 
comercial e residencial e detalhes de fachadas – tornam os espaços públicos convidativos, 
fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis e seguras para permanecer. Porém 
deve-se salientar a importância da zeladoria urbana como forma de manter esses espaços 
atrativos para as pessoas. Principalmente em cidades de países em desenvolvimento, 
observa-se que são feitos investimentos em melhorias físicas nos espaços públicos, todavia 
a manutenção é precária e insuficiente, o que acaba por tornar muitos desses espaços 
degradados. Nessas cidades, também é importante salientar a dificuldade de tornar muitos 
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dos espaços urbanos atrativos para uso público. Mesmo possuindo atributos que qualificam 
os espaços urbanos, as tensões sociais acabam por inibir o uso desses espaços como 
locais de permanência e socialização. 

Ainda um aspecto importante a ser ressaltado quanto à zeladoria urbana diz respeito à 
participação da população no processo de manutenção desses espaços. Quando as 
pessoas se apropriam dos espaços públicos da cidade, ou seja, quando há um sentimento de 
pertencimento, a própria população acaba por se tornar fiscal desses espaços, zelando pela 
sua manutenção física. Muitas vezes, acabam até mesmo realizando pequenas intervenções 
a partir de ações conjuntas como forma de manter o espaço em boas condições de uso. 

Nesse contexto, uma nova abordagem de intervenções urbanas vem sendo utilizada em 
muitas cidades do mundo como forma de reforçar a relação entre as pessoas e os espaços 
públicos. Através da reinvenção dos espaços públicos, pensados de forma coletiva, com 
uma ampla participação da sociedade, o placemaking busca dotar os espaços públicos de 
qualidades físicas de forma mais rápida, barata e prática.8

Em São Paulo, algumas abordagens nesse sentido estão sendo adotadas no centro da 
cidade. O projeto Centro Aberto vem buscando recriar espaços urbanos de qualidade através 
do incentivo a uma maior diversidade de atividades de permanecia, buscando “promover, 
além da melhoria na percepção de segurança, o reforço no sentido de pertencimento e 
identificação da população com o Centro”. (SÃO PAULO, 2015).

Como forma de promover um maior diálogo com a comunidade, os projetos são implantados 
inicialmente como projetos pilotos, buscando testar as novas soluções e engajando os 
usuários no processo de recriação do espaço. São exemplos dessas intervenções os 
projetos como o Largo Paissandu e Av. São João, como já mencionado anteriormente; e o 
projeto Largo São Francisco e Praça Ouvidor Pacheco. Tais intervenções visam consolidar 
esses espaços públicos como um local de encontro, de descanso e de recreação. Assim 
foram criados tablados de madeira adaptáveis a diferentes usos, como arquibancadas para 
sentar ou como palco de apresentações artísticas. Foram ainda disponibilizados mobiliários 
móveis, como cadeiras, mesas, bancos e ombrelones, além de banheiros públicos e mesas 
de jogos. Para incentivar as atividades de permanência, forma propostos novos usos, como 
a comida de rua, cinemas ao ar livre e karaokês. (SÃO PAULO, 2015). 8 PPS (Project for Public Spaces). Disponível em: 

http://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/. 
Acesso em: 24 setembro de 2015.
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FIGURAS 3.45, 3.46, 3.47 e 3.48: Como forma de in-
centivar a permanência na Praça Ouvidor Pacheco e 
Silva e no Largo Paissandu foram instalados tablados 
em madeira com mobiliários móveis para descanso, 
além de mesas de jogos. Fonte: Prefeitura de São 
Paulo, 2015. Acesso em: 10 setembro de 2015.
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A cidade para se encontrar 

Cidades boas para caminhar e para permanecer naturalmente tornam-se cidades boas 
para se encontrar. Todo o arcabouço de atributos físicos, antes mencionado para que as 
atividades de caminhada e permanência ocorram com qualidade, acabam por favorecer as 
interações sociais cotidianas que, por sua vez, propicia o florescimento dos mais diversos 
tipos de encontros. Podem ocorrer encontros casuais: 

As pessoas cumprimentam-se e conversam com os conhecidos. Há encontros 
casuais e bate-papos em mercados, bancos de praça e em todos os lugares onde as 
pessoas tenham que esperar algo. As pessoas fazem perguntas sobre localizações 
e rotas e trocam breves comentários sobre o tempo ou o horário do próximo ônibus. 
Às vezes, desses rápidos cumprimentos pode surgir um contato mais amplo. Novos 
assuntos e interesses comuns são discutidos. Novas amizades podem desabrochar. 
Imprevisibilidade e espontaneidade são palavras-chave. Entre os contatos mais amplos 
contam-se as brincadeiras infantis ou jovens que saem juntos e utilizam o espaço da 
cidade como ponto de encontro. (GEHL 2013 p. 22-23).

Ou mesmo grandes manifestações: ‘’[...] há um grande grupo de atividades comuns mais 
ou menos planejadas: ida a mercados, festas de rua, encontros, desfiles e manifestações 
politicas.’’ (GEHL 2013 p. 22-23)

As condições físicas dos espaços urbanos que favorecem os encontros casuais e cotidianos 
nos espaços urbanos já foram discutidos nos itens anteriores – cidades para caminhar e para 
permanecer. Neste estudo, será dada maior ênfase às manifestações artísticas urbanas e 
às ‘atividades comuns mais ou menos planejadas’, como dito por Gehl (2013). Segundo 
Mikoleit; Purckhauer (2011), tais acontecimentos acabam por qualificar o espaço urbano 
gerando um ambiente atrativo e convidativo aos encontros. Os autores salientam ainda 
que as manifestações tendem a ocorrer onde a vida urbana está pulsando, ou seja, cria-
se um ciclo de reforço ás interações sócias onde a vitalidade nos espaços favorece as 
manifestações e estas por sua vez fomentam a vida urbana.

Como exemplo de manifestações artísticas nos espaços públicos, pode-se citar a atuação 
dos artistas de rua que cantam, dançam e desenham, tornando os espaços públicos 
verdadeiros palcos de apresentações e vitrines de exposições.

Performances ao vivo, como concertos de jazz, rock e arte popular, séries de música 
clássica, apresentações dramáticas, espetáculos de magia, até mesmo palestras e 
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demonstrações, também trazem as pessoas de volta para os espaços públicos de forma 
a compartilhar diversão, enriquecendo as comunidades.  (PPS, 2008, p.30).

Em São Paulo, a grande quantidade de artistas de rua em determinados pontos da cidade, 
como na movimentada Av. Paulista, levou a regulamentação dessa atividade como forma 
de garantir que a livre manifestação dos artistas ocorra sem comprometer a circulação e a 
utilização dos espaços públicos. Segundo Marin et.al. (2011, p.26), a presença de artistas 
na Av. Paulista representa “um respiro e pausa no cotidiano de trabalho ou no dia a dia do 
transitar entre pontos da cidade (durante a semana), ou ainda nos fluxos de lazer/turismo 
(no fim de semana ou feriados)”. As manifestações artísticas acabam por propor novos usos, 
novas formas de apropriação e novos significados ao espaço público, além de contribuir 
para tornar o ambiente mais humano: “‘quebra’ de certo modo as imagens dos espigões 
de concreto, metal ou vidro, transborda as linhas traçadas de asfalto ou cimento da rua 
e da calçada, e coloca em questão o imaginário da cidade que não pode parar’’ (MARIN, 
et.al., 2011, p.26). Essas manifestações geram, portanto, a curiosidade e tornam o ambiente 
urbano mais atrativo e divertido favorecendo aos encontros.

Outra forma de fomentar os encontros na cidade seria através da promoção de festas de ruas. 
Segundo Alexander et al. (1980) tais manifestações podem ocorrer nos espaços públicos 
de forma improvisada mas também podem dispor de elementos que favoreçam esses 
acontecimentos. ‘’Ali onde existe a consciência da importância de ressuscitar esta atividade, 
um marco adequado pode torna-la realidade e facilitar seu enraizamento’’. (ALEXANDER et 
al., 1980, p. 297). Assim o autor explica que os elementos para criar um ponto de encontro 
festivo são: 

uma plataforma para os músicos, que pode ser coberta, uma superfície dura para 
dançar, [...], lugares para que se sentem ou se apoiem aqueles que desejam observar 
ou descansar; alguns pontos de bebidas e refrescos [...]; e tudo em um lugar onde seja 
possível congregar-se. (ALEXANDER et al. (1980, p. 297)

Nesse sentido, em São Paulo, nos projetos de requalificação no Largo Paissandu e na 
Praça Ouvidor Pacheco e Silva, antes mencionados, foram propostos tablados de madeira 
que, dentre várias funções, podem ser utilizados como palco para eventos, com a intenção 
de incentivar ações culturais no local e como forma de gerar permanências e encontros no 
local. (SÃO PAULO, 2015) 

FIGURAS 3.49, 3.50 e 3.51: Artistas de rua 
em um dos principais espaços públicos da ci-
dade de SP, a Avenida Paulista. Fonte: <http://
v i rgula.uol .com.br/album/inacredi tavel /art is-
tas=-de-rua-na-avenida-paulista/#img3=ggalleryId-
45729.> ;<h t tp : / /no t i c ias . r7 .com/sao-pau lo /
prefeito-sancionanbsplei-que-regulamenta-atividade-
-de-artista-de-rua-em-sao-paulo-03062013> Acesso 
em: 10 setembro de 2015.
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FIGURAS 3.52, 3.53 e 3.54: A instalação dos tabla-
dos de madeira, na Praça Ouvidor Pacheco e Silva 
e no Largo Paissandu, possibilitam a realização de 
eventos como cinema ao ar livre e apresentações 
artísticas, fomentado as interações sociais nesses 
espaços. Fonte: São Paulo, 2015. Acesso em: 10 se-
tembro 2015.

Alexander et al. (1980, p. 279) comenta que tais eventos e expressões populares devem 
fazer parte da vida da cidade e que, portanto, devem haver espaços públicos que comporte 
tais atividades. “Do mesmo modo que um indivíduo sonha com acontecimentos fantásticos 
para liberta-se das forças internas que os fatos comuns não podem satisfazer, também uma 
cidade necessita sonhar”. 

Nesse sentido, Gehl (2013) salienta que os eventos devem ocorrer de forma flexível e 
fugaz, adaptando-se a diferentes situações nos espaços urbanos, devendo serem evitados 
espaços fixos destinados unicamente à realização de tais manifestações. A cidade deve se 
adaptar momentaneamente aos eventos flexíveis como carnavais, instalações de circo e 
patinação, bem como aos eventos fugazes como concertos em praças e cinema ao ar livre. 

A estrutura básica deve estar montada (fixa) para que haja uma bem-sucedida politica de 
criar cidades para pessoas, que devem ter um espaço bem dimensionado e convidativo 
e inspirar todos os tipos de atividades, flexíveis e fugazes. Nos outros dias, será apenas 
uma excelente cidade.  (GEHL, 2013, p.161) 

Além de eventos nos espaços públicos, uma outra forma de fomentar a vitalidade nesses 
espaços seria através de intervenções artísticas como esculturas urbanas e painéis em 
fachadas. Gehl (2013) salienta que, em muitas cidades, tais intervenções ocorrem de 
forma temporárias, dando a oportunidade de diversos artistas se manifestarem na cidade, 
proporcionando a comunidade vivenciar novas experiências no mesmo espaço. Segundo 
o autor, tais intervenções causam sempre ótimas impressões em quem passa por elas. Há 
sempre algo novo para ver e para gerar surpresas, humor e comentários.

No decorrer da história, a arte fez contribuições valiosas para a qualidade do espaço 
urbano, através de monumentos, esculturas, fontes, detalhes de construções e 
decoração. A arte comunica beleza, monumentalidade, memoria de eventos importantes, 
comentários sobre a vida em sociedade, os concidadãos e a vida urbana, junto com as 
surpresas e humor. Agora, como sempre, o espaço urbano pode atender a uma função 
relevante como uma interface entre arte e gente. (GEHL, 2013, p.179).

Blauth; Possa (2012) complementam que intervenções artísticas acabam por dotar um 
espaço de um maior significado, propondo novas possibilidades de percepções e sentidos, 
tornando a experiência, ali vivida, única, diferenciando esse local dos demais. “O espaço, 
então, antes de ser humanizado, é indiferenciado, ou seja, é entendido como um lugar 
‘ainda não tocado pela imaginação, matéria-prima da criação’” (BARROS, 1998-999, apud 
BLAUTH; POSSA, 2012, p.149). 
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Uma das expressões artísticas hoje mais amplamente difundidas nas grandes cidades é o 
grafismo que segundo Blauth; Possa (2012) “já faz parte do dia a dia dos espaços urbanos, 
principalmente das grandes cidades do mundo, sendo legitimado como uma manifestação 
artística que rompe com padrões estéticos de percepção e apreensão convencional da arte”. 

Em São Paulo, as colunas que sustentam o metrô de superfície ao longo da Avenida Cruzeiro 
do Sul receberam mais de 68 painéis de grafite, tornando o local conhecido como Museu 
Aberto de Arte Urbana (MAAU). A partir dessa intervenção artística o local obteve maior 
visibilidade o que levou a melhorias no espaço físico como novas calçadas com gramas nos 
canteiros centrais e ciclofaixas10.

Além do grafite, esculturas urbanas interativas também se destacam como atributos físicos 
que acabam por promover espaços mais atrativos e acolhedores. Na cidade de Baltimore, 
EUA, foram instalados três grandes esculturas que compõe um ponto de ônibus. As 
esculturas, que possuem um caráter lúdico, tornaram o local de espera de ônibus em um 
espaço divertido e atrativo. Dada a sua forma inusitada, o local virou ponto de referência e 
de encontro na cidade. O mesmo autor dessa escultura também é responsável pela criação 
dos mobiliários, Meeting Bowls, instalados temporariamente na Times Square, em Nova 
Iorque. Os assentos em forma de tigelas, onde podem sentar um grupo de até oito pessoas, 
tornaram-se uma grande atração no local, um irresistível convite ao encontro na cidade11.

Assim a arte urbana pode ser considerada um atributo físico gerador de entretenimento, 
tornando os espaços urbanos mais atrativos e divertidos, fomentando os encontros na 
cidade. “Quando se encaixa bem em seus arredores, a arte pública expressa o espírito de 
um lugar. Ela une as pessoas, oferece um cenário para diversos acontecimentos e provoca 
conversa e interação”. (PPS, 2008, p.36). 

Nesse sentido, Gehl (2013) comenta que tais intervenções de caráter visual representam 
uma qualidade extra dos espaços urbanos. Ele salienta que a qualidade visual de uma 
cidade deve fazer parte de um conjunto de atributos que qualificam a paisagem urbana 
como um todo, “a qualidade visual não garante, por si só, a qualidade urbana”. (GEHL, 
2013, p. 181). E ainda explica que “para que as cidades funcionem e convidem as pessoas 
a frui-las, sob todas as circunstâncias, os aspectos físicos, práticos e psicológicos devem 
ser bem tratados e, depois, melhorados através do trabalho em suas qualidades visuais”. 
(GEHL, 2013, p. 181).

FIGURAS 3.55 e 3.56: Museu Aberto de Arte Urba-
na (MAAU) com painéis grafitados e melhorias físi-
cas no local com novas calçadas. Fonte: <http://www.
guiadasemana.com.br/artes-e-teatro/noticia/conhe-
ca-os-principais-grafites-de-sao-paulo>; <http://www.
capital.sp.gov.br/portal/noticia/3452#ad-image-0>.  
Acesso em: 10 setembro de 2015.

9   BARROS, Anna. Espaço, lugar e local. In: Revista 
da USP, n.40. São Paulo: dez/fev, 1998-99. Disponí-
vel em: http://ppgav.ceart.udesc.br/revista/edicoes/8/
artigo_arte_grafite.pdf. Acesso em: 5 outubro de 
2015.
10 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/sao-
paulo/2014/02/1414805-museu-de-grafite-a-ceu-
-aberto-na-zona-norte-de-sp-ganha-mais-22-obras.
shtml. Acesso em: 5 outubro de 2015.
11 Disponível em: http://www.archdaily.com.br/
br/627551/intervencao-urbana-bus-stop-uma-escul-
tura-que-serve-como-ponto-de-onibus Acesso em: 7 
outubro 2015.



129

FIGURAS 3.57 e 3.58: Esculturas urbanas em Bal-
timore e Meeting Bowls, na Times Square, em Nova 
Iorque, ambos como intervenções artísticas que tor-
nam o espaço público convidativo aos encontros. Dis-
ponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/627551/
intervencao-urbana-bus-stop-uma-escultura-que-ser-
ve-como-ponto-de-onibus>; <http://www.placepart-
ners.com.au/hub/meeting-bowls-times-square> Aces-
so em: 10 setembro 2015

Porém, atualmente, observa-se, em muitas cidades, que o processo inverso vem contribuindo 
para a melhoria dos espaços físicos da cidade. A partir de pequenas intervenções no espaço 
urbano, muitas de caráter visual, realizadas pelas próprias comunidades do local, vêm-
se conseguindo obter melhorias significativas desses espaços tornando, antes um espaço 
degradado e inóspito, em espaços atrativos e cheios de vida. Essa nova abordagem no 
espaço urbano se caracteriza como urbanismo tático. 

Segundo Lydon et al. (2012), o urbanismo tático se caracteriza como uma abordagem 
voluntária que, através de intervenções na escala local, de baixo custo e realizadas a curto 
prazo, podem gerar respostas graduais a longo prazo. Quando o público participa das 
melhorias físicas da cidade, essas mudanças possuem maior probabilidade de se tornarem 
permanentes. Uma maior participação da implementação física dos projetos leva a um maior 
entendimento das reais necessidades e expectativas futuras de melhorias do espaço. ‘’O 
planejamento verdadeiramente participativo deve ir além do desenho de mapas e quadros’’. 
(LYDON et. al., 2012, p.2)

Em cidades com precárias condições urbanísticas, onde existem grandes desafios urbanos 
de caráter urgentes para serem solucionados, como a miséria e a violência, geralmente 
cidades de países em desenvolvimento, questões relativas à qualidade física dos espaços 
urbanos acabam ficando em segundo plano de prioridade política. Nessas cidades, iniciativas 
derivadas do urbanismo tático vêm ganhando destaque, transformando os espaços urbanos, 
tornando-os em lugares mais atrativos e cheios de vida.  

Especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, onde a infraestrutura de 
base é tão problemática. Na falta de saneamento, iluminação e pavimentação, como 
exigir do espaço público vocação social e estética? Diante da iminência do caos urbano 
e ambiental neste início do século 21, nada mais natural que cidadãos ajam por conta 
própria, na tentativa de sanar demandas urgentes. Mais que isso, de implementar 
iniciativas que resgatem o convívio, a vida em comunidade e o respeito às diferenças. É 
a era do urbanismo tático. (NORBIATO, 2015) 

A questão crucial do urbanismo tático é tratar os problemas nas cidades com ações rápidas e 
facilmente executáveis, que demonstram a possibilidade de mudanças permanentes. Assim, 
acredita-se que ações rápidas, baratas e em pequena escala, como a pintura de um painel 
na fachada, a inserção de mobiliários ou um novo piso, podem desencadear contínuas 
mudanças a longo prazo nos espaços públicos. Essa abordagem “pode assumir muitas 
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formas, que exigem graus diversos de tempo, dinheiro e esforço. Ele oferece flexibilidade 
excepcional e serve como um meio em constante evolução para construir uma mudança 
duradoura”12. 

A falta de recursos não é mais uma desculpa para não agir. A ideia de que a ação só deve 
ser tomada depois de todas as respostas e de todos os recursos serem encontrados é 
uma receita certa para a paralisia. O planeamento de uma cidade é um processo que 
permite correções; é extremamente perigoso acreditar que o planeamento só pode ser 
feito somente depois de cada variável possível ter sido controlada. (JAIME LERNER, 
2012 apud LYDON, et. al, 2012, p.iv) 

Como um exemplo de intervenções que seguem essa abordagem em São Paulo, podemos 
citar o Largo da Batata. Durante muitos anos, esse espaço se destacou como um ponto 
de encontro na cidade, como um espaço vibrante e cheio de vida. Após passar por obras 
derivadas de uma Operação Urbana na área, em 2013, o espaço foi aberto novamente 
para a cidade, “mas os 29 mil metros quadrados haviam perdido o ar vibrante do passado”. 
(MONTUORI et. al., 2015, p. 6). O projeto previsto para o espaço pela Operação Urbana 
não foi executado.

Vazio, sem árvores, bancos, mesas ou qualquer mobiliário urbano que convidasse 
ao convívio social, o Largo ressurgiu como um espaço de tensão. À sua imensidão e 
aridez somou-se um contexto de dramáticas transformações no espaço físico da cidade, 
marcado por remoções, deslocamentos e especulação imobiliária. (MONTUORI et.al., 
2015, p. 6)

A partir daí, iniciou-se o movimento a Batata Precisa de Você. Um grupo de pessoas começou 
a ocupar o espaço, munidos de mobiliários móveis, como cadeiras, mesas e guarda-sóis. 
Aos poucos, o grupo que ocupa o local foi realizando algumas melhorias no espaço, como a 
instalação de mobiliários feitos de paletes no próprio local, adequando às necessidades do 
espaço; a plantação de árvores e a inserção de faixas de pedestre nos principais acessos. 
Além das melhorias físicas, foram incentivadas algumas atividades no local como forma de 
fomentar a permanência e o encontro nesse espaço. Assim foram realizadas atividades, como 
jogos de rua, sessões de ioga e alongamento, oficinas de crochê e leituras, apresentações 
de músicos, cinemas ao ar livre e debates. (MONTUORI et.al., 2015, p. 6)

A partir de improvisos e gambiarras, o espaço do Largo transformou-se. Seus bancos de 
paletes, feitos por membros do coletivo e participantes esporádicos, abrigam agora um 
espaço de diversão, cultura, descanso e, principalmente, de discussão, tornando esse 
espaço um verdadeiro laboratório público a céu aberto. (MONTUORI et.al., 2015, p. 6)

12  Tradução nossa. Disponível em: http://www.pps.
org/reference/lighter-quicker-cheaper-a-low-cost-hi-
gh-impact-approach/. Acesso em: 7 outubro de 2015.
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Seguindo a abordagem do urbanismo tático, através de ações rápidas, práticas e baratas, o 
movimento a Batata Precisa de Você, vem realizando experimentos de várias atividades no 
local como forma de recuperar a vida nesses espaços, fazendo ressurgir o Largo da Batata 
como um ponto de encontro, trocas, passagens e permanências.
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FIGURAS 3.59, 3.60, 3.61 e 3.62: O movimento a 
Bata Precisa de você busca incentivar a apropria-
ção do Largo da Batata, desenvolvendo mobiliários 
moveis e promovendo atividades como encontros de 
ciclistas e grupos de leituras. Fonte: <http://jaimele-
me.com/316598/4598349/institucional/a-batata-pre-
cisa-de-voce->;  <http://www.visibleproject.org/blog/
award/award-2015/raphael-franco/>; <http://pisea-
grama.org/a-batata-precisa-de-voce/;m;>; <http://
www.visibleproject.org/blog/award/award-2015/ra-
phael-franco/>; Acesso em: 10 novembro de 2015
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Parâmetros e atributos possíveis a partir do novo PDE de São Paulo





137

A cidade de São Paulo, assim como grande parte das cidades de países em desenvolvimento, 
está disfuncional, uma vez que vive um metabolismo urbano do século 21 operando em um 
modelo urbano do século 20. 

A complexidade do dinamismo da vida urbana contemporânea, aliada à escala 
inimaginável alcançada – tamanho territorial e populacional –, há já algumas décadas, 
transformaram as grandes cidades brasileiras em sinônimo de caos e ausência de 
qualidade de vida. Essa desfuncionalidade, marcada pelo total desequilíbrio entre as 
funções diárias básicas (morar e trabalhar) e a mobilidade, na maior cidade do Brasil, 
é facilmente reconhecida nos dramáticos movimentos pendulares e contribui de forma 
efetiva para o maior sintoma – apontado frequentemente como campeão dos problemas 
urbanos por parte da população em todas as pesquisas – a enorme deficiência de 
mobilidade urbana. (LEITE et. al., 2015, p.3)

A cidade de São Paulo, com aproximadamente 72,47 hab/ha, possui um baixo adensamento 
quando comparada a outras megacidades como Tóquio, Nova York e Bombaim. Um dos 
aspectos que tornam a baixa densidade problemática pode ser percebido quando essa se 
sobrepõe aos investimentos em infraestruturas urbanas na cidade. A maior concentração de 
equipamentos, serviços, comércio e sistemas de transporte público se concentra na área 
central da cidade, enquanto grande  parte da população vive na área periférica. 

Observa-se então que a cidade está desconectada, as atividades de morar e trabalhar 
estão segregadas, o que acaba por gerar grandes deslocamentos diários por pessoas que 
saem da área periférica em busca de oportunidades na área central da cidade. Essa grande 
quantidade de pessoas se deslocando diariamente e a deficiência no sistema de transporte 
público levam a uma enorme ineficiência da mobilidade na cidade. (LEITE et al., 2015)

São Paulo é extremamente desigual. Os investimentos, as oportunidades de emprego e 
a oferta de bens e serviços urbanos são concentrados em uma pequena parcela central 
do território, enquanto a vulnerabilidade predomina nas áreas periféricas. (PDE-SP, 
2014, p.7)

Como forma de tentar vencer esses desafios, o Novo Plano Diretor Estratégico do Município 
de São Paulo (PDE-SP)1  define instrumentos inovadores que visam reorganizar e equilibrar 
os espaços da cidade nos próximos dezesseis anos. A elaboração do plano contou com 
ampla participação social. Durante o período de um ano, ocorreram 114 encontros, que 
obtiveram a participação de 25.000 pessoas. (PDE-SP, 2014).

1  Lei 16050/2014, aprovado em 31 de junho de 2014.
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Pela primeira vez, São Paulo possui um Plano Diretor que apresenta com clareza a cidade 
que se quer no futuro, uma cidade funcional, sustentável, moderna e humana, que ofereça 
urbanidade. Segundo Nabil Bonduki2, relator do projeto de lei do Plano Diretor na Câmara 
Municipal: “esse plano avança e avança muito em benefícios para a cidade, porque é o 
resultado de um trabalho coletivo, da construção de consensos e principalmente de um 
pacto da sociedade em benefício do futuro da cidade”. (2014 apud SÃO PAULO, 2014).

Segundo Nabil Bonduki3, o Plano atual é um desdobramento do Plano Diretor de 2002. 
Em 2002, foram estabelecidas diretrizes que agora foram aprofundadas e regulamentadas. 
“Infelizmente aquilo que foi proposto  no plano diretor passado não foi implementado e 
esse plano então colocou praticamente em vigor algumas  determinações importantes que 
já vinham como proposta do plano anterior”. Segundo POLICE (2014)4, o Plano Diretor de 
2002 não possui objetivos e diretrizes bem definidas e se destacava mais como “uma carta 
de princípios”. Já o plano atual aproxima objetivos com a forma de alcançá-los. Esse é um 
grande avanço. 

O PDE-SP (2014) pretende, entre os seus principais objetivos: reorganizar e equilibrar 
o território, aproximando moradia e emprego e diminuindo a necessidade de grandes 
deslocamentos diários; promover um maior adensamento com capacidade de suporte, 
compactando investimentos em infraestrutura urbana; priorizar deslocamentos a pé, por 
bicicleta e por transporte público e incentivar a qualificação dos espaços urbanos, buscando 
resgatar a dimensão humana, oferecendo maior urbanidade. 

O novo PDE tem como seu principal objetivo garantir a melhoria da qualidade de vida 
em todos os bairros. Nas áreas consolidadas, ele diminui o potencial construtivo e impõe 
um gabarito máximo, garantindo um limite para a produção imobiliária e a preservação 
da qualidade de vida, ao mesmo tempo em que estabelece um aumento do potencial 
construtivo junto aos corredores de transporte público coletivo que chegam agora 
às periferias tendo grande estímulo ao uso misto e à geração de empregos, além de 
garantias de socialização do espaço público. É um plano para reequilibrar e humanizar 
São Paulo. (PDE-SP, 2014, p.5)

Nesse sentido, Franco (2015)5 comenta que “o que se pretende é o equilíbrio das graves 
disfunções que moldam a existência urbana em São Paulo”. Busca-se “reverter o paradigma 
insustentável do modelo urbano rodoviarista. Reestabelecer o modelo de cidade compacta 
e mista preexistente no passado. Reconquistar o domínio público sobre o espaço livre da 
cidade”. (FRANCO, 2015).

2   Nabil Bonduki Secretário Municipal de Cultura de 
São Paulo. Foi o relator do Plano Diretor Estratégico 
na Câmara Municipal.
3    Entrevista de Nabil Bonduki concedida ao Canal 
DoisP – Candeia, publicada no YouTube em 13 de 
outubro de 2014. Disponível em: <https://www.youtu-
be.com/watch?v=AplyWakbzDg>. Acesso em: 27 out. 
2015.
4  José Police Neto, vereador em terceiro mandato 
pela cidade de São Paulo pelo partido PSD.
5  Fernando de Mello Franco atual Secretário de De-
senvolvimento Urbano da cidade de São Paulo.
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Neste capítulo, será abordado o Novo Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. 
Ele será analisado sobre a ótica dos Parâmetros da Dinâmica Urbana e dos Atributos 
Físicos, instrumentos analisados nos capítulos 2 e 3. Não se busca, portanto, analisar a 
espacialização do plano no território da cidade de São Paulo, e sim seus instrumentos 
norteadores que se aproximam dos conceitos até então analisados. Trata-se dos conceitos 
de cidades densas, compactas, multifuncionais, que priorizam o sistema de transporte 
público e que buscam a qualificação dos espaços urbanos, favorecendo as atividades de 
caminhada, permanência e encontros na cidade, contribuindo assim para a construção de 
uma cidade mais humana que ofereça urbanidade. 

Dentre as diretrizes definidas no PDE-SP (2014), será dada uma maior ênfase àquelas que 
estão relacionadas a esses conceitos, que são qualificar a vida urbana nos bairros, orientar 
o crescimento da cidade nas proximidades do transporte público em massa, melhorar 
a mobilidade urbana, promover o crescimento econômico e reorganizar as dinâmicas 
metropolitanas.

Análise dos conceitos de Parâmetros da Dinâmica Urbana 

Um dos principais objetivos do plano é promover uma melhor mobilidade na cidade a partir da 
reordenamento do território. Para isso, o plano utiliza o conceito de DOT (Desenvolvimento 
Orientado pelo Transporte) que, segundo Fernando Mello de Franco, representa  “uma visão 
em que o transporte coletivo é organizado pari passu com o desenvolvimento urbano”. (2015 
apud RANCY, 2015)

Assim o plano propõe um maior adensamento habitacional e construtivo nas áreas dotadas 
de infraestrutura tanto de transporte público como de comércio, serviços e equipamentos, 
ou seja, busca promover um adensamento com capacidade de suporte. “A orientação do 
crescimento da cidade nas áreas com boa infraestrutura e, em especial, ao longo dos eixos 
de transporte público é a principal proposta para compatibilizar o crescimento urbano com 
um novo padrão de mobilidade”. (PDE-SP, 2014, p. 8).

São definidos os Eixos de Transformação Urbana, que correspondem a áreas próximas 
dos transportes coletivos de média e alta capacidade, onde será incentivado um maior 
adensamento habitacional e de atividades urbanas a partir da adoção do coeficiente 4, ou 
seja, será permitida a construção de até 4 vezes a área do terreno nas áreas de influência 
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dos Eixos. Essas áreas de influência foram  definidas em um raio de 600 metros quando 
próximas dos corredores transporte público, como as estações de metrô, trem, monotrilho, 
veículos leves sobre trilhos (VLT) e veículos leves sobre pneus (VLP) elevadas. Já com 
relação aos corredores de ônibus e VLT em nível, foram definidas faixas paralelas de até 
300 metros a partir do eixo das vias. (PDE-SP, 2014)

Como forma de conter o adensamento na cidade, o plano estabelece coeficiente de 
aproveitamento básico igual a 1 em toda a cidade, sendo obrigatório o pagamento da 
Outorga Onerosa para se construir a mais. Essa diretriz também se destaca como um 
importante mecanismo de arrecadação de recursos que serão destinados ao FUNDURB 
(Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano). Esses recursos serão revertidos em 
melhorias urbanas como transporte, habitação social e equipamentos, logo todo o potencial 
construtivo adicional dos terrenos pertencerá à sociedade.

Em contrapartida ao maior adensamento nos Eixos com índice 4, o plano estabelece 
limite construtivo nos miolos de bairro onde o coeficiente de aproveitamento máximo é 
igual a 2 e a altura máxima é de 28 metros. Assim, pretende-se manter a característica 
local, preservando a qualidade urbana, ambiental e a dinâmica de vida dessas áreas. Essa 
limitação construtiva acaba por gerar um maior custo da Outorga Onerosa nos miolos de 
bairro e consequentemente um menor custo nos Eixos. Isso ocorre porque, de acordo com 
o cálculo da Outorga Onerosa, quanto mais se constrói, mais barato se torna o custo do 
metro quadrado. Dessa forma, busca-se limitar o adensamento construtivo nos miolos de 
bairro e induzir o maior adensamento no Eixos de Transformação Urbana, controlando a 
verticalização dispersa e a pulverização de grandes empreendimentos. (PDE-SP, 2014). 

Nesse sentido, Fernando de Mello Franco explica:

Vamos incentivar que se transforme e se adense prioritariamente, em fases distintas, ao 
longo desses eixos de estruturação da transformação da cidade. Com isso, reduziremos 
também a capacidade de transformação dos interstícios, ou seja, dos bairros. Atingimos 
dois propósitos com uma ação apenas: otimizamos investimentos, o que é bom, e 
estabelecemos uma mudança mais contida, que preserve as identidades locais. Essa é 
a lógica do PDE. (2013 apud GRUNOW; MORENO, 2013).

Como forma de garantir um adensamento populacional nos Eixos, foi estabelecido o 
instrumento da Cota Parte Máxima de Terreno por Unidade, que determina a quantidade 

6 Claudio Bernardes é engenheiro civil e atua como 
empresário imobiliário há mais de 30 anos. É profes-
sor da Fundação Getúlio Vargas,  da ESPM e é presi-
dente do Secovi-SP. 

FIGURAS 4.1 e 4.2: Áreas de influência trem, metrô, 
veículos leves sobre trilhos (VLT) e veículos leves 
sobre pneus em vias elevadas (VLP). Áreas de influ-
ência corredor de ônibus municipal e Interestadual e 
VLP em vias não elevadas. Fonte: PDE-SP (2014, p. 
36). Modificado pela autora.
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mínima de habitações nos novos empreendimentos residenciais e mistos, permitindo que 
mais pessoas morem em áreas dotadas de infraestrutura urbana. Esse instrumento não 
visa limitar o tamanho das habitações, mas sim permitir que habitações maiores e menores 
estejam no mesmo edifício, contribuindo para a diversidade de tipologias. Já como forma de 
fomentar o uso não residencial, o plano estabelece incentivos ao uso misto, principalmente 
o uso habitacional com serviços, comércio e equipamentos no térreo, proporcionando a 
maximização e racionalidade da utilização dos serviços urbanos. (PDE-SP, 2014).

A proposta do uso misto vai de encontro a outros parâmetros urbanísticos estabelecidos 
nos Eixos, como a fachada ativa, a criação de espaços de fruição pública, definição de 
larguras mínimas de calçadas e de limites para fechamento dos empreendimentos com 
muros, buscando assim a qualificação e maior dinamismo nos espaços públicos dessas 
áreas. Esses instrumentos que representam diretrizes para dotar os espaços da cidade de 
atributos urbanos e suas formas de incentivo serão mais bem analisados posteriormente. 

Oferecemos alguns instrumentos de estímulo à transformação do térreo dos 
empreendimentos para usos que tenham relação com espaço público. Aqueles 
empreendedores que optarem por fazer do térreo área pública ou para comércio que 
sejam abertos para o público, para a calçada da vida urbana terão incentivo. (2013, 
FRANCO apud ACAYABA, C; MACEDO, L., 2013)

Os Eixos de Transformação Urbana se destacam como áreas estratégicas para ordenação do 
território, uma vez que buscam articular o maior adensamento com a oferta de infraestruturas 
urbanas, priorizando deslocamentos por transporte público, otimizando os investimentos em 
infraestruturas e humanizando os espaços da cidade. Segundo Claudio Bernardes6: 

[…] podemos projetar uma cidade que, ao longo dos eixos de transporte, tenha edifícios 
mais populosos, com unidades de menor tamanho, com maior conexão e interação com 
a via pública, e que propiciem às pessoas menores deslocamentos para o desempenho 
das atividades diárias. Aqueles que precisarem se deslocar por maiores distancias 
poderão fazê-lo com uso do transporte público. (BERNARDES, 2014). 

Para Police (2015), as propostas estabelecidas para os Eixos não representam em si uma 
inovação, uma vez que tais diretrizes são encontradas em bairros periféricos da cidade. 
Como exemplo, ele cita os apartamentos com pequenas dimensões, onde não existem 
grandes áreas de lazer nos edifícios e a cidade se torna uma extensão da casa onde os 
espaços públicos viram espaços de lazer e encontros. 

FIGURA 4.3: Proposta de adensamento com coefi-
ciente básico igual a 1 para toda a cidade, máximo de 
2 para os miolos de bairro e 4 para os Eixos. Fonte: 
PDE-SP (Modificado pela autora).

FIGURA 4.4: instrumento da Cota Parte Máxima de 
Terreno por Unidade, que define a quantidade mínima 
de habitações nos novos empreendimentos ao lon-
go dos Eixos. Fonte: <http://gestaourbana.prefeitura.
sp.gov.br/novo-pde-cota-parte-maxima/> Acesso: 14 
Novembro 2015. (Modificado pela autora). 
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Outro ponto citado por Police (2015) seria o adensamento nos lotes, onde nessas áreas 
periféricas geralmente a construção ocupa quase todo o terreno, correspondendo muitas 
vezes ao coeficiente 4. Nessas áreas, também se observa com frequência o uso misto nas 
edificações, nas quais muitas famílias moram no mesmo edifício onde possuem no térreo 
seu próprio negócio, configurando a fachada ativa, tornando a rua mais convidativa e segura 
para o pedestre. 

Padarias, mercearias, salões de beleza, barbearias, oficinas e até bicicletárias de bairro, 
só para citar alguns exemplos, existem há décadas em áreas mistas da cidade. São 
locais em que a vida urbana acontece com qualidade e eficiência. É onde se compra 
o pão do lanche do fim da tarde, o refrigerante de última hora, se apara o cabelo e se 
arruma o carro ou a bicicleta. (POLICE, 2014).

Segundo o autor, o Novo Plano Diretor adota para os Eixos aquilo que há muito tempo 
se é observado na cidade real, geralmente áreas periféricas de maior precariedade, e 
busca trazer esses conceitos para a cidade oficial, áreas privilegiadas da cidade. “O novo 
Plano Diretor da cidade [...] procura diminuir as distâncias entre as duas cidades acima 
mencionadas”. (POLICE, 2014).

Algumas questões têm sido levantadas com relação às diretrizes de adensamento nos 
Eixos. Uma delas diz respeito ao tipo dos edifícios. Segundo Fernando de Mello Franco, há 
um pensamento equivocado de que os edifícios de índice 4 irão resultar em uma série de 
edifícios altos na cidade. Ele afirma que, com esse coeficiente, podem-se construir diversos 
tipos, inclusive edifícios baixos de até 8 andares. “Quatro não quer dizer nada, pode ser um 
apartamento bom ou pode ser um lixo. Estamos querendo tirar a discussão da abstração 
dos índices e trazer para um debate sobre a modelagem espacial”. (Fernando de Mello 
Franco, 2013 apud GRUNOW; MORENO,  2013).

Claudio Bernardes levanta outra questão que diz respeito ao aumento do preço dos 
imóveis. Segundo ele, a redução do coeficiente básico para 1 nas áreas fora dos Eixos de 
Transformação Urbana pode gerar o aumento do preço dos imóveis. 

[…] nas áreas fora dos eixos, e que representam quase 88% do total do município, o foco 
é a indução à ocupação de baixa densidade, modelo que, muitas vezes em função dos 
custos de produção a ele atrelados, pode ser inviabilizado econômica e comercialmente. 
Esta é uma proposta de ocupação que pode mudar o perfil dessas áreas da cidade, mas 
trazer com ela efeitos colaterais negativos, como o excessivo aumento dos preços dos 
imóveis nessas regiões. (BERNARDES, 2014).
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Para Rolnik (2014), essa questão do aumento do valor dos imóveis não representa um 
problema de fato:

Isso é uma bobagem sem tamanho. A construtora oferece ao proprietário do terreno onde 
vai construir o empreendimento um valor calculado com base no quanto ela pode ganhar 
com os apartamentos que vai vender. Portanto, (…) serão os proprietários do terreno 
que vão ganhar menos, não os compradores dos apartamentos. Os compradores vão 
pagar o preço de mercado. É um argumento falacioso. 

Fernando de Mello Franco pondera que a mudança dos valores de coeficiente promovera 
reverberações no mercado imobiliário, porém deve ser em curto prazo. “A tendência do 
mercado é que ele se reorganize. Onde por ventura tenha ficado um preço superior àquele 
que o mercado consumidor possa bancar, haverá naturalmente uma renegociação entre 
incorporador e proprietário do terreno”. (2014 apud AMORIM, 2014). 

Rolnik (2014) comenta que a forma como o plano aborda o adensamento e potencial 
construtivo se destaca com uma grande inovação. “Há uma estruturação em torno do 
transporte coletivo em massa. Antes, a distribuição desse potencial parecia milho jogado 
no mapa, não tinha lógica”. Segundo ela, o histórico processo de verticalização na cidade 
acabou contribuindo para a construção de apartamentos grandes com muitas garagens 
e diversos espaços de lazer, ficando isolados dentro de seus terrenos. Assim a cidade 
verticalizou, mas não se tornou densa. 

Só aumentou o número de carros porque estimulou a construção de garagens. E 
desestimulou a relação entre o espaço público e o privado. Esse novo plano impede 
[nos eixos próximos ao transporte coletivo] a construção desses apartamentos gigantes, 
só permite uma garagem, incentiva o uso misto, com comércio no térreo, e o uso ativo 
da fachada, com menos muros nos edifícios. Haverá mais gente, menos carros e mais 
mistura de usos. (ROLNIK, 2014)

Já Campos (2015, p.1)7  critica o maior adensamento e compactação do território nos Eixos. 
O autor explica que “essa compacidade, na verdade, produz um entupimento da estrutura 
e dos tecidos urbanos, gerando gigantescas deseconomias diárias decorrentes dos 
congestionamentos crescentes [...]”. Ele ainda acrescenta que, para suportar o adensamento 
proposto pelo plano nas áreas dos Eixos, serão necessários grandes investimentos em 
metrôs subterrâneos, que se destacam como o modal mais caro de transporte. Segundo 
ele, seria mais viável optar por um menor adensamento em áreas próximas de ferrovias, 

7 Candido Malta Campos Filho é arquiteto e urbanista, 
professor emérito da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo da USP. Foi Secretario de Planejamento da 
Prefeitura de São Paulo.
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onde poderiam ser utilizados os metrôs de superfície que poderiam interligar aos trens 
metropolitanos, já existentes da CPTM, proporcionando maior mobilidade na periferia da 
cidade. 

Nesse sentido, Franco (2015) argumenta que o maior adensamento e a compatibilização 
das infraestruturas nos Eixos são importantes mecanismos de desconcentração das atuais 
ofertas de empregos, bens e serviços urbanos, promovendo a aproximação das atividades 
básicas da cidade, além de se destacarem como áreas onde o sistema de transporte público 
será priorizado, trazendo grandes benéficos para a população. Tais diretrizes se destacam 
como essenciais no PDE-SP que busca superar um modelo de crescimento rodoviarista, 
monofuncional e difuso. Franco (2015) ainda explica que esses Eixos estão articulados em 
rede, rompendo os limites do centro expandido em direção às áreas menos favorecidas ao 
norte, ao sul e ao leste. Nas Macroáreas de Estruturação Metropolitana, que se destacam 
como áreas estratégicas para o desenvolvimento da Região Metropolitana, o plano incorpora 
o sistema ferroviário, incentivando a transformação e o adensamento nessas áreas de forma 
articulada à oferta de infraestrutura.

Para que se tenha de fato um adensamento com capacidade de suporte, evitando o 
“entupimento das estruturas”, como citado por Franco (2015), o plano estabelece, além da 
reorganização das ofertas de atividades básicas da cidade, a ampliação e qualificação do 
sistema de transporte público coletivo e transporte não-motorizado (sistemas de ciclovias 
e circulações de pedestres), a articulação dos diversos modais de transporte e estimula a 
utilização de novos sistemas como o hidroviário, aeroviário, helicópteros e o compartilhamento 
de automóveis. Assim, a partir da oferta de uma rede de deslocamento mais abrangente, 
eficiente e ambientalmente equilibrada, objetivam-se reduzir os deslocamentos diários por 
automóveis individuais. (PDE-SP, 2014).

Para ampliar e qualificar o sistema de transporte público coletivo e transporte não-motorizado, 
o plano define ações prioritárias para esses sistemas. Para melhorar o sistema de transporte 
público, o plano prevê  a implantação de novos corredores de ônibus, terminais, estações 
de transferência e conexões em áreas estratégicas, além da  requalificação de redes 
existentes e garantia de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 
Já para melhorar a circulação de pedestres e ciclistas o plano prevê a ampliação e melhoria 
de calçadas, calçadões, faixas de pedestres, passarelas e espaços de convivência, além 
de ciclovias, ciclofaixas bicicletários e mecanismos de compartilhamento de bicicletas. “A FIGURA 4.5: Prioridade ao Transporte Público. Fonte: 

PDE-SP, (2014 p 24). Modificado pela autora. 
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FIGURA 4.8: Qualificação dos sistemas de transporte 
público motorizado e não motorizados e reconheci-
mento de novos componentes do sistema de mobili-
dade urbana. Fonte: PDE-SP (2014, p. 25) Modifica-
do pela autora.



146

qualificação dos modos de transporte não motorizados, como a circulação de pedestre e 
ciclista, é fundamental para fazer São Paulo uma cidade mais humana”. (PDE-SP, 2014, p. 
26).

Seguindo tais diretrizes, a Prefeitura do Município de São Paulo tem investido na implantação 
e ampliação da infraestrutura cicloviária da cidade, estimulando a utilização da bicicleta 
como meio transporte local. Até final de 2015, a Prefeitura pretende implantar 400 km de 
ciclovias que devem estar articuladas ao sistema de transporte público e com equipamentos 
públicos, como escolas, praças, parques e locais de trabalho8. Segundo Police (2014): 

É positiva e corajosa a decisão de dar espaço ao pedal urbano como modal de transporte. 
O grande conflito vivido hoje na cidade não é em relação à disposição do governo em 
dar oportunidade às bikes, mas sim à forma como isso tem sido implementado. 

Para Police (2014), “a forma autoritária como as ciclovias têm sido criadas – sem diálogo 
e sem pacto com as comunidades – provocam conflito e hostilidade onde havia condições 
para produzir consenso e acerto”. Além da falta de participação popular no projeto, são 
apontados também como problema na implementação das ciclovias a falta de planejamento 
e de análise de reais demandas, a desconsideração com as particularidades locais e os 
acabamentos insatisfatórios. “Por incrível que possa parecer, tais medidas têm produzido 
nas ruas uma ‘raiva’ contra o ciclista, gerada pela intolerância do motorista às medidas 
autoritárias do Executivo”. (POLICE, 2014). 

Segundo o Secretário de Transportes da Prefeitura, Jilmar Tatto, na primeira fase das obras 
de ciclovias, o mais importante é implantá-las. Posteriormente serão feitos ajustes de acordo 
com as necessidades específicas. (LOBEL, 2014).

Campos (2015, p.1) ainda critica a implantação das ciclovias na cidade como forma de 
solucionar os problemas relativos à mobilidade: “falso dizer que as ciclovias, mal planejadas, 
são a solução para os congestionamentos urbanos”. Segundo ele, a implantação das 
ciclovias propostas pela Prefeitura vai representar uma parcela mínima dos deslocamentos 
diários e representam um impacto pequeno na melhoria da mobilidade. 

Nesse sentido, Franco (2015) explica que o plano estabelece a prevalência do transporte 
coletivo sobre o individual e dos modos não motorizados sobre os motorizados e que, 
na lógica da mobilidade, a ciclovia alimenta outros modais de transporte de maior porte. 

FIGURAS 4.6 e 4.7: Ampliação da Rede de mobilida-
de urbana na cidade. Corredores de ônibus, metrô e 
trem. Fonte: PDE-SP (2014, p. 24). (Modificado pela 
autora).
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8 Informações disponíveis em: http://www.capital.
sp.gov.br/portal/noticia/3525. Acesso em: 24 outubro 
2015.

FIGURAS 4.9 e 4.10: Ciclovias com obstácu-
los para os ciclistas. E ciclovias que dificultam o 
embarque e desembarque em frente a uma es-
cola. Fonte: < http://www1.folha.uol.com.br/coti-
diano/2014/09/1522192-apesar-de-popular-ciclovia-
-implantada-por-haddad-e-alvo-de-critica.shtml >. 
Acesso em: 19 outubro 2015.

“Compete ao transporte público de alta e média capacidade, trilhos e corredores de ônibus, 
o papel estrutural do sistema de mobilidade. Compete ao modal cicloviário o transporte 
local e não estrutural”. Portanto, de fato, esse modal sozinho não irá reduzir drasticamente 
os congestionamentos, mas, quando articulado ao sistema de transporte em massa e às 
políticas de reorganização da distribuição das atividades básicas da cidade, deverá sim 
trazer muitos benefícios para a mobilidade. 

Como forma de incentivar o uso de transporte público, o plano estabelece, nos miolos de 
bairros, o fim da exigência do número mínimo de vagas para automóveis. Nos Eixos de 
Transformação Urbana, foram estabelecidos limites de vagas pra garagem, em que até 
uma vaga por unidade habitacional e uma vaga para cada 70 m2 em empreendimentos não 
residenciais não serão computáveis, ou seja, para se ter um maior número de vagas, será 
necessário o pagamento de Outorga Onerosa. (PDE-SP, 2014, p. 26)

Nesse sentido, Fernando de Mello Franco explica que:

Os prédios nos eixos estão limitados a uma vaga por apartamento; mais do que isso 
é até possível, mediante área computável. No restante da cidade, pode fazer quantas 
vagas quiser. Em Curitiba, aconteceu de os eixos se tornarem tão bons que a classe 
média foi morar lá, fazendo um monte de vagas de garagem onde a ideia era priorizar 
o transporte público. Para garantir que venham morar nesses eixos quem quer outra 
relação com a cidade é que estamos adotando instrumentos como esse. As críticas a 
que estou mais receptivo são as de que estamos sendo conservadores, garantindo uma 
vaga. (2013, apud GRUNOW; MORENO, 2013)

Rolnik (2014) apoia a ideia do plano de restringir às garagens dos empreendimentos, pois, 
segundo ela, hoje, em São Paulo, “existe uma cidade e meia. Há meia cidade nos subsolos, 
formada só por garagens”. Ela corrobora a fala de Fernando quando afirma: “por mim, ele 
[o plano] teria que ter garagem zero nos eixos de transporte coletivo. Se o adensamento 
maior é para a área de transporte coletivo de massa, é para as pessoas usarem o transporte 
coletivo de massa”.  

Larissa Campagner, arquiteta e urbanista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
explica que a restrição de vagas de carros como forma de incentivar o uso de transporte 
público é uma grande iniciativa, porém essa questão “passa por uma mudança cultural, e 
ao mesmo tempo, acontecerá em uma linha de tempo que depende da maior provisão de 
transporte público para que as pessoas, de fato, possam mudar esse modal”. (2015 apud 
ASBEA, 2015). 
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Nesse sentido, Bernardes (2014) observa que

É lógico que não é tão simples atingir este modelo em uma cidade parcialmente 
construída e com eixos de transportes insuficientes em quantidade e qualidade, fato que 
acaba por não induzir as pessoas a trocarem o transporte individual pelo coletivo. Mas 
teremos, sem dúvida, o início de uma transformação em algumas regiões de São Paulo. 

Segundo Police (2015), tão importante quanto o desincentivo às vagas de estacionamentos 
nos edifícios é desincentivar as vagas nas ruas. Para o autor, as pessoas precisam sentir as 
desvantagens de se ter carros e assim optarem por outros meios de transporte. “As pessoas 
podem possuir quantos carros quiserem o que não pode são todos esses carros estarem 
nas ruas sem pagar nenhum custo”. 

Como forma de viabilizar o investimento em infraestruturas de transporte público, cicloviário 
e de circulação de pedestre, o plano estabelece fontes de recursos mínimos e permanentes, 
no qual  30% dos recursos do FUNDURB serão destinados à mobilidade. “Por se tratar de 
um financiamento contínuo, esse recurso contribui para que as metas de curto, médio e 
longo prazo da política municipal de mobilidade urbana possam ser atingidas”. (PDE-SP, 
2014, p. 27).

Conforme Nabil Bonduki9, a criação do FUNDURB se destaca como um importante 
mecanismo que vincula objetivos com recursos. Esse fundo supera o plano anterior que 
não possui fontes de recursos e diretrizes de investimentos tão bem definidas, onde os 
recursos podiam ser utilizados para obras de diversas naturezas. Já no novo Plano Diretor, 
os recursos possuem diretrizes claras para sua aplicação e 60% deles já possuem destino 
específico: 30% para mobilidade e 30% para compra de terras destinadas à habitação de 
interesse social. “Com isso se supera um problema do plano diretor anterior que tinha muitos 
objetivos, mas não tinha meios para realizar”. 

O plano adota o conceito de DOT (Desenvolvimento Orientado para o Transporte) e une 
desenvolvimento urbano com sistema de transporte, não apenas nos Eixos de Transformação 
Urbana, como também no restante da cidade quando busca qualificar, ampliar e interligar 
os sistemas de transporte motorizados e não-motorizados, aliando essas diretrizes a 
estratégias de ordenamento do território, promovendo um melhor equilíbrio das atividades 
de morar e trabalhar. 

9 Entrevista de Nabil Bonduki concedida ao Canal 
DoisP – Candeia, publicada no YouTube em 13 de 
outubro de 2014. Disponível em: <https://www.youtu-
be.com/watch?v=AplyWakbzDg>. Acesso em: 27 out. 
2015.
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Essa reorganização do território, buscando tornar os espaços da cidade multifuncionais, 
destaca-se como uma das principais diretrizes do plano para promover não apenas melhorias 
na mobilidade, a partir redução de grandes deslocamentos diários, como também para gerar 
benefícios ambientais, econômicos e melhorar a qualidade de vida da população. 

Como forma de buscar esse equilíbrio das atividades básicas da cidade, o plano estabelece 
nos miolos de bairro e nos Eixos o incentivo ao uso misto, onde não será considerado como 
área construída quando usos não residenciais ocuparem até 20% do total construído. Em 
paralelo ao uso misto, o plano também incentiva a fachada ativa, onde esses usos devem 
estar localizados no térreo com acesso direto para as calçadas. Para esse instrumento, 
o plano estabelece que até 50% da área do terreno ocupada por serviços, comércios e 
equipamentos não serão computáveis.

O incentivo ao instrumento da fachada ativa vem gerando algumas discussões sobre a sua 
viabilidade. Durante a Convenção Secovi 2015, foi apresentada uma pesquisa, desenvolvida 
pela ACSP (Associação Comercial de São Paulo) e pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação 
de São Paulo), que busca mensurar a demanda por fachadas ativas na cidade. Segundo a 
pesquisa, apesar de todos os benefícios do uso desse instrumento, muitas regiões da cidade 
não possuem demanda para suprir  a quantidade de lojas nos térreos liberados pelo plano. 
A pesquisa, que analisou três regiões próximas das estações de metrô e ônibus, concluiu 
que essas regiões possuem demanda para fachadas ativas em apenas 7% a 11,5% de seus 
edifícios. Isso quer dizer que “não há potencial mercadológico para o desenvolvimento de 
12,5% de área comercial destinado a fachadas ativas, que é o total passível de construção 
com isenção do pagamento de outorga onerosa”. (ACSP, 2015). 

Com isso, corre-se o risco de que comerciante e empreendedor imobiliários sejam 
prejudicados: o comerciante sendo obrigado a fechar as portas e o locador ficando com 
o imóvel parado. No final das contas, a própria finalidade das fachadas ativas poderá ser 
prejudicada. (ASBEA, 2015)

Assim os incorporadores salientam a importância de uma análise mais detalhada de todas 
as regiões como forma de prever os desdobramentos da adoção de políticas públicas 
que promovam transformações urbanas. Nesse sentido, Larissa Campagner, arquiteta e 
urbanista da ACSP, comenta: FIGURA 4.11: Incentivo de uso misto e fachada ati-

va nos Eixos e miolos de bairros. Fonte: <http://ges-
taourbana.prefeitura.sp.gov.br/incentivo-ao-uso-mis-
to/>. Acesso em: 19 novembro 2015. Modificado pela 
autora.
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Existe pouca pesquisa nessa área, e isso é importante para ajudar na proposição da 
prefeitura na tentativa de viabilizar esses espaços que podem trazer uma mudança de 
cultura em como ocupar os espaços da cidade proporcionando a fachada ativa. (2015 
apud ASBEA, 2015)

Além do incentivo ao uso misto e a fachada ativa, que buscam promover diversidade de 
serviços e comércios, o plano também propõe uma maior diversidade de áreas de lazer, 
estabelecendo nos miolos de bairro a ampliação, requalificação e integração de parques 
urbanos, praças e espaços livres. 

Como forma de incentivar a melhor distribuição dos equipamentos urbanos na cidade, 
buscando suprir as áreas de maior concentração habitacional, principalmente em áreas de 
vulnerabilidade social, o plano estabelece ações prioritárias para ampliação e qualificação 
do Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais como educação, saúde, esporte e cultura. 
Para implementação desses equipamentos, está prevista a implementação do Plano Setorial, 
Plano de Articulação e Integração das Redes de Equipamentos e Plano de Gestão de Áreas 
Públicas que, dentre outras funções, avaliam as demandas e a necessidade de aquisição 
de áreas públicas para a implantação de novos equipamentos e analisam questões relativas 
à sua implementação como a localização e a relação dos novos equipamentos com os 
existentes. (PDE-SP, 2014).

Ainda como forma de equilibrar a oferta de serviços e comércio e, portanto, a oferta de 
geração de emprego e renda, o plano busca fomentar o crescimento econômico em áreas 
onde predominam o uso residencial. Dessa forma, busca-se não apenas promover a 
distribuição equilibrada do crescimento do território, como também tornar o município um 
centro produtivo plural com desenvolvimento de diversas atividades comerciais, indústrias, 
de conhecimento e inovação. Para isso, o Plano define os Perímetros de Incentivo ao 
Desenvolvimento Econômico, em áreas densas que concentram importantes eixos de acesso 
viários de transporte público coletivo, e cria os Polos Estratégicos de Desenvolvimento 
Econômico. Ambos se caracterizam como áreas de grande concentração populacional, com 
baixa oferta de emprego e que se destacam como áreas potenciais para o desenvolvimento  
de atividades econômicas. 

Nessas áreas será incentivada a implantação de empreendimentos não residenciais, através 
de incentivos urbanísticos e fiscais, como a isenção do pagamento da Outorga Onerosa 
permitindo a construção de até 4 vezes a área do terreno e descontos ou seção de IPTU e 
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FIGURA 4.12: Áreas verdes e equipamentos urbanos 
nos miolos de bairro. Fonte: PDE-SP (2014, p. 31) 
Modificado pela autora.
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ISS. Os novos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana também se destacam como 
áreas de alta densidade populacional que estão aptas a receber investimentos em atividades 
econômicas, vinculando assim a expansão de transporte coletivo com desenvolvimento 
econômico e urbano. (PDE-SP, 2014) 

O Plano ainda estabelece a criação das Redes de Centralidades, onde serão fomentadas 
centralidades polares e lineares já existentes, como centros históricos, polos de comércio 
e eixos de transporte; Parques Tecnológicos e Polos de Economia Criativa, fomentado a 
capacidade criativa e a produção de conhecimento cientifico e tecnológico, além da criação 
das Zonas Industriais e de Desenvolvimento Econômico, como forma de proteger áreas 
industriais e estimular a modernização e expansão de novas atividades produtivas. (PDE-
SP, 2014)

Ainda como forma de reorganizar o território através de uma distribuição mais equilibrada 
das diversas atividades diárias básicas da cidade, o plano reconhece a necessidade de 
reorganizar a Região Metropolitana (RM). Segundo Fernando de Mello Franco, “temos que 
olhar a cidade como um todo e não apenas para o centro expandido, as distorções são 
gigantescas. Para termos um centro expandido mais qualificado, temos que resolver todo o 
resto, e vice-versa.’’ (2013 apud GRUNOW; MORENO, 2013)

As grandes questões da cidade, como mobilidade, meio ambiente, moradia e trabalho, 
extrapolam os limites administrativos do município. São Paulo – cidade e metrópole 
– exige uma visão sistêmica que reconheça os vínculos estratégicos entre as ações 
estruturantes e as politicas de qualificação da escala local e cotidiana da vida na cidade. 
(PDE-SP, 2014, p. 7)

Segundo dados do NEPO (Núcleo de Estudos de População) para a EMPLASA (Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano), o volume de movimentos pendulares na  Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP) cresceu 75% entre os anos de 2000 a 2010. A grande 
quantidade de pessoas que se deslocam diariamente para a capital para trabalhar, estudar 
e ter acesso a equipamentos públicos, serviços e comércios se dá pela concentração da 
oferta de emprego e infraestrutura no centro expandido da cidade. Dessa forma, grande 
parte da população que habita a parte periférica da cidade, principalmente de pessoas de 
baixa renda, desloca-se para o centro expandido da cidade em busca de oportunidades. A 
proporção de empregos por habitantes é extremamente desigual, varia de 10 empregos por 
habitante, nas áreas que concentram maior desenvolvimento econômico, a 100 habitantes 

FIGURAS 4.13 e 4.14: Situação atual: Emprego con-
centrado na área central. Situação proposta: distri-
buição dos empregos de forma homogênea. Fonte: 
PDE-SP (2014, p. 49). Modificado pela autora.
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por emprego nas áreas periféricas onde predomina o uso residencial. (LEITE et al., 2015)

Assim, o plano estabelece diretrizes que buscam uma melhor distribuição da oferta de emprego 
e moradia e uma maior conexão entre os polos de emprego dos diversos municípios da RM. 
Para isso, são definidos como áreas estratégicas para receber intervenções eixos e arcos 
que conectam as centralidades existentes, ou seja, que dão suporte aos deslocamentos 
como avenidas, rodovias, ferrovias e rios, e que possuem uma grande concentração de 
moradia e pouca oferta de emprego. Essas áreas foram definidas como Macroáreas de 
Estruturação Metropolitana que deverão receber Projetos de Intervenção Urbana, visando 
estimular o desenvolvimento econômico, articulando os objetivos da escala da metrópole 
com as demandas locais. (PDE-SP, 2014)

Assim, através da reorganização da área metropolitana, pretende-se diminuir a necessidade 
de deslocamento dessas áreas para o centro expandido, diminuindo a pressão sobre o 
sistema de transporte público. Nesse sentido, Leite et al. (2015) salientam que promover 
o desenvolvimento das áreas periféricas já urbanizadas, que possuem um potencial de 
adensamento construtivo e populacional para o desenvolvimento econômico não deve ser 
entendido como a lógica do crescimento de cidade difusa. Trata-se, na verdade, de fortalecer 
núcleos multifuncionais de forma equilibrada no território, evitando a sobrecarga do sistema 
de transporte público e da oferta de emprego e serviço no restante da cidade. 

Percebe-se, portanto, a importância do ordenamento do território, onde as atividades básicas 
das cidades estejam bem distribuídas, como forma de tornar o sistema de mobilidade de 
fato eficiente e de promover melhores condições de vida para a população.   

[...] o enfrentamento dos problemas relacionados à mobilidade urbana vai muito além 
de investimentos em transportes públicos, ampliação e manutenção do sistema viário. É 
necessário, antes de tudo, repensar o modelo de urbanização que se constituiu a partir da 
segunda metade do século 20, período de intensa urbanização periférica e conurbação 
metropolitana, no qual a falta de adensamento e a desconexão entre zonas de emprego, 
moradia e serviços inviabilizaram um padrão racional de uso do solo, gerando prejuízos 
aos cofres públicos e à saúde da população. (LEITE et al., 2015, p.5)

Com relação à intenção do plano em buscar soluções para os problemas de mobilidade na 
cidade através da distribuição mais equilibradas da oferta de moradia e emprego, Campos 
(2015) critica:
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Morar perto do emprego é uma utopia para a maioria dos moradores, porque os empregos 
mudam ao longo da vida. Imaginem a coincidência necessária para todos de uma família 
morarem e trabalharem ao longo de toda uma vida no mesmo bairro! Isso talvez possa 
ser viável para 5% da população, no máximo. Mas o conceito está sendo propagado pela 
Prefeitura como sendo a solução para os problemas de congestionamento. Mobilidade 
resolvesse com transporte coletivo de qualidade, planejado no longo prazo (20 anos) em 
conjunto com o zoneamento. 

Já Fernando Mello de Franco defende que o conceito da cidade mista aliado a um sistema de 
transporte público qualificado é condição básica para um melhor equilíbrio urbano, conferindo 
não apenas mobilidade urbana como oferecendo o poder de escolha  da população entre 
todas as ofertas urbanas. “A riqueza de se viver numa grande cidade é a quantidade de 
escolhas. O sujeito pode ir trabalhar mais longe porque o emprego é melhor”. (2015 apud 
RANCY, 2015)

A ideia é o conceito de uma cidade mista, onde haja uma equivalência entre todas 
as áreas. Isso vai ajudar até os bairros mais centrais, pois tende a reduzir a pressão 
sobre eles. Essa estratégia atende a uma outra visão que é o grande mote da gestão 
municipal: queremos fazer de São Paulo uma cidade para todos. Isso é democratização. 
(FRANCO, 2015 apud RANCY, 2015)

Buscando a democratização do território, facilitando o acesso de toda a população às 
infraestruturas da cidade, o plano reconhece como um dos principais desafios promover 
habitação social em áreas bem localizadas da cidade. Para isso, ele estabelece a 
duplicação das áreas de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) que incluem áreas 
bem localizadas com boa infraestrutura urbana, como os eixos de transporte público e áreas 
no centro da cidade. Nessas áreas, os lotes ou edificações não utilizados ou subutilizados 
serão destinas a habitações de interesse social onde quem ganha até três salários mínimos 
terá a preferência. 

O plano também estabelece que no mínimo 30% dos investimentos advindos do FUNDURB 
e 25% dos recursos das OUCs (Operações Urbanas Consorciadas) ou AIUs (Áreas de 
Intervenção Urbana )serão destinos à compra de lotes bem localizados e à promoção de 
Habitação de Interesse Social. Além disso, nos Eixos de Transformação Urbana, são definas 
Cotas de Solidariedade, em que 10% da área computável de novos empreendimentos com 
mais de 20 mil m2 de área construída deve ser destinada à moradia de interesse social. 
Essa cota pode ser utilizada no próprio terreno do empreendimento ou repassada como 
forma de recursos ao FUNDURB. (PDE-SP, 2014).
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Segundo Rolnik (2014), a força da política fundiária no plano, com a ampliação e 
aperfeiçoamento das ZEIS, representa uma grande inovação. “O problema para as moradias 
é a questão da terra, porque para construir tem financiamento”. Ela comenta que a Cota 
da Solidariedade aumenta a possibilidade de se adquirir habitações sociais em áreas com 
infraestrutura, porem ela critica: 

Mas isso, na negociação dentro da Câmara municipal, foi extremamente enfraquecido, 
porque o plano inicial era que se construísse a moradia da cota no próprio terreno ou em 
um terreno próximo. Agora as construtoras vão poder pagar para não ter pobre no seu 
terreno, o que acaba boicotando o mecanismo. 

Rolnik ainda explica sobre a dificuldade de implementar projetos de habitações sociais no 
centro da cidade.

Existem muitas ZEIS no centro. Mas todas, contempladas no último Plano Diretor, 
deixaram de virar [habitação popular]. É imenso o bloqueio que existe para se fazer 
uma política mais includente. Os bloqueios que existem para viabilizar os projetos de 
habitação no centro são enormes. Existe uma enorme máquina administrativa voltada 
para o paradigma de que o lugar do pobre é na periferia. (ROLNIK, 2014)

Assim, a partir da reorganização do território, promovendo uma melhor distribuição das 
infraestruturas da cidade, equilibrando e multiplicando as ofertas de moradia, emprego e 
lazer, o plano busca reduzir as desigualdades socioterritorias. 

Algumas críticas são levantadas com relação a essa forma de se pensar a cidade. Campos 
(2015) comenta que dotar áreas residenciais de comércios e serviços acaba por tirar o direito 
da população de morar em áreas tranquilas. Ele defende que os bairros planejados, como 
as cidades-jardins, trazem vários benefícios para a cidade, destacando-se como modelos 
de cidade a serem seguidos. Já Fernando de Mello Franco explica que o PDE-SP, que 
adota o conceito de cidade multifuncional, buscou preservar a diversidade das várias formas 
de se morar em São Paulo. As ZERs, áreas estritamente residenciais, não irão receber 
comércios e serviços. “O que se está fazendo é regulamentar, com algumas mudanças de 
uso, corredores comerciais já existentes”. (FRANCO 2015 apud RANCY, 2015)

Contudo, o modelo de bairro-jardim, inicialmente formulado na Inglaterra no século 
XIX, é hoje anacrônico e insustentável para grandes aglomerações como São Paulo, 
tanto pelo alto consumo de terra, quanto pelo alto custo da infraestrutura instalada em 
relação à sua baixa densidade. Por depender do sistema de transporte individual, nivela 
a qualidade ambiental por baixo. (FRANCO, 2015)

FIGURA 4.15: Cota de Solidariedade, porcentagem 
do empreendimento destinada a habitação social. 
Fonte: PDE-SP (2014, p. 18). Modificado pela autora.
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Com relação à qualidade ambiental, o que se percebe na cidade de São Paulo hoje é que 
o processo de ocupação do território vem contribuindo ao longo do tempo para um intenso 
processo de degradação ambiental e esgotamento de recursos naturais. 

O enfrentamento ao desafio ambiental passa pela reversão do processo de urbanização 
dispersa e da necessidade de grandes deslocamentos diários entre moradia e trabalho 
imposta à população, bem como a oferta de moradia digna e segura à considerável 
parcela da sociedade, hoje submetida a situações de risco. (PDE-SP, 2014, p. 56)

Assim o novo PDE de São Paulo segue um modelo de planejamento que, como já analisado, 
baseia-se no adensamento com capacidade de suporte, na compactação e na reutilização 
de infraestruturas existentes, na distribuição equilibrada das diversas atividades básicas da 
cidade. Esse sistema favorece deslocamentos por transporte público, a pé e por bicicleta em 
detrimento do automóvel individual, reduzindo assim de forma significativa o crescimento 
difuso e o avanço da urbanização para áreas de importância ambiental, utilizando menos 
recursos naturais, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 

Através da adoção de tais conceitos, o novo PDE- SP (2014) busca não só tornar a cidade 
mais funcional e humana como também promover um desenvolvimento ambientalmente 
sustentável. 

Além das diretrizes já citadas neste trabalho, relacionadas ao adensamento, mobilidade e 
uso misto, que visam incorporar a dimensão ambiental na estruturação e ordenamentos do 
território, o plano também propõe um novo conceito para as Zonas Rurais, para que nessas 
áreas seja possível conciliar a proteção ambiental com a geração de emprego e renda. 
Assim, além de ser uma área de produção de alimentos, de manutenção da biodiversidade, 
de unidades de conservação e de serviços ambientais, também seria destinada a atividades 
econômicas e turísticas como ecoturismo, agroecologia, produção orgânica e geração de 
empregos. 

O Plano também buscou aprimorar instrumentos da legislação ambiental e atualizar a 
Transferência do Direito de Construir para manutenção de áreas verdes e para financiar 
a implantação de novos parques, com o estabelecimento de novos programas que visam 
proteger e dinamizar as áreas de preservação. (PDE-SP, 2014).
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Análise dos conceitos de Atributos Físicos

O PDE-SP (2014) estabelece alguns instrumentos que norteiam a implementação de atributos 
físicos nos espaços urbanos, buscando qualificar esses espaços da cidade, tornando-os 
convidativo às pessoas para que elas realizem atividades de caminhada, permanência e 
encontro, tornando assim a cidade mais viva e humana. 

Para isso, o plano propõe alguns instrumentos, que devem ser aplicados nos Eixos de 
Transformação Urbana com a intensão de qualificar a transformação desses espaços, como 
a fachada ativa, os espaços de fruição pública, a definição de largura mínima de calçada e 
os limites de extensão de muros. As fachadas ativas se destacam como fachadas ocupadas 
por comércio, serviços ou equipamentos com abertura direta para rua que buscam

Promover usos mais dinâmicos dos passeios públicos em interação com atividades 
instaladas nos térreos das edificações, a fim de fortalecer a vida urbana nos espaços 
públicos. Evitar a multiplicação de planos fechados na interface entre as construções e 
o passeio público. (SÃO PAULO) 10

Nesse sentido, a Asbea (2015) explica como funciona a fachada ativa:

Em um terreno de mil metros quadrados, por exemplo, é possível construir uma loja 
de 500 metros quadrados sem pagar a contrapartida financeira. Ou seja, o PDE dá o 
incentivo e o empreendedor faz a conta se é mais vantajoso ter muro e área social e 
pagar outorga, ou se é melhor optar pelo comércio no térreo. (ASBEA, 2015).

Já os espaços de Fruição Pública se destacam como áreas públicas abertas destinadas à 
circulação de pedestres que propiciam o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e 
econômicas, ampliando “a oferta de espaços de uso públicos adequados ao encontro das 
pessoas”. (PDE-SP, 2014, p.39). Como forma de incentivar a aplicação desse instrumento, o 
plano estabelece que poderá ser acrescida gratuitamente ao potencial construtivo básico do 
empreendimento uma área construída computável equivalente a 100% da área destinada 
à fruição pública. Porém esse incentivo só será válido se a parcela do terreno destinada à 
fruição pública seguir tais requisitos: área mínima 250m2, localização junto ao alinhamento 
da via, está no nível do passeio público, livre de fechamentos e de ocupação de construções 
e estacionamentos de veículos.

Como forma de favorecer a circulação de pedestres, foi definida largura mínima de 5 metros 
nas calçadas dos lotes com frente para aos Eixos, e de 3 metros nas calçadas localizadas 

FIGURA 4.16: Fachada Ativa.  Fonte: <http://ges-
taourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fachada-ati-
va/>. Acesso em: 19 outubro 2015. Modificado pela 
autora..
10 Informações disponíveis em: http://gestaourbana.
prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fachada-ativa/. Acesso 
em: 28 outubro 2015.
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nas suas áreas de influência. Nesse sentido, o vereador Andrea Matarazzo salienta a 
importância do planejamento em menor escala e da fiscalização para que esses espaços 
destinados à fruição de pedestres, de fato cumpram a sua função. 

O plano tem coisas boas, só que esquece que não temos nem mentalidade anglo-saxã 
nem fiscalização norueguesa. A calçada ser mais larga é bom. Mas se continuar sem 
planejar os meios para fazer e arrumar essa calçada, em vez de estreita e com buraco e 
camelô, a calçada será larga com mais buraco e mais camelô. (apud PEREIRA, 2014).

Além desses instrumentos como forma de promover maior interação visual entre a calçada 
e o térreo das edificações, tornando as fachadas mais atrativas e convidativas a caminhada, 
foram definidos limites para o fechamento do lote por muros em empreendimentos de grande 
porte. Nos lotes com áreas superiores a 5000 mil m2, além de ser obrigatório destinar 20% 
para área de fruição pública, o empreendimento deverá ter limite de 25% de vedação por 
muro na testada do lote.

Todos esses instrumentos buscam tornar o território mais acessível, favorecendo os 
deslocamentos de pedestres e incentivando o uso do transporte público. Segundo Fernando 
de Mello Franco, “queremos reestruturar a cidade partir do transporte. O caminho de casa 
até o transporte passa a ser importante, com calçadas melhores, vitrines iluminadas, gente 
passando. Fica um tanto melhor essa relação com a cidade. “ (apud ACAYABA; MACEDO, 
2013) Ele ainda comenta que 

Quem usa transporte público tem outra relação com a cidade. Preciso, então, ativá-la, 
eliminando tantos muros e garagens em sobressolo. Nova York, por exemplo, funciona 
dessa forma. Pelo PDE, todo mundo que abrir o prédio para a fruição pública ou que fizer 
comércio não terá essa área computada no coeficiente. Já é certo que essa vida baseada 
no carro não vai dar certo, já não está dando. Em Cingapura você tem que pagar uma 
taxa de autorização de dez anos para utilizar o carro, que é mais cara que o carro. Em 
HafenCity, [na cidade alemã de] Hamburgo, onde estão as sedes da Mercedes-Benz, da 
Audi etc., a relação de vaga de automóvel por unidade é de 0,4. (FRANCO 2013 apud 
GRUNOW; MORENO, 2013). 

Tais instrumentos, que se destacam como uma grande inovação do plano, estabelecem 
diretrizes como forma de garantir a qualidade do planejamento na escala menor do pedestre, 
devendo ser desenvolvidas e detalhadas nos planos subsequentes como nos planos de 
bairro e na lei de uso e ocupação. Como forma de garantir que esses instrumentos serão 
aplicados, os benéficos urbanísticos só serão concedidos posteriormente após à emissão da 
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FIGURA 4.17: Área de fruição publica.  Fonte: <http://
gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fruicao-
-publica/> Acesso em: 19 outubro 2015. Modificado 
pela autora.

FIGURAS 4.18 e 4.19: Acréscimo gratuito do poten-
cial construtivo básico do empreendimento relativo a 
100% da área destina a fruição publica que devera 
ter no mínimo 250m2. Fonte: <http://gestaourbana.
prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-fruicao-publica/> Aces-
so em: 19 outubro 2015. Modificado pela autora.
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FIGURA 4.20: Instrumentos de fachada ativa, espaço 
de fruição e calçadas largar. Fonte: <http://gestaour-
bana.prefeitura.sp.gov.br/novo-pde-eixos-de-estru-
turacao-da-transformacao-urbana/> Acesso em: 19 
outubro 2015. Modificado pela autora.
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ordem de serviço das obras e de todas as autorizações e licenças pelos órgãos competentes. 
(PDE-SP, 2014)

Além dos instrumentos citados, que buscam qualificar os Eixos de Transformação Urbana, 
o PDE-SP (2014) também define que os Planos de Bairro devem garantir a qualidade dos 
espaços públicos. Esses planos devem conter propostas de melhorias das calçadas, praças, 
áreas verdes e áreas de convívio social, buscando manter a qualidade dos mobiliários 
urbanos, iluminação, pavimentação, arborização, entre outros, garantindo assim espaços 
públicos de qualidade que favoreçam às atividades de pedestres. 

Reconhecendo a escassez e a falta de uma distribuição equilibrada de áreas verdes na 
cidade, o plano possui como um de seus objetivos “ampliar os parques urbanos e lineares 
para equilibrar a relação entre o ambiente construído e as áreas verdes e livres e garantir 
espaços de lazer e recreação para a população”. (PDE-SP, 2014, p. 24). Assim foi proposta 
a criação de 167 novos parques que serão distribuídos na cidade podendo ser parques 
urbanos, lineares, de vizinhança ou naturais. Esses parques, articulados aos 105 parques 
existentes, as áreas verdes públicas e a arborização viária buscam proporcionar um ambiente 
urbano de melhor qualidade. Isso contribuiu não só para tornar os espaços urbanos da 
cidade mais convidativos, uma vez que se destacam como importantes áreas de lazer e 
socialização, como também para se ter um ambiente de maior qualidade ambiental. 

Para garantir a ampliação de novas áreas verdes na cidade, o plano prevê a criação de um 
fundo municipal de parques, no qual, através de um mecanismo de co-financiamento entre 
sociedade civil e poder público, serão arrecadados recursos para os parques planejados. 
A cada real doado por um cidadão, a prefeitura é obrigada a contribuir com o mesmo valor. 

O  PDE-SP (2014) ainda prevê a criação do Plano Municipal de Arborização Urbana que 
deve controlar o planejamento, implantação e manejo da arborização na cidade, buscando 
interligar os parques, áreas verdes e espaços livres da cidade através de caminhos verdes 
e arborização urbana, esses acessos devem  priorizar pedestres e ciclistas. 

Além da ampliação dos espaços verdes na cidade o plano também prevê a proteção, 
articulação e dinamização dos espaços de importância cultural, afetiva e simbólica na 
cidade. Para isso o plano estabelece uma maior conexão entre os bens culturais e as áreas 
de preservação cultural com o sistema de ordenação do território. Segundo Nabil Bonduki11: 

11 Entrevista de Nabil Bonduki concedida ao Canal 
DoisP – Candeia, publicada no YouTube em 13 de 
outubro de 2014. Disponível em: <https://www.youtu-
be.com/watch?v=AplyWakbzDg>. Acesso em: 27 out. 
2015.

FIGURA 4.21: Esquema funcionamento fundo munici-
pal de parques. Fonte: PDE-SP (2014, p. 54). Modifi-
cado pela autora. 
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“espera-se que tenha a possibilidade de compatibilizar o desenvolvimento da cidade com a 
preservação das atividades das áreas que tem interesse simbólico pra cidade e se exerça 
um papel do ponto de vista cultural”.  

Dentre algumas diretrizes, podemos destacar a criação do Sistema Municipal de Patrimônio 
Cultural, que busca articular os bens culturais da cidade com Planos Regionais e Planos 
de Bairros, e a criação do Plano de Ordenamento e Proteção da Paisagem, que busca a 
valorização das paisagens da cidade reconhecendo a sua importância como bem ambiental 
e elemento essencial à identidade e sensação de conforto individual e social. Esse último 
estabelece que as ações públicas e privadas que interferem na paisagem da cidade devem 
atender ao interesse público, garantido o direito do cidadão à acessibilidade no território e à 
preservação da memoria e identidade dos elementos da cidade. (PDE-SP, 2014).

Outra diretriz estabelecida no plano é a criação das TICPs,(Território de interesse Cultural 
e da Paisagem), áreas que concentram espaços e atividades importantes para a memória 
e identidade cultural da cidade, que se destacam como importantes polos de atratividade 
social, cultural e turístico. Nessas áreas, serão incentivadas iniciativas culturais, educacionais 
e ambientais através de incentivos fiscais e urbanísticos como a transferência de potencial 
construtivo para bens tombados e a isenção de impostos e taxas municipais.  

Como uma das grandes inovações do PDE-SP (2014), destaca-se a criação de uma nova 
ZEPEC (Zonas Especiais de Preservação Cultural e da Paisagem). Além das ZEPECs já 
existentes que seriam Bens Imóveis Representativos (BIR), que preserva bens tombados 
e edificações com suas respectivas áreas de valor histórico, arquitetônico, paisagístico, 
artístico, arqueológico e cultural; AUE (Áreas de Urbanização Especial), que preserva áreas 
no território consideradas importantes no processo de urbanização da cidade e as APPas 
(Áreas de Proteção Paisagística), que preserva áreas da cidade que possuem importância  
ambiental como praças, pontes, monumentos, áreas indígenas, o plano cria a APC (Área de 
Proteção Cultural), que preserva imóveis de importância na formação, produção e exibição 
pública de produtos culturais e artísticos, como teatros e cinemas de rua, circos, centros 
culturais, residências artísticas e similares. Com relação à APC, Bonduki (2014) explica que

Os cinemas e teatros de rua são fundamentais para o povoamento do espaço público, 
convívio social e segurança urbana. Dão vida e brilho à cidade, mas dificilmente geram 
os recursos necessários para fazer frente ao intenso processo de valorização imobiliária. 
Por isso, o poder público deve reconhecer sua relevância, proteger suas atividades e 
garantir incentivos que possibilitem sua manutenção ou o surgimento de novos espaços.
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Como forma de incentivar o uso das APC, o PDE-SP (2014) estabelece a isenção de taxas 
e impostos municipais, a transferência do direito de construir para outros imóveis e ainda 
esses espaços poderão ser considerados como não computáveis em uma nova edificação 
que vier a ser construída no terreno em que estão instalados.

Após a análise do PDE-SP sob a ótica dos parâmetros da dinâmica urbana e dos atributos 
físicos, percebe-se que o plano adota conceitos que norteiam o desenvolvimento da cidade 
baseado em um modelo de crescimento de cidades: densas, compactas, multifuncionais e 
que busca valorizar o pedestre em detrimento do automóvel, contemplando assim a escala 
humana, oferecendo maior urbanidade. 

O novo Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo (PDE), aprovado em 2014, 
apresenta significativos avanços no que se refere à superação do paradigma da 
cidade que se delineou a partir da segunda metade do século XX, fundamentado na 
urbanização dispersa, na relativa monofuncionalidade, no protagonismo do automóvel 
e na desvalorização da esfera pública de convivência face a um alinhamento aos novos 
modelos de desenvolvimento urbano. (LEITE, et al., 2015, p. 16)

Com relação aos resultados derivados da implementação das novas diretrizes do Plano, 
Nabil Bonduki12  comenta que tais mudanças devem acontecer ao longo do tempo, com um 
horizonte de 16 anos, ou seja, daqui a seis meses, não vai haver mudanças significativas, 
embora algumas ações da prefeitura já apontem para a direção dos novos objetivos.  Nesse 
sentido, Rolnik (2014) explica que

[...] os empreendimentos imobiliários que serão construídos agora já estão protocolados 
e serão feitos com a ordem anterior. Muito do que vai ser construído agora já está 
aprovado. Então, tem um tempo, anos, para que isso saia do papel. Teremos um 
grande período de transição. E tem muita coisa que ainda tem que ser definida na lei 
de zoneamento. O plano também tem pontos cegos, que precisam de muita discussão. 

Rolnik ainda afirma que algumas das mudanças que o Plano Diretor propõe já podem ser 
observadas na prática.

Todo Plano Diretor é um processo. Aos poucos, essas possibilidades se transformam 
em coisas concretas. E São Paulo já vive uma mudança de cultura urbanística. A política 
pública é que está tentando acompanhar. Hoje, existem mais pessoas na classe média se 
deslocando por bicicletas, por transporte coletivo, há um uso mais intenso dos espaços 
públicos. Isso está acontecendo. (ROLNIK, 2014)

FIGURA 4.22: Área de Proteção Cultural, que se des-
taca como uma novação no plano. Fonte: PDE-SP 
(2014, p. 61). Modificado pela autora.

12    Ibid.
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Nesse sentido, a implantação das ciclovias na cidade que busca incentivar um modal de 
transporte local, desincentivando o uso do carro para pequenos deslocamentos, destaca-se 
como uma importante ação, que vai de encontro às diretrizes de mobilidade do Plano. Outro 
exemplo de ações, que seguem os objetivos do Plano, seriam as intervenções realizadas 
pelo Projeto Centro Aberto, demonstradas no capítulo 3, onde se busca ativar espaços 
públicos, tornando-os atrativos para pessoas permanecerem e se encontrarem.

Para Nabil Bonduki13, existem três elementos fundamentais que devem ocorrer nos próximos 
anos para que o Plano Diretor de fato gere a “cidade que nos queremos”. Em primeiro 
lugar, ele cita a importância de um poder executivo que siga o Plano Diretor e implemente 
as propostas com continuidade. Em segundo lugar, o acompanhamento, monitoramento e 
atuação da sociedade organizada. Em terceiro, o autor destaca que o mercado imobiliário 
deve alterar o padrão de intervenção na cidade. O mercado deve produzir a cidade de 
acordo com os critérios do Plano  e não resistir às mudanças.

E pra isso acontecer é fundamental que o cidadão também mude a sua cultura de 
utilização da cidade. E claro que o mercado tem que mudar, mas o mercado segue a 
cidade. Se o cidadão, por exemplo, achar que um prédio com comércio no térreo é bom 
o mercado imobiliário não vai resistir em implantar esse modelo. Se o cidadão começar 
a aceitar melhor uma nova arquitetura, sobretudo uma nova relação entre o edifico e 
o espaço público [...] nos vamos ter a viabilização de um plano diretor com qualidade. 
(NABIL BONDUKI)14.

Nesse sentido, o Plano salienta a importância da participação da sociedade tanto na sua 
elaboração como no seu processo de implementação:

Quanto mais conhecido for e mais o cidadão se apropriar dele, mais perto estaremos 
de sua efetiva implementação ao longo dos próximos 16 anos de sua vigência. Assim 
cada vez mais, caminharemos em direção a um novo paradigma de governo e de politica 
urbana: de governar para o cidadão a governar com o cidadão. (PDE-SP, 2014, p. 6).

O novo PDE-SP, portanto, destaca-se como uma boa carta de intenções que expressa com 
clareza um desejo de cidade. Partindo do diagnóstico dos principais desafios da cidade, o 
Plano estabelece diretrizes e metas de forma objetiva e lança instrumentos que viabilizam 
as diretrizes propostas, ou seja, o Plano estabelece objetivos como forma de vencer os 
principais desafios da cidade e diz como tais objetivos podem ser alcançados. Esse “como 
fazer’’ a cidade que queremos para o futuro se destaca como um grande avanço diante dos 13    Ibid.

14    Ibid.
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Planos Diretores anteriores.

O PDE-SP, que se baseia em um modelo de desenvolvimento urbano de cidades densas, 
compactas, mistas e que priorizam o deslocamento por sistema de transporte público e não 
motorizado, pode ser considerado ousado e inovador. 

Segundo Police (2015), até pouco tempo, esse modelo de cidade era visto com certa 
desconfiança e receio pela academia e planejadores urbanos da cidade. Apesar de ser 
consenso entre diversos estudiosos e de várias cidades no mundo estarem adotando esse 
modelo de desenvolvimento, como vimos no capítulo 2, ainda hoje essa forma de se pensar 
a cidade gera grandes discussões e opiniões contrárias como vimos nesse capítulo.

O Plano se torna ousado ao buscar vencer os grandes desafios da cidade se utilizando 
de conceitos que vão ao sentido oposto à forma como a cidade tem se desenvolvido até 
então, com um crescimento difuso, monofuncional e baseado nos deslocamentos feitos por 
automóveis. Como exemplo, podem-se citar diretrizes como espaço de fruição, fachada 
ativa e maior dimensão das calçadas, que buscam priorizar o pedestre, em uma cidade 
que até então era voltada para a cultura do carro. Também, vê-se que o Plano estabelece 
diretrizes que visam solucionar problemas relativos à mobilidade, não somente através de 
investimentos em transporte, mas principalmente através da distribuição equilibrada das 
funções básicas (morar e trabalhar) da cidade e da reorganização do território próximo dos 
eixos de transporte, propondo maior adensamento. 

Os instrumentos de fachada ativa e espaços de fruição, além de ousados, podem ser 
considerados também inovadores, não pelo conceito em si, mas pelo fato de agora fazerem 
parte do marco regulatório da cidade. Outro instrumento que se destaca como inovador seria 
a criação do FUNDURB, que arrecada recursos que serão revertidos em melhorias urbanas. 
Como principal forma de arrecadar esses recursos, o Plano estabelece o pagamento da 
outorga onerosa relativo ao potencial construtivo de toda a cidade, destacando-se como 
importante diretriz que enfatiza o direto da sociedade sobre a cidade.

Portanto o Plano estabelece diretrizes ousadas e inovadoras que buscam promover uma 
mudança na forma de se pensar a cidade, a fim de haver um crescimento de cidade mais 
humana, funcional e sustentável. 
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Contudo em uma cidade de grandes proporções como São Paulo, tanto em dimensões 
territoriais como em população, são nos planos subsequentes – Lei de Uso e Ocupação 
do Solo (Zoneamento) e Planos de Bairro – que as diretrizes do Plano Diretor serão 
aprofundadas. O Zoneamento e os Planos de Bairro, que estão atualmente sendo discutidos 
na Câmara Municipal, não são o foco desta pesquisa, porém se destacam como essenciais 
para que os objetivos do Plano Diretor sejam alcançados. 

É nessa escala onde o Plano Diretor ganha dimensão local, em que a população tem a 
oportunidade de discutir questões relativas à iluminação, melhorias de calçadas, praças no 
seu bairro, na sua rua. Dessa forma, são nesses planos subsequentes que serão discutidos 
com maior ênfase os atributos físicos, analisados no capítulo 3. 
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Considerações finais
Após análise dos principais instrumentos que contribuem para a construção da urbanidade, 
como os parâmetros da dinâmica urbana e os atributos físicos, analisados nos capítulo 
2 e 3 (posteriormente o rebatimento de tais instrumentos à luz do PDE-SP), a pesquisa 
buscou definir e organizar esses instrumentos como forma de sintetizar e facilitar a sua 
compreensão. 

Para isso foram desenvolvidas duas matrizes: uma de parâmetros e outra de atributos, as 
quais contêm os principais elementos de cada instrumento. Fez-se uma breve explicação de 
cada elemento a fim de demonstrar a sua autoria.

Na matriz dos Parâmetros da Dinâmica Urbana, destacam-se os parâmetros de densidade, 
compacidade e diversidade de usos. No parâmetro de densidade, observasse que a 
maior densidade acaba por viabilizar investimentos em infraestruturas urbanas e promover 
maior diversidade de pessoas, tipos das edificações, serviços e comércios. Além do que se 
considera importante que as edificações, para absorverem maiores densidades de forma 
vertical ou horizontal, devem ao nível do térreo, proporcionar uma boa relação com os 
pedestres, gerando espaços urbanos na escala humana. Assim foram definidos os seguintes 
elementos: infraestrutura urbana, diversidade e edificios na escala humana.

Com relação ao parâmetro de compacidade, foi definida a reutilização do território, por 
otimizar o uso das infraestruturas urbanas, reutilizando o território em vez de expandi-lo; 
a diversidade de atividades básicas, por favorecer a concentração de atividades básicas 
da cidade (morar, trabalhar e lazer), proporcionado, por sua vez, menores deslocamentos, 
priorizando pedestres e ciclistas;  e a conexão de modais de transporte, por favorecer a 
interligação dos diversos modais de transporte da cidade, melhorando a mobilidade urbana.

Já o parâmetro de diversidade de usos contribui para um estilo de vida mais saudável e 
feliz, uma vez que, com a aproximação das atividades básicas, as pessoas gastam menos 
tempo com deslocamentos, dispondo de um maior tempo livre para realizar atividades 
sociais e esportivas. Ao realizarem atividades a pé e de bicicleta, e dispor de um maior 
tempo livre para realizar atividades sociais, acabam também contribuindo para uma maior 
coesão social e vitalidade urbana. Assim foram definidos os elementos de deslocamento a 
pé e de bicicleta, estilo de vida saudável e feliz, além de coesão social e vitalidade urbana.

Já como forma de organizar os Atributos Físicos, foram definidos os atributos necessários 
para caminhar, para permanecer e para se encontrar na cidade. 
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Nos atributos que contribuem para uma boa caminhada, foram definidos os elementos de 
calçadas e passeios que devem ser planejadas com larguras mínimas confortáveis para 
os pedestres, com pavimentação adequada para caminhada, locais específicos para 
mobiliários urbanos e estabelecendo continuidade no percurso;  “Traffic calming”, que se 
destacam como técnicas para tornar o percurso do pedestre mais seguro como ampliação 
de esquinas, extensões de calçadas e travessias em nível. Por último, os espaços urbanos 
de qualidade devem estar conectados com acessos e espaços no seu entorno igualmente 
qualificados.

Os atributos necessários para se criar bons espaços para permanecer foram definidos 
em bordas atrativas, em que os espaços públicos devem conter em suas bordas 
diversidade de comércios, serviços e equipamentos, e possuir fachadas atrativas, abertas 
e ricas em detalhes, tornando esses espaços convidativos aos pedestres e favorecendo o 
transbordamento de pessoas das bordas para o espaço publico maior. Além de ser um local 
atrativo, o espaço público necessita ter bons espaços de transição nos estabelecimentos 
comerciais, como nichos em fachadas, com apoios confortáveis onde as costas estejam 
protegidas e se tenha uma boa visão e bons espaços de transição residencial, como 
peitoris, jardins, terraços, em que as pessoas permanecem em seus espaços privados 
ou semiprivados, enquanto observam movimento na rua. Ademais desses espaços para 
permanecer, deve haver mobiliários primários, bancos e cadeiras; e secundários, apoios 
variados como arquibancadas, monumentos e balizadores. Ainda como bons locais para 
observar a vida na cidade, destacam-se aqueles em que existe arborização, pois criam 
um ambiente agradável. Uma árvore com uma copa baixa pode ser um ótimo lugar para 
permanecer. 

Já para que a cidade propicie encontros, destacam-se como atributos as manifestações 
artísticas e eventos de rua, como cantores, dançarinos e pintores de rua, e as intervenções 
artísticas, as obras de arte de rua. Esses acontecimentos acabam por tornar os espaços 
públicos atrativos, fomentando as interações sociais. Tais acontecimentos podem ser flexíveis 
e fugazes, devendo ocorrer em espaços propícios, que favoreçam os acontecimentos, porém 
devem ser espaços adaptáveis às necessidades momentâneas.  Ainda deve ser destacado 
o  urbanismo tático que, através de ações pontuais na escala local realizadas de forma 
rápida e barata pela própria população, promove encontros nos espaços públicos, buscando 
a apropriação e utilização desses espaços.

Tais elementos podem ser analisados nas matrizes - parâmetros e atributos - a seguir.
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Após a definição e organização dos parâmetros e atributos como forma de buscar uma 
síntese de todos os elementos que contribuem para a construção da urbanidade nas cidades, 
percebe-se, com maior clareza, a importância da adoção de tais instrumentos, tanto dos 
parâmetros da dinâmica urbana como dos atributos físicos, como forma de construir cidades 
mais humanas. 

Ao longo do trabalho, foram demonstrados vários exemplos de cidades, com diferentes 
configurações urbanas que, ao aderir a um mix de tais  instrumentos (densidade, 
compacidade, diversidade de atividades básicas, e atributos físicos), prosperaram como 
locais que oferecem de fato uma qualidade de vida urbana. Hong Kong, por exemplo, segue 
esse modelo de desenvolvimento, porém possui uma configuração de cidade verticalizada. 
Devido às restrições construtivas da cidade, esta se desenvolveu de forma compacta e com 
edifícios verticais. Essa forma de desenvolvimento acabou por viabilizar investimentos em 
infraestruturas urbanas, como o eficiente sistema de transporte público que possui hoje na 
cidade. Dessa forma, liberaram-se os espaços no térreo destinados a espaços públicos, 
áreas verdes, parques e praças. Com todos os seus arranha-céus, Hong Kong hoje oferece 
ao nível do térreo uma vida vibrante e atrativa aos pedestres. 

Já cidades como Paris, Barcelona e Copenhague prosperam com uma tradicional estrutura 
urbana, em que o maior adensamento é absorvido de forma compacta e horizontal. Essa 
conformação urbana, aliada à diversidade de usos na cidade e à alta qualidade dos espaços 
urbanos, tornam essas cidades extremamente atrativas. Grande parte dos deslocamentos 
pode ser realizada a pé e de bicicleta, as ruas são cheias de vida, pessoas caminham, 
permanecem e se encontram nos espaços urbanos. A vida vibrante e atrativa nessas cidades 
está relacionada tanto aos parâmetros como aos atributos físicos.

Ao longo da pesquisa, também foi demonstrado que espaços públicos como as Ramblas 
em Barcelona; a Rua Stroget em Copenhague; a Piazza Navona em Roma; a Piazza em 
Siena; e o Hong Kong Park, para citar alguns exemplos, destacam-se por possuir calçadas 
largas e bem planejadas, pavimentação adequada, arborização e conexão entre os espaços 
urbanos de seu entorno. 
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Existem bons motivos para se permanecer nesses espaços públicos: pessoas nas ruas, 
comércio e serviços acessíveis, fachadas atrativas, mobiliários urbanos de qualidade e bem 
distribuídos. São espaços urbanos que contemplam a escala humana e que priorizam o 
pedestre. Assim a fruição nessas cidades se torna algo extremante prazeroso, tornando 
uma simples caminhada em uma oportunidade para trocas afetivas, lazer e entretenimento.

Já cidades de países em desenvolvimento, como as brasileiras, possuem em sua maioria 
realidades bem diferentes. Derivadas de um processo de crescimento difuso, grande parte 
dessas cidades possuem baixas densidades, as atividades básicas estão desconectadas. A 
maior parte dos deslocamentos diários é realizada por automóvel e os espaços urbanos não 
contemplam a escala humana. 

Como exemplo emblemático desse modelo de desenvolvimento se destaca a cidade de 
Brasília. A cidade segmentada por funções possui seus espaços públicos moldados em 
função do deslocamento de carros e não de pessoas. São espaços em grande escala que 
em sua maioria não contemplam a escala do pedestre. 

Outra cidade que se destacada nesse modelo de desenvolvimento é a cidade de São 
Paulo. As grandes oportunidades nesta região estão concentradas no centro expandido 
embora a maioria da população more nas periferias. Esse fato gera, todos os dias, grandes 
deslocamentos por grande parte da população. O estilo de vida, na então conhecida cidade 
dos grandes congestionamentos, tem comprometido a saúde da população com doenças 
como estresse e obesidade. 

Aliado a esse modelo de desenvolvimento, em grande parte das cidades brasileiras, a falta 
de investimentos em infraestruturas urbanas, como equipamentos, sistemas de transporte 
público e espaços públicos acabam comprometendo a qualidade de vida urbana nessas 
cidades. 

O que se percebe é que grande parte dos investimentos realizados nas cidades não 
atendem às suas reais necessidades. Muitos dos investimentos são voltados para o 
tráfego de veículos e para empreendimentos que visam trazer um retorno financeiro para 
a cidade. Como exemplo, pode-se citar a cidade de Fortaleza que, nos últimos anos, tem 
realizado investimentos em novos viadutos, túneis, alargamento de vias e construção de 
empreendimentos de alto custo, como aquário e centro de convenções. Em contrapartida, 
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pouco se tem visto na cidade de investimentos em praças, parques, calcadas, sistemas de 
transporte público, ciclovias. 

Com relação à qualidade dos espaços físicos das cidades brasileiras, o que se percebe 
também é a falta de zeladoria urbana e da capacidade de gestão dos órgãos competentes 
para manter a qualidade física desses espaços. Dessa forma, mesmo quando recebem 
investimentos em melhorias, com pouco tempo, tornam-se espaços degradados, inóspitos 
e inseguros. 

Assim o caminhar em grande parte dos espaços urbanos nessas cidades é para realizar 
atividades obrigatórias, como pegar o ônibus e esperar para atravessar uma grande via, 
visto que não existem bons motivos para permanecer nesses espaços públicos.

Portanto, para se alcançar a desejada urbanidade, percebe-se que, tanto os parâmetros 
como os atributos se destacam como instrumentos essenciais e complementares no 
processo de desenvolvimento das cidades. Porém vale salientar que tais instrumentos, 
para serem conquistados, dependem de um processo de desenvolvimento, o qual inclui 
mudanças culturais, políticas e territoriais, que podem levar anos e décadas para que sejam 
percebidas. 

Assim cidades de países desenvolvidos tendem a prosperar como cidades que oferecem 
maior urbanidade, pois possuem tempo, processos históricos e configurações do território 
distintos da realidade de cidades de países em desenvolvimento. Não se pode, portanto, 
colocar essas cidades no mesmo nível de comparação, principalmente porque as cidades de 
países desenvolvidos já superaram grande parte dos desafios relacionados à condição de 
pobreza e miséria de grande parte da população. Muitas cidades brasileiras, por exemplo, 
ainda possuem esses grandes desafios, que representam entraves na construção da 
urbanidade para serem resolvidos.  

Percebe-se, no entanto, que muitas cidades brasileiras vêm adotando medidas baseadas em 
instrumentos como parâmetros e atributos e que vêm conseguindo obter bons resultados, 
oferecendo melhor qualidade de vida e contribuindo para a construção da urbanidade.

Nesse sentido, Curitiba vem adotando medidas ao longo dos últimos anos como corredores 
exclusivos de ônibus, ampliação da rede de ciclovias, e  ampliação e interligação de parques 
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urbanos. Em São Paulo, um importante passo foi dado para se alcançar a construção de 
uma cidade mais funcional, sustentável e humana. A aprovação do novo Plano Diretor da 
cidade, que se caracteriza como um plano inovador e ousado, demostra um desejo de 
cidade mais densa, compacta e multifuncional para os próximos anos. Além disso, percebe-
se, nas cidades brasileiras, um grande desejo de mudança, de se resgatar a dimensão 
humanas nas cidades. 

Na pesquisa, foram demonstrados alguns exemplos de ações pontuais na cidade de São 
Paulo, realizadas de forma rápida e prática pela própria população,  baseadas no urbanismo 
tático, que vem promovendo melhorais nos espaços públicos. Muitos espaços públicos, 
antes degradados e inóspitos, estão sendo apropriados e ganhando vida. Essas ações têm 
chamado a atenção dos órgãos competentes para realizarem melhorias físicas nos espaços 
públicos da cidade e têm contribuído para promover mudanças culturais na sociedade, 
fazendo com as pessoas percebam e se apropriem dos espaços públicos da cidade, 
motivando assim a organização da sociedade civil para reivindicar melhorias urbanas na 
cidade. 

Dessa forma, para que de fato aconteçam mudanças nessas cidades de países em 
desenvolvimento, serão necessárias mudanças mais profundas na forma de se pensar a 
cidade tanto por parte das entidades públicas como por parte da sociedade civil. Nesse 
sentido, podemos comparar as cidades a organismos vivos, em que um conjunto de 
elementos, sociedade, poder público e poder privado devem estar articulados para que esse 
organismo tenha um bom funcionamento. 
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