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Resumo

R E S U M O

 Tendo em vista, os problemas da mobilidade nas grandes metrópoles mundiais, este trabalho 

tem por objetivo principal, o estudo dos espaços monofuncionais e multifuncionais nas cidades, at-

ravés das suas funções e utilizações, visando em primeiro lugar as pessoas. Para isso, também são 

abordadas as noções de densidade demográfica nas grandes cidades contemporâneas, e quais as 

consequências do fenômeno da superpopulação, que atingem direta e indiretamente as pessoas 

que vivem, trabalham e se divertem nas metrópoles. 

 Dentro ainda das questões de densidade urbana, são apresentados  algumas mudanças 

em relação ao modus vivendi da sociedade, e modelos de planejamento da cidade, com destaque 

para o Novo Plano Diretor Estartégico de São Paulo e o conceito de Cidade Compacta do ar-

quitetp Richard Rogers. 

 Mediante essa análise, é exposto o modelo de edificação híbrida, como forma de solução 

para os desafios da cidade, em relação à mobilidade e diversos outros fatores importantes da ci-

dade.

 Por fim, é apresentado neste trabalho o objeto de projeto, desenvolvido no decorrer de um 

ano: Um edifício híbrido, localizado na zona oeste de São Paulo, no bairro da Vila Olímpia, com a 

aplicação na prática dos conceitos estudados, para a conformação de aspectos que impulsionam 

a dinâmica e a vitalidade urbana.

Palavras - chave

Cidade. Mobilidade. Híbrido. Espaço Urbano. 
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A B S T R AC T

 Given of the mobility problems in the great metropolises of the world, this work has as main 

objective the study of monofunctional and multifunctional spaces in the cities, through their func-

tions and uses, aiming first and foremost the people. For this, the notions of demographic density 

in the great contemporary cities are also approached, and what are the consequences of the phe-

nomenon of overpopulation that directly and indirectly affects the people who live, work and have 

fun in the metropolis. 

 Among the issues of urban density, some changes are presented in relation to the modus 

vivendi of the society and models of planning of the city with highlight to the New Strategic Master 

Plan of the city of São Paulo and the concept of Compact City of the architect Richard Rogers.

 Through this analysis the hybrid building model is presented as a solution to the challenges 

related to mobility and several other important factors of the city.

 Finally, the project object developed over the course of a year is presented: A hybrid building 

located in the western zone of São Paulo, in the neighborhood of Vila Olímpia, with the practical 

application of the concepts studied, for the conformation of aspects that drive dynamics and urban 

vitality.

Keywords

City. Mobility. Hybrid. Urban Spaces. 
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 Os Espaços Urbanos podem ser definidos como os espaços das cidades, o conjunto de atividades 

que ocorrem em uma mesma integração local, com a justaposição de casas, edifícios, atividades e práticas 

econômicas, sociais e culturais.

 Atualmente, verificamos que os espaços urbanos foram deixados de lado nas cidades, que através 

do seu dinamismo, comportamento social e econômico, produzem cada vez mais edifícios que se fecham e 

renegam seu entorno, contribuindo, portanto, para o declínio da vitalidade, criando uma segregação entre 

o público e o privado. Com isso há um esvaziamento de ruas e praças, contribuindo para um aumento re-

presentativo de automóveis e, consequentemente, outros problemas, tais como congestionamentos, poluição 

sonora, visual e do ar, afetando significativamente a qualidade de vida de todo o espaço urbano.

Quando perguntadas 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 distan-

ciamento, isolamento, medo da violência ou congestionamento e poluição do que de comunidade, 

participação, animação, beleza e prazer. Provavelmente dirão que “cidade” e “qualidade de vida” 

são incompatíveis. (ROGERS, 2014, apud RICHARD, p.9)

 Independentemente da localização, economia e grau de desenvolvimento, na maioria das cidades 

pelo mundo as pessoas são cada vez mais afetadas negativamente quanto ao uso dos espaços da cidade, 

que normalmente são bem limitados, encontram-se em condições precárias e possuem diversos obstáculos 

como postes, pisos irregulares, buracos e outros, dificultando ainda mais sua utilização e promovendo maior 

risco de acidentes. Sendo assim, verifica-se que a principal e mais relevante função dos espaços urbanos, 

como local de encontro, foi reduzida ao extremo ou até mesmo ignorada completamente ao longo de anos 

de formação e desenvolvimento das cidades, principalmente, nas grandes metrópoles.

 Em 1961 a jornalista e escritora Jane Jacobs mostrou, através do seu livro Morte e Vida das Grandes 

Cidades, que o aumento do tráfego urbano e do número de edifícios individuais isolados poriam em risco 

e, até mesmo, dariam um fim aos espaços urbanos e à vida na cidade, resultando em cidades sem vida, 

com cidadãos insatisfeitos. A escritora não poderia estar mais certa em sua afirmação. Após quase 60 anos 

verificamos exatamente esse triste cenário na maioria das cidades, principalmente em metrópoles como São 

Paulo.

 Porém, a partir do século XXI percebemos uma mudança de pensamento, existindo maior preocu-

pação e atenção direcionadas para dimensão humana e como os seres humanos desejam viver em suas 

cidades; de forma que sejam mais vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis, garantindo, portanto, um maior 

aproveitamento dos espaços urbanos e, consequentemente, melhor qualidade de vida. Para que isso torne-

-se possível e viável, é necessário que as pessoas sintam-se inclinadas, “convidadas” a caminhar, pedalar ou 

permanecer integradas aos espaços da cidade, que devem oferecer boas oportunidades para a prática de 

atividades, entretenimento e lazer.

1.1  F U N Ç ÃO  D O S  E S PAÇO S  U R B A N O S

1. espaços Da ciDaDe
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Figura 1: Espaço público rEnEgado Em nova York 

Figura 2: TráFico inTEnso Em nova York Figura 3: poluição sonora E visual Em Tokio

Figura 4: poluição do ar Em londrEs
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 Ao caminhar o ser humano entra em contato direto com a cidade, com as pessoas à sua volta e com 

a dinâmica urbana, tendo experiências diferentes, inclusive sensoriais, absorvendo novas informações em 

relação a comunidade. A maioria dos eventos e fatos de nossa vida ocorrem quando caminhamos e intera-

gimos com outras pessoas, criando uma atmosfera favorável às oportunidades sociais e recreativas. 

Atividades sociais exigem a presença de outras pessoas e incluem todas as formas de comunica-

ção entre as pessoas no espaço público. Se há vida e atividade no espaço urbano, então também 

existem muitas trocas sociais. Se o espaço da cidade for desolado e vazio, nada acontece. (GEHL, 

2013, apud JAN, p.22)

 A importância dos espaços urbanos nas cidades pode ser definida nas poucas palavras da declaração 

de Hávamál, poema islandês, “o homem é a maior alegria do homem”, a partir dessa afirmativa é possível 

entender que as pessoas tem o desejo intrínseco e afetividade de conviverem umas com as outras, sociabili-

zando-se.

 “Estudos de cidade do mundo todo elucidam a importância da vida e da atividade como uma atração urbana. As 

pessoas reúnem-se onde as coisas acontecem e espontaneamente buscam outras pessoas” (GEHL, 2013, p.25).

 Portanto, o espaço urbano pode e deve ser parte importante e de destaque de uma solução urbana 

ideal, uma vez que tem como principal finalidade, como já mencionado, a de ser um local de encontros e 

lazer para seus habitantes. 

1. espaços Da ciDaDe

Figura 5: valorização do Espaço público Em ToronTo
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1.2  U T I L I Z AÇ ÃO  D O S  E S PAÇO S  N A  C I DA D E

 A questão de se estabelecer uma dinâmica e vitalidade nos espaços da cidade não está relacionada 

apenas às localizações e aos lugares, é bem mais abrangente, porque depende de uma série de conceitos 

e ações, tanto quantitativas como qualitativas, de modo a criar um ambiente favorável à ocupação e à 

utilização pelas pessoas. Por exemplo, um local com um prédio comercial ou residencial, onde há diversas 

pessoas e portanto, com uma densidade elevada, poderá ter seus espaços de entorno totalmente desocu-

pados se não forem aplicados conceitos arquitetônicos e ações que propiciem uma integração e utilização 

pelas pessoas, tornando-se espaços por muitas vezes inadequados, vazios, sem vida, sombrios e até mesmo 

inseguros. Isso deve-se ao fato de, em muitos projetos, não se estabelecer ou prever uma interface de in-

tegração entre os espaços, público e o privado. Em diversas cidades observa-se que boa parte do espaço 

urbano foi negligenciado, não sendo considerado relevante nos projetos e construções de edifícios, lojas, 

shopping centers, entre outros. 

 “A vitalidade informal do espaço público é a mistura de espaços de trabalho, lojas e casas, que torna os bairros 

vivos” (ROGERS, 2014, p.15)

 É necessário para se ter uma boa utilização dos espaços da cidade realizar diversas adequações para 

torná-los atraentes e favorecer um melhor aproveitamento por parte da população, como exemplos, citamos 

a transformação de terrenos baldios em praças públicas, com boa iluminação e equipamentos adequados à 

pratica de atividades por crianças e adultos, o alargamento e padronização das calçadas, proporcionando 

maior conforto aos pedestres, o incentivo ao plantio de árvores, plantas e flores, a criação de ciclo faixas, 

faixas de ônibus, linhas de metrô e trem, promovendo maior mobilidade do transporte público e favorecendo 

a conexão entre as diversas regiões da cidade, a redução da velocidade máxima do tráfego nos locais com 

maior fluxo de pessoas, a criação de espaços onde os cidadãos sintam-se incluídos e participantes, com be-

nefícios e facilidades que melhorem a qualidade de vida, garantindo que esses espaços urbanos tornem-se 

a extensão de suas casas e que, acima de tudo, que os habitantes voltem a ser os principais atores da vida 

urbana.

“Se mais vias significam mais tráfego, o que acontece se forem convidados menos carros – em vez 

de mais? O terremoto de 1989 em São Francisco causou tanto estrago a Embarcadero, ao longo 

da baía, uma das artérias vitais de tráfego intenso com destino ao centro, que ela teve que ser 

fechada. Dessa forma, de um só golpe, removeu-se importante rota para o centro da cidade, mas 

antes que alguns planos para sua reconstrução saíssem da prancheta, ficou claro que a cidade 

se virava bem sem ela. Os usuários rapidamente, adaptaram-se à nova situação e, em lugar de 

uma via expressa danificada de dois andares, hoje há um bulevar com bondes, árvores e amplas 

calçadas. Nos anos seguintes, São Francisco continuou a transformar autopistas em calmas ruas de 

bairro.” (GEHL, 2013, apud JAN, p.9)
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1. espaços Da ciDaDe

Figura 7: EmbarcadEro após rEvitalização

Figura 6: avEnida EmbarcadEro Em são Francisco

Figura 7: EmbarcadEro Em são Francisco

Figura 8: EmbarcadEro Em são Francisco
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 A partir do exemplo da cidade de São Francisco, é possível perceber que, muitas vezes não pensamos, 

talvez por comodidade e conformismo, em alterar ou modificar determinados espaços urbanos, por acredi-

tarmos que tal solução efetivamente é a melhor para cidade. No caso de Embarcadero foi necessária uma 

tragédia para uma nova percepção e perspectiva, promovendo a transformação daquela autopista em um 

novo espaço urbano, favorecendo as interações sociais entre as pessoas e a utilização do espaço da cidade 

como ponto de encontro e um local de atividades, entretenimento e lazer.

 Locais onde se pode observar pessoas trabalhando, brincando, tocando música, praticando esportes, 

interagindo e conversando tendem a ser espaços mais agradáveis e convidativos, onde pessoas preferem 

permanecer por mais tempo contemplando e apreciando o local, a observarem lojas e vitrines ao longo das 

fachadas frias dos edifícios. Observa-se também que espaços integrados entre lojas, restaurantes, atividades 

e monumentos públicos, em conjunto com a realização de eventos e entretenimento, são locais com maior 

concentração de pessoas e dinamismo, combinando o útil ao agradável, tornado o percurso de distâncias e 

trajetos mais prazerosos e com a percepção de serem mais curtos. 

 “A vida no espaço urbano tem um forte impacto na forma como percebemos o espaço. Uma rua sem vida é como 

um teatro vazio: algo deve estar errado com a produção, já que não há plateia.” (GEHL, 2013, p.62)

Figura 9: grupo musical sE aprEsEnTando Em nova York Figura 10: chicago rivEr Em chicago

Figura 11: millEnial park Em chicago 
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 Ao proporcionarmos que pessoas caminhem ou pedalem pelas ruas da cidade, mais pessoas ocu-

parão os espaços públicos, criando um aumento da percepção de segurança. A presença de pessoas em 

determinados locais indica que tais locais são bons e seguros. 

 “Há “olhos nas ruas” e frequentemente, também “olhos sobre as ruas”, porque seguir e acompanhar o que aconte-

ce nas ruas acabou se tornando algo significativo e interessante para usuários dos edifícios do entorno.” (GEHL, 2013, p.99)

 Cidades onde há um alto fluxo de pedestres trazem, portanto, mais vida para as ruas e experiências 

mais ricas e benéficas. O tráfego rápido de veículos é transformado em tráfego lento, criando uma cida-

de com ritmo desacelerado de 5km/h ao invés de 60 ou 70km/h, onde os espaços urbanos são criados e 

destinados às pessoas ao invés de veículos. Exemplificando, Dubai é uma cidade de 100km/h com vias e 

construções faraônicas, onde dificilmente encontramos pessoas caminhando por suas ruas, ao contrário de 

cidades, como Veneza, com um ritmo muito menor, que proporciona uma riqueza de experiências e impres-

sões sensoriais às pessoas, onde podemos observar maior fluxo de pedestres nas ruas, nos seus espaços 

elegantes e cheios de detalhes, com ruas estreitas onde se pode apreciar os prédios e pessoas ao redor e a 

curtas distâncias, uma cidade mais calorosa, humana, convidativa e aprazível.  

 “As cidades devem propiciar boas condições para que as pessoas caminhem, parem, sentem-se, olhem, ouçam e 

falem. (GEHL, 2013, p.118). 

 “Quando a velocidade nas áreas urbanas aumenta de 5 para 60 ou 100km/h, toda a dimensão espacial aumenta 

dramaticamente e as imagens e visões da paisagem urbana também se transformam.” (GEHL, 2013, p.55)

 A distância também é um fator importante para que haja cada vez mais pedestres circulando pelas 

ruas da cidade, porém esse é um conceito relativo, a maioria das pessoas não está disposta a percorrer 

distâncias maiores que 500 metros, mas, se criarmos um percurso mais interessante, com experiências sen-

soriais e diversos atrativos ao longo do caminho é possível fazer com que mais pessoas caminhem maiores 

distâncias. 

 “Uma caminhada pela cidade, em Stroget, pode ser feita em 12 minutos, mas muitos demoram mais porque o per-

curso é muito interessante.” (GEHL, 2013, p.125). 

1. espaços Da ciDaDe

Figura 12: rua sTrogET Em copEnhagEm
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Figura 13: avEnida Em dubai

Figura 14: rua Em vEnEza
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 Tornar uma cidade agradável para se caminhar, é necessário possibilitar às pessoas transitarem, tanto 

durante o dia quanto à noite, e em todos os dias, proporcionando calçadas largas, com pisos antiderrapan-

tes, superfícies e degraus adequados, iluminação harmoniosa com postes e lâmpadas bem localizados e 

dimensionados, tudo que propicie conforto e segurança aos pedestres.

 Mas apenas proporcionar condições às pessoas a caminharem ou pedalarem pela cidade, não é o 
bastante para a transformação e ocupação dos espaços urbanos, é necessário que esses locais ofereçam 
assentos confortáveis, bem localizados e com vistas atraentes de forma que seja possível sentar-se e passar 
um tempo contemplando a cidade; nos locais em que a paisagem não for tão atraente, a principal vista deve 
ser o próprio fluxo de pessoas. É preciso considerar não somente os bancos, assentos ou as cadeiras móveis 
(como nos parques de Paris e Bryant Park, Nova Iorque), mas também locais secundários como degraus, 
fontes, floreiras, pedras, muretas ou o próprio chão, que possam ser utilizados pelos ocupantes nos dias de 
alto fluxo e concentração de pessoas.

“Antigamente, era comum que as construções e o mobiliário urbano fossem projetadas para serem 

elementos belos na paisagem do pedestre, e também oferecer oportunidades para se sentar. Vene-

za tem poucos bancos, mas uma grande riqueza de elementos urbanos que atendem a essa função. 

“Toda a cidade é ‘sentável’”, afirma William H. Whyte, a respeito de Veneza, no filme The Social 

Life of Small Urban Spaces.” (GEHL, 2013, apud JAN, p.143)

1. espaços Da ciDaDe

Figura 15: praça com iluminação noTurna na dinamarca

Figura 16: brYanT park Em nova York Figura 17: assEnTos sEcundários na iTália
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 Há três atividades que são essenciais para os seres humanos, ver, ouvir e falar, portanto, para se de-

senvolver uma cidade aprazível é fundamental que se crie e ofereça oportunidades e situações que estimu-

lem essas ações e sentidos. A combinação desses elementos com alternativas atraentes, direcionam pessoas, 

por exemplo, a visitarem os Cafés, que criam uma relação com a cidade e possuem um papel importante 

na paisagem urbana moderna, presentes em diversas calçadas de grandes cidades do mundo, tornando-se 

agradáveis locais de encontro, recreação e lazer com tempo de permanência bem maior que o habitual.

 Necessário criar condições para que lojas e restaurantes integrem-se à vida urbana, por exemplo 

como as lojas transparentes da Apple, presentes em diversas cidades do mundo, como Chicago, Nova 

Iorque e Londres, e que se destacam das demais por não possuírem portas de aço convencionais para 

fechamento após o horário de funcionamento, criando locais com atmosfera e ambiente mais agradáveis, 

interessantes e seguros.

 É imprescindível pensar no planejamento das cidades e dos seus edifícios para que sejam instrumen-

tos potencializadores de interação com os espaços urbanos, levando-se em conta as qualidades funcionais, 

proporções, materiais, cores, paisagismo e outros detalhes que enriqueçam as qualidades dos espaços. 

Importante também refletir a respeito do modo e sequência na concepção e desenvolvimento de projetos, 

considerando que as pessoas e a vida devam ser pensadas em primeiro lugar, depois a integração dos es-

paços público e privado e, por fim, os edifícios, que devem oferecer térreos bastante atraentes e agradáveis. 

“Em uma entrevista em 2000, perguntaram ao arquiteto Ralph Erskine o que era preciso para ser 

um bom arquiteto. Ele respondeu: “Para ser um bom arquiteto você tem que ter amor pelas pesso-

as, porque a arquitetura é uma arte aplicada e lida com a moldura da vida das pessoas.” (GEHL, 

2013, apud JAN, p.229)

Figura 18: caFE dE FlorE Em paris

Figura 19: loja da applE Em chicago
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 Segundo o cientista político Walzer (2001), o espaço urbano pode ser classificado em dois grupos: 

espaços monofuncionais e multifuncionais. O espaço monofuncional abriga uma única função, já o espaço 

multifuncional é pensado para uma variedade de usos e usuários.

“O bairro residencial distante, o conjunto habitacional, o centro empresarial, a zona industrial, o 

estacionamento, a passagem subterrânea, a rotatória, o shopping center e mesmo o automóvel 

criam espaços monofuncionais. Mas a praça lotada, a rua animada, o mercado, o parque, o café, 

a calçada, todos representam usos do espaço multifuncional. No primeiro tipo de espaço, em 

geral, estamos apressados, no segundo estamos sempre prontos a olhar, encontrar e participar.” 

(ROGERS, 2013, apud RICHARD, p.9)

 Os espaços monofuncionais são predominantes nas cidades de hoje em dia, herança do urbanismo 

moderno, no qual a cidade dividia-se em setores onde os centros empresariais agrupavam os “negócios”, os 

shopping centers, as lojas, e os bairros residenciais, as casas. Dessa forma, o resultado foi um esvaziamento 

de ruas e praças e o aumento da circulação de veículos, ocasionados pelo distanciamento e pela segrega-

ção de espaços e regiões da cidade. 

“O desaparecimento de espaços públicos multifuncionais não é apenas um caso a ser lamentado: 

pode gerar terríveis consequências sociais dando início a um processo de declínio. A medida que a 

vitalidade dos espaços diminui, perdemos o hábito de participar da vida urbana da rua.” (ROGERS, 

2013, apud RICHARD, p.10)

1.3  E S PAÇO S  M O N O F U N C I O N A I S  E  M U LT I F U N C I O N A I S

1. espaços Da ciDaDe

Figura 20: Espaços sEgrEgados Em zonas Em los angElEs
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Figura 21: shopping cEnTEr Em dubai Figura 22: mErcado dE rua Em londrEs

Figura 23: condomínio FEchados Em são paulo Figura 24: prédios inTEgrados com a cidadE Em paris

 Com os espaços monofuncionais as atividades se dividem no território. Por exemplo, o shopping 

center acaba tornando-se mais atrativo e seguro que o mercado de rua, os condomínios garantem mais 

tranquilidade para os moradores, os edifícios comerciais oferecem maior segurança aos empresários e tra-

balhadores, e assim contribuem para a fragmentação e alienação do território. As pessoas com melhores 

condições financeiras se aprisionam em determinados espaços considerados por elas mais “seguros”, os 

espaços privatizados. Essa projeção de cidade ao invés de estreitar as relações humanas e criar um conceito 

de comunidade, onde todos têm o sentimento de pertencimento, afastam cada dia mais os seus habitantes 

do contato com o próximo. 

“Atualmente, a ênfase encontra-se no egoísmo e na separação, em vez de basear-se em inter-re-

lações e comunidade. Nestes novos tipos de desenvolvimento urbano, as atividades que tradicio-

nalmente se sobrepõem são organizadas com o objetivo de maximizar o lucro.” (ROGERS, 2013, 

apud RICHARDS, p.10)

 Apesar de terem representado, por um período, o ideal de cidade organizada e eficiente, esses es-

paços, assim como a arquitetura moderna passaram a ser revistos e analisados sob diversos aspectos e 

percepções. Porém, os efeitos desse tipo de urbanização ainda estão presentes no cenário atual das grandes 

cidades no mundo. Além disso, o modo como os espaços urbanos são planejados também foi transformado 

através de incentivos e a implantação de novas leis que preveem maiores áreas de proteção ambiental dire-

tamente conectadas com outras áreas de usos variados, os espaços multifuncionais.
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 Os espaços multifuncionais reúnem diversas atividades em um mesmo local, são tão antigos quanto 
as cidades, pois são, em suma, elementos que as configuram, como ruas, praças, parques e outros,  onde 
o uso pode ser variado e há coexistência e integração entre o público e o privado.

 A variedade de usos converge para uma maior dinâmica, criando vitalidade e intensidade, e agre-
gando um grande valor ao local, pois atrai um elevado número de pessoas para usufruí-lo, favorecendo a 
diversidade e tornando-o parte do cotidiano. 

 O espaço multifuncional tem um potencial revitalizador pelo modo como transforma o sentido morfo-
lógico e social da cidade, atua com a finalidade de revitalizar o tecido urbano como elemento ativo e dinâ-
mico. Como exemplo mais recente construído, podemos citar a revitalização que ocorreu em Nova York no 
bairro do Hudson através do projeto Hudson Yards, complexo multifuncional com construções de diferentes 
usos como comercial, educacional, residencial, corporativo e em conjunto desses edifícios espaços públicos 
com elementos voltados para população, além de criar a conexão e interação com a cidade e o entorno 
imediato. 

 “Espaços multifuncionais nos trazem algo em comum: reúnem partes diferentes da cidade e desenvolvem um senti-

mento de tolerância, consciência alerta, identidade e respeito mútuo” (ROGERS, 2014, p.10)

 Jane Jacobs defendeu a importância desses espaços multifuncionais na cidade para haver uma me-
lhor qualidade de vida nos grandes centros urbanos, a crítica foi feita no final da década de 50, quando o 
urbanismo moderno ainda era considerado como a melhor solução para organização das cidades. 

 A multifuncionalidade de um espaço deve ser criteriosa, pois se implementada sem conceitos adequa-
dos poderá resultar em um efeito contrário ao desejado; para que se obtenha sucesso é importante propor 
usos compatíveis entre si e com os habitantes do entorno imediato.

“Um espaço público seguro e não excludente, em todas as suas formas desde os grandiosos até 

os mais íntimos, é fator essencial para a integração e coesão social. A democracia encontra sua 

expressão física nos espaços multifuncionais de domínio público, na vitalidade de suas ruas.” (RO-

GERS, 2013, apud RICHARD, p.152)

1. espaços Da ciDaDe

Figura 25: mETropol parasol Em sEvilha 
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Figura 29: planTa complExo hudson Yards Em nova York

Figura 28: complExo hudson Yards Em nova York

Figura 26: TErrEno no bairro hudson Em nova York Figura 27: complExo hudson Yards Em nova York
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 Metrópole é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano que organiza, em torno de si, uma cen-

tralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependentes, compondo uma 

densa rede urbana, onde se concentram as principais atividades, empregos e capitais de uma determinada 

região.

 Existem diversas hierarquias a respeito das metrópoles, essas podem ser globais, nacionais ou regio-

nais, essa classificação depende da complexidade das ligações, integrações e da rede com a qual a cidade 

em questão está relacionada. Além disso, o nível de desenvolvimento tecnológico e industrial também é um 

fator relevante para essa questão.

 As metrópoles globais exercem influência sobre as cidades do território nacional e as zonas interna-

cionais. Algumas delas, como São Paulo, são capazes de se interligar, econômica e socialmente, ao mundo 

inteiro, influenciando atividades na América Latina, Ásia e África.  Já as metrópoles nacionais são aquelas 

que apenas agem sobre o território nacional, não extrapolando suas relações para outros continentes; E as 

regionais são cidades que conseguem polarizar uma região de considerável porte no país, tornando-se uma 

referência local. 

 Não desmerecendo a importância das metrópoles nacionais e regionais, por ora vamos tratar a res-

peito dos problemas e modus vivendi nas metrópoles globais, como Nova Iorque, Paris, Londres, Shangai, 

São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. 

“Nunca tanta gente viveu em cidades como atualmente, segundo o Fundo Populacional das Na-

ções Unidas, mais de metade dos cidadãos do planeta residem atualmente numa área urbana e 

esse número talvez cresça para 70% até 2050. A nível mundial, 1 em cada 8 desses moradores 

habita uma megacidade, termo definido pela ONU como lugar com mais de dez milhões de habi-

tantes.” (ROEMERS, 2015) 

2.1  P E R C E P ÇÕ E S  U R B A N A S

2. ViVeR em metRópoles

Figura 30: são paulo
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Figura 33: londrEs

Figura 32: paris

Figura 31: rio dE janEiro
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 À medida que as cidades foram crescendo e se desenvolvendo em ritmo sem precedentes, tiveram 

que começar a enfrentar problemas simultâneos a expansão da população, como deslocamentos, acessibili-

dade, segurança, poluição entre outros fatores. Como mencionado no capítulo 1, as pessoas desconhecem 

que os conceitos de “cidade” e “qualidade de vida” podem ser relacionados. 

 Hoje em dia o automóvel se transformou em uma fortaleza móvel, onde as janelas possuem insulfilm 

escuro, blindagem, portas travadas instantaneamente ao simples toque de um botão, assim como nos con-

domínios residenciais, que tornaram-se locais de extrema segurança, nos quais os visitantes precisam res-

ponder praticamente um “questionário do FBI” e, às vezes, passar por revistas para, simplesmente, ir à casa 

de alguém, algo tão simples e despretensioso acabou por se tornar complexo e desgastante, esse tipo de 

segregação pode ser observado e vivenciado, corriqueiramente, na maioria das megacidades pelo mundo. 

 Em Houston, por exemplo, existe uma rede de ruas subterrâneas que apenas podem ser acessadas 

através dos prédios comerciais, de bancos e empresas de petróleo que dominam a cidade, um sistema to-

talmente privativo. Dessa forma, as ruas são deixadas à deriva para o resto da população, enquanto que 

pessoas de poder fazem compras e fecham seus negócios com toda segurança e conforto em um local com 

ar condicionado. (ROGERS, 2013)

2. ViVeR em metRópoles

Figura 34: Espaço subTErrânEo Em hous-

 Com a segregação dos espaços, outros problemas surgiram na cidade, dentre eles a mobilidade. 

Em muitas cidades como São Paulo, a utilização dos automóveis particulares tem crescido acentuadamente, 

uma vez que, com uma rede de transportes públicos falha e ineficiente, há um expressivo aumento no tráfego 

de veículos, que geram congestionamentos intermináveis e, com isso, o tempo de deslocamento de um local 

para outro torna-se intenso e desgastante. Também grande parte da população faz uso de trens, metros e 

ônibus, devido às distâncias mais longas e à divisão de espaços na cidade, como discorrido no capítulo 1, os 

cidadãos passam diversas horas do seu dia em veículos lotados, insalubres e desconfortáveis, ocasionando 

estresses e ansiedades que, a médio prazo, afetarão a saúde, tanto física como mental. de alguém, algo tão 

simples e despretensioso acabou por se tornar complexo e desgastante, esse tipo de segregação pode ser 

observado e vivenciado, corriqueiramente, na maioria das megacidades pelo mundo. 
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 Os congestionamentos e o tráfego pesado de veículos acabam por criar diversos outros problemas 

com impactos econômicos, ambientais (poluição), na saúde, decorrentes dos ruídos sonoros, ansiedade e 

estresse. O tempo de deslocamento entre casa – trabalho – casa poderia ser melhor aproveitando de ma-

neira que as pessoas pudessem exercer alguma atividade física ou intelectual, ou passar mais tempo com a 

família, estudar, divertirem-se ou, simplesmente, relaxarem. 

Figura 35: EsTação dE mETro Em são paulo

Figura 36: Ônibus público Em sEaTTlE

Figura 37: EsTação dE mETro Em nova York Figura 38: TrânsiTo inTEnso Em moscow
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 Além disso, as sensações que as metrópoles exercem nos cidadãos, que nela habitam e compartilham 

os mais diversos tipos de problemas, é que “não é permitido desacelerar”, fazendo com que as pessoas sin-

tam-se numa correria incessante e desgastante no cumprimento de suas atividades e afazeres diários, esque-

cendo-se de pontos primordiais como viver bem e cuidar melhor de si, do seu equilíbrio e da sua qualidade 

de vida. A impressão é que o tempo sempre é escasso, mesmo sendo igual para todos, portanto, a maneira 

como se vive nas grandes metrópoles nos leva a essa triste percepção. 

“As cidades só podem refletir os valores, compromissos e resoluções da sociedade que abrigam. 

Portanto, o sucesso de uma cidade depende de seus habitantes e do poder público, da prioridade 

que ambos dão à criação e manutenção de um ambiente urbano e humano. Os atenienses da 

Grécia antiga reconheciam a importância da cidade e o papel que ela desempenhava no estímulo 

da moral e democracia intelectual do seu tempo.” (ROGERS, 2013, apud, RICHARDS, p.16)

2. ViVeR em metRópoles

Figura 39: pEssoas na EsTação dE londrEs Figura 40: pEssoas no shoipping Em chicago

Figura 41: pEssoas na EsTação Em nova York
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2.2  S U P E R P O P U L AÇ ÃO

 Foram necessários 200 mil anos para a população global chegar a um bilhão de habitantes, mas 

apenas 200 anos para esse número aumentar sete vezes, com mais da metade da população residindo nos 

centros urbanos. 

“De acordo com estudo da ONU, em torno de 12,5% dos moradores urbanos residem em 28 me-

gacidades com mais de 10 milhões de habitantes. São quase 500 milhões de pessoas. Essa con-

centração traz óbvios problemas, mas também oportunidades. É mais barato e menos prejudicial 

ao meio ambiente levar infraestrutura de transportes, assim como habitação, energia elétrica, água 

e saneamento, para locais densamente povoados do que para uma população rural dispersa.” 

(GrupoCCR)

 As grandes metrópoles sempre foram um atrativo, promovendo nas últimas décadas um grande 

êxodo rural, pois, normalmente, nelas se encontram as melhores oportunidades de emprego, infraestrutura, 

serviços, saúde, cultura e lazer, entre outros aspectos. Dados da ONU de 2017 mostram que aproximada-

mente cerca de 3 milhões de pessoas migram, semanalmente, para cidades mundo afora, principalmente 

nos países em desenvolvimento, resultando em uma superpopulação nessas cidades, afetando, de certa 

forma, a maneira como os seres humanos se sentem nos espaços urbanos, devido ao crescente número de 

habitantes por metro quadrado.

Figura 43: rua na cidadE dE londrEs

Figura 44: rua na cidadE dE nova York Figura 45: rua na cidadE dE Tóquio

Figura 42: projEção dE crEscimEnTo população mundial 
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 Com a urbanização aumentando em um ritmo acelerado e sem precedentes, nos próximos 15 a 20 

anos, mais de dois terços da população mundial viverá nas grandes cidades.  Considerando essa projeção, 

a maneira como vivemos atualmente precisará ser repensada, reformulada e reinventada, principalmente 

quanto às questões de acessibilidade, mobilidade e adaptabilidade, faz-se necessário haver um esforço 

conjunto e colaborativo entre população, empreendedores, lideranças de todas as áreas e esferas, tanto do 

setor público, quanto do privado, visando a convergência de diversas ações e ideias que possam vir a ser 

implementadas nas cidades para modificar e melhorar o atual modus vivendi dos seus habitantes.

 Um dos problemas atrelado ao excesso de indivíduos no mesmo lugar é que, praticamente, para 

atender a mobilidade de uma população cada vez mais numerosa, a frota de veículos aumentará cada vez 

mais, e com isso, basicamente, aumentarão os tráfegos, congestionamentos e os índices de poluição do 

ar, sonora e visual, como já discorrido anteriormente. Necessário, portanto refletir e pensar em novos mé-

todos de transporte mais eficientes, até mesmo o transporte público como trens, ônibus e metros não serão 

suficientes para atender a demanda, serão necessárias outras alternativas de transportes que garantam a 

mobilidade e os deslocamentos da população.

2. ViVeR em metRópoles

Figura 46: EsTacionamEnTo a cEu abErTo 

...Os carros, em si, ocupam muito espaço. Ônibus e caminhões são todos enormes, e mesmo 

um pequeno carro compacto europeu parece dramaticamente grande num espaço criado para 

o corpo humano. Os carros ocupam muito espaço quando se deslocam e muito espaço quando 

estacionados. Um estacionamento para vinte ou trinta carros ocupa o mesmo espaço que uma 

boa praça urbana. Quando a velocidade nas áreas urbanas aumenta de 5 para 60 ou 100km/h, 

toda a dimensão espacial aumenta dramaticamente e as imagens e visões da paisagem urbana 

também se transformam.” (GEHL, 2013, apud JAN, p.55)
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 Além disso, outra consequência da crescente migração de áreas rurais para os centros urbanos será 

o aumento do estresse, da ansiedade, irritabilidade gerando maior desgaste e intolerância, principalmente 

nesses migrantes. Reiterando o que mencionamos anteriormente, o número crescente de pessoas por metro 

quadrado (densidade) afetará drasticamente os sentimentos, comportamentos e modus vivendi dos os seres 

humanos nas cidades. O nível de cansaço parecerá maior, pois o corpo gastará mais energia para lidar com 

os acontecimentos diários desse cenário. O fato de vivermos em locais estressantes, com poluições sonora, 

visual, ambientes insalubres e em prédios fechados e muitos altos, causam a sensação de estarmos em um 

local sufocante e angustiante, e todos esses fatores somados trazem extremo cansaço físico e grande insta-

bilidade emocional, afetando demasiadamente nossa saúde e, consequentemente a qualidade de vida.

 Considerando que as pessoas possuem sensibilidades diferentes à estímulos sensoriais ocasionados 

por esse ambiente, nem todas os habitantes nas cidades cosmopolitas sentem-se estressados, cansados ou 

ansiosos, talvez por habituarem-se e adequarem-se mais facilmente ao ritmo acelerado, porém outras pes-

soas com histórias, ritmos e percepções diferentes, como os migrantes, poderão desenvolver comportamen-

tos, e sensações desgastantes, e, consequentemente, os problemas de saúde mencionados. 

 Outro problema importante observado em cidades com alta densidade populacional, refere-se à 

forma como as pessoas interagem entre si, normalmente os cidadãos acabam por constituir uma “bolha” 

emocional, um escudo protetor em relação ao convívio social, abstendo-se de interagir com pessoas até 

mesmo próximas, como vizinhos, colegas de escola, amigos de trabalho e outros. Tal proteção permite man-

ter alguma privacidade, como aspecto positivo, por outro lado, produz poucos relacionamentos, sobretudo 

mais superficiais, gerando um certo isolamento social. 

 “A cidade contemporânea é uma esfinge que a todo momento nos desafia com seu mantra: ‘de-

cifra-me ou devoro-te!’ Para lê-la, compreendê-la, interpretá-la e decifrá-la devemos nos atualizar 

quanto ao entendimento de sua maneira de transformar-se, tarefa que realiza a todo instante. 

A cidade é obra viva em constante mutação, construída por mãos leigas e eruditas e em eterna 

ressignificação. Um bom caminho para (re)conhecê-la é o bom debate sobre seus processos...” 

(DUARTE, 2017, apud ROMEU, Archdaily)

Figura 47: pEssoa sozinha Em parquE dE nova York
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 As grandes metrópoles como mencionado acima sofrem com problemas comuns, Londres enfrenta a 

questão do transporte ineficiente e poluição, em Paris, preços exorbitantes no centro da cidade, a provável 

crise de energia em Nova York e, em Tóquio, a questão da superpopulação relacionados à escassez de es-

paços e moradias. Apesar de todas elas manterem o glamour das megacidades, já não são mais um polo 

de atração como antes, as pessoas estão repensando valores, se realmente viver nas megametrópoles, nos 

grandes centros urbanos, é a melhor forma de aproveitar a vida.

 Algumas metrópoles no mundo já estão repensando conceitos e buscando soluções para resolverem 

os diversos problemas causados pela superpopulação, como Nova York, Hong Kong, Cingapura, Helsinki 

e São Paulo. Todas essas megacidades estão buscando soluções alternativas ao automóvel, investindo em 

ciclofaixas, faixas exclusivas para os transportes públicos, ou até mesmo, restringindo a circulação de carros 

em determinados locais, reavaliando o uso dos espaços urbanos, entre outras. 

 Nova York em 2007 criou o PlanNYC 2030, que visa preparar a cidade para o crescimento popula-

cional com a ideia de fortalecer a economia e melhorar a qualidade de vida dos moradores, abrangendo 

as áreas relacionadas à terra, água, transporte, energia, ar e mudanças climáticas. Algumas dessas metas 

projetadas já foram alcançadas, com a inauguração de mais ciclovias ao longo de toda a cidade, as barcas 

do NYC Ferry com diversas paradas e a inauguração da primeira fase de novas linhas do metrô. 

“Quatro anos atrás nós perguntamos como gostaríamos que nossa cidade fosse em 2030. Uma 

população em crescimento, infraestrutura em processo de envelhecimento, mudanças climáticas 

e o desenvolvimento econômico colocam desafios ao sucesso da nossa cidade e à qualidade de 

vida. Mas nós sabemos que vamos determinar nosso próprio futuro de acordo com a maneira como 

respondemos a essas mudanças por meio de nossas próprias ações. Nós criamos o PlaNYC como 

uma agenda audaz para vencer esses desafios e construir uma Nova York melhor e mais verde.” 

(PlanNYC 2030)

2.3  S O LU ÇÕ E S 

2. ViVeR em metRópoles

Figura 48: TimEs squarE Em nova York após rEviTalização
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Figura 51: TimEs squarE anTEs 2017

Figura 49: planTa TimEs squarE anTEs 

Figura 50: planTa TimEs squarE dEpois 2017

Figura 52: TimEs squarE dEpois 2017
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2. ViVeR em metRópoles

 Em Cingapura, atualmente, a proporção de viagens através de transportes públicos é de 63%, para 

atingir um número tão representativo quanto este, a cidade-estado criou uma política muito restritiva quanto 

ao uso de automóveis, cobrando taxas de pedágio urbano, e, além disso, altas taxas de imposto para se ter 

um carro. Existem 148 estações distribuídas de metro na cidade com 170 quilômetros de extensão, além 

de cerca de 350 linhas de ônibus. Em 2013, o governo lançou um plano para que até 2030 as linhas de 

metrô e veículos leves sobre pneus e trilhos cheguem a atingir 360 quilômetros, com cinco novos ramais, 

projetando um crescimento na proporção de viagens, através de transportes públicos, dos atuais 63% para 

75%. 

Figura 53: rua Em nova York após TransFormação com o plannYc 2030

Figura 55: sisTEma ElETrÔnico dE pEdágio urbano dE cingapura
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Figura 56: plano para sisTEma dE TransporTEs E inFraEsTruTura pública para cingapura

 “Eu vejo a Suécia e Cingapura entre um pequeno grupo de países liderando o mundo em termos de desenvolvi-

mento de uma visão de mobilidade futura”, disse Pang Kin Keong, Secretário Permanente do Ministério dos Transportes em 

Cingapura, no evento Drive Sweden, no Lindholmen Science Park.

“Nós imaginamos uma frota de gôndolas autônomas que viajam em rotas de conexão fixas, que 

podem ser solicitadas por meio de um aplicativo quando necessário, para que as pessoas pos-

sam ir da porta da frente até a estação de trem mais próxima, com conforto no ar-condicionado. 

Desta forma, estamos resolvendo problemas de conexão no início e no final de uma jornada para 

incentivar mais pessoas a usar o transporte público. Também estamos planejando testar ônibus e 

caminhões autônomos para abordar a falta de motoristas de ônibus e logística. Entregas de merca-

dorias, eliminação de resíduos, limpeza de ruas - todas estas coisas podem ser reprogramadas para 

serem realizadas à noite usando soluções sem motorista para reduzir o tráfego diário. Subterrâneo, 

podemos continuar a planejar estradas para rotas de carga, a maioria do transporte de passageiros 

e, claro, veículos particulares. Desta forma, a mobilidade poderia tomar a forma de um espaço de 

vida engenhosamente projetado” (KEONG, 2017, apud PANG, Continental

Figura 57: vEículo auTÔnomo sEndo TEsTaTdo Em cingapura 
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 Hong Kong, por exemplo, é o país que mais constrói linhas de metrô no mundo, entre 2009 e 2015 

foram inaugurados, aproximadamente, 2.000 quilômetros de linhas. Há, ainda, mais 2 linhas em constru-

ção que totalizam mais 50 quilômetros no sistema. Em 2016 foram realizadas 1.948 bilhões de viagens. Em 

um país com tantas pessoas, ter um sistema público de transporte eficiente torna-se prioritário e essencial 

para o funcionamento das cidades. 

2. ViVeR em metRópoles

Figura 58: EsTação cEnTral dE mETro Em hong kong

 Helsinki tem por objetivo tornar o uso do automóvel cada mais obsoleto, a capital finlandesa esta-

beleceu um plano para permitir menos veículos nas ruas à medida que a população cresça. Para atingir tal 

objetivo, a ideia é, até 2025, integrar diferentes meios de transportes, de forma que os cidadãos não tenham 

mais razões para usarem os veículos particulares. Por meio de um aplicativo o usuário poderá planejar sua 

viagem indicando horários, origem e destino, além dos meios de transporte público, que estão aptos a uti-

lizar, o uso pode ser individual ou compartilhado. Também há um sistema de micro-ônibus que opera sob a 

demanda.

Figura 59: kuTsuplus TransporTE comparTilhado por dEmanda Em hElsinki
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 Podemos observar que há uma grande atenção e a tendência, em diversas metrópoles do mundo, em 

criarem soluções alternativas para a mobilidade urbana, pois, atualmente, ao escolher um local para viver 

ou trabalhar, o primeiro aspecto considerado pelo cidadão, está relacionado à infraestrutura de transporte 

público existente na região pretendida, e quais as projeções de melhoria nessa questão, já que, sabe-se, que 

diversas outras situações da cidade também são afetadas como consequência desta.

“Graças à participação pública e líderes de visão, Curitiba, cidade brasileira em rápida expansão 

conseguiu lidar com seus problemas de crescimento e consolidação......a cidade buscou imple-

mentar políticas para aumentar a consciência social e ambiental, englobando desde educação e 

comércio, até transporte e planejamento. Como resultado, os cidadãos sentem-se, de fato, como 

donos de sua cidade e responsáveis pelo seu futuro.” (ROGERS, 2014, apud RICHARDS, p.19)

Figura 60: Faixa Exclusiva para Ônibus Em curiTiba

Figura 61: acEssibilidadE ao TransporTE público Em curiTiba Figura 62: Espaço público Em prol do pEdEsTrE Em curiTiba
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 Os Espaços Urbanos podem ser definidos como os espaços das cidades, o conjunto de atividades 

que ocCom, aproximadamente, 12 milhões de habitantes na cidade, e cerca de 20 milhões de pessoas em 

sua região metropolitana, os quais disputam espaços com os 15 milhões de turistas que visitam a cidade por 

ano, São Paulo é uma metrópole mundial e referência em diversas áreas como cultura, gastronomia, en-

tretenimento, polo econômico-financeiro, pluralidade, dinamismo, tanto em território nacional, como latino 

americano. 

 A cidade, em termos territoriais, conta com 1.521 quilômetros quadrados de extensão, onde é possí-

vel encontrar e conhecer diversos lugares interessantes, como restaurantes com diversidades gastronomias, 

museus, shoppings, prédios arquitetônicos, áreas verdes, praças, parques, entre outros. Existem mais de 320 

hotéis na cidade, 314 salas de cinemas, 138 teatros, 115 espaços culturais, 150 bibliotecas, 160 museus, 

330 centros de esporte e lazer, 20 mil restaurantes, 30 mil bares, 67 shoppings centers. Observando-se 

números tão expressivos, percebemos o quanto a cidade de São Paulo possui de locais atrativos, tanto para 

população, como para os milhares de turistas que a visitam. 

3.1  M E T R Ó P O L E  U R B A N A 

3. ciDaDe De são paulo

Figura 63: TEaTro municipal Figura 64: insTiTuTo morEira sallEs

Figura 65: hoTEl palácio Tangará Figura 66: pinacoTEca dE são paulo
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 São Paulo também conta com diversos títulos, menções e recordes,  concedidos e avaliados tanto 

por entidades nacionais, como por consultorias internacionais. A cidade é considerada o 5° melhor destino 

brasileiro (Trip Advisor – 2016), o principal e mais importante destino da América do Sul até 2017 (Global 

Destination, Cities Index, 2016), a cidade que mais recebe eventos internacionais no Brasil (ICCA Internatio-

nal Congress and Convention Association), a única cidade da América Latina entre as 20 melhores cidades 

do mundo para iniciar um empreendimento (Startup Compass Inc, 2015), a única cidade da América Latina 

no ranking Top 10 Major American Cities of the Future 2015/16 (Di Intelligence, 2015) e a 1ª cidade da 

América Latina no ranking das metrópoles globais mais influentes (Civil Service College de Cingapura e 

Chapman University, 2014). 

“São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais importante centro 

econômico do Brasil, é a capital da cultura na América Latina, com uma oferta de lazer, conheci-

mento e entretenimento sem igual. Uma metrópole tipicamente urbana, coberta com uma vasta 

área verde.” (Cidade de São Paulo, 2019)

 Além disso, a cidade de São Paulo vem adequando-se a diversas transformações, buscando encontrar 

soluções para um melhor desenvolvimento urbano, em diversos setores, principalmente, no de transporte 

público, pois, atualmente, as pessoas gastam, em média, 3 horas diárias no trânsito, de acordo com levan-

tamento da Nossa São Paulo. A solução é conscientizar as pessoas a priorizarem ainda mais o coletivo em 

relação ao individual, diminuindo o uso de automóvel e outros transportes individuais, como motocicletas, 

bicicletas e patinetes, mas está muito difícil convencer os cidadãos a deixarem os veículos sem oferecer, 

como  contrapartida, melhores condições, facilidades e um sistema de transportes públicos que atenda com 

eficiência as diversas localidades e regiões da cidade.

“Na Europa, por exemplo, foram adotadas algumas soluções amargas. Eu entendo que se você 

não tiver algum tipo de restrição, as pessoas não vão abandonar o carro. Agora, você não pode 

penalizar a população e aplicar uma restrição sem antes oferecer um transporte melhor” (NETO, 

2018, apud DIAMANTINO, Agencia Brasil)

Figura 67: visTa do bairro jardins Em são paulo
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 Nos últimos anos a cidade vem implementando novas políticas no trânsito, como a diminuição da 

velocidade em algumas vias com tráfego intenso de pedestres, a restrição de veículos em horários e locais 

preestabelecidos, a expansão das ciclovias, entre outras. A prefeitura pretende ainda, aumentar a malha 

cicloviária para 1.420 quilômetros até 2028, aproximando-se de Nova York com 1.820 quilômetros, porém 

desde 2016, por razões diversas, a cidade não inicia qualquer obra de ampliação da rede. 

 A utilização de faixa exclusiva para ônibus foi outra medida adotada em 2014, que resultou em me-

lhores condições para as pessoas que utilizam esse meio de transporte, principalmente relacionadas a redu-

ção do tempo de deslocamento, porém faz-se ainda necessária a colocação de mais veículos em operação. 

Em 2017 foram registrados 2.864.266.074 passageiros transportados, cerca de 7 milhões de pessoas por 

dia dividas em apenas 14 mil veículos que circulam diariamente na cidade. De acordo com os dados do 

Inventário de Emissões Atmosféricas do Transporte Rodoviário de Passageiros no Município de São Paulo, os 

carros transportam apenas 30% das pessoas na cidade, mas ocupam 88% do espaço da malha viária. Os 

ônibus municipais transportam 40% das pessoas e ocupam apenas 3% das vias. 

3. ciDaDe De são paulo

Figura 68: ocupação x usuários Em cada Tipo dE TransporTE

Figura 69 Figura 70
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 Há um projeto de expansão das diversas linhas do sistema metroviário, que atingirá áreas na Zona 

Sul, Leste, Oeste e Norte, integrando toda a cidade, mas, até o momento, as linhas com entregas prometidas 

para 2014 ainda não foram concluídas. Atualmente, existem 6 linhas operando em apenas 90 quilômetros 

de rede metroviária na cidade, com 79 estações.  

“A solução é o metrô e, em São Paulo, a rede deveria ter no mínimo 200 km de extensão, mas ainda 

está longe disso. É preciso aumentar a média histórica de construção de metrô na cidade, de dois 

para seis quilômetros por ano. A capacidade do metrô está esgotada hoje.” (PEIXOTO, 2018, apud 

CRESO, Mobilidade Sampa)

Figura 72: mapa FuTuro dos sisTEmas dE TrEm E mETro Em são pauloFigura 71: mapa dE 2016 dos sisTEmas dE TrEm E mETro Em são paulo

 Apesar de vir apresentando avanços significativos na questão de mobilidade urbana nos últimos anos, 

com a extensão dos corredores exclusivos de ônibus, o aumento no número de estações de metrô e a imple-

mentação de mais ciclovias, São Paulo ainda encontra muitas dificuldades para atingir um nível satisfatório 

de eficiência no sistema de transporte urbano.

 Lançado em 2016, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo é considerado bastante 

avançado, mas as gestões municipais não têm conseguido tirá-lo do papel e colocá-lo em execução. Uma 

das diretrizes principais, é a prioridade aos pedestres, aos veículos não motorizados de transporte e a inten-

sificação do uso dos transportes coletivos pela população.

 Também estão previstas, entre as principais metas, obras dispendiosas, como a construção de 750 mil 

metros quadrados (m²) de novas calçadas, até 2020, e outros 500 mil m² até 2028. No setor de transportes 

coletivos, estão previstas, ainda, a implantação de 150 quilômetros de novos corredores de ônibus e 16 termi-

nais até 2020, e mais outros 150 km com 7 terminais até 2024, além de mais 150 km até 2028, totalizando 

450 km de extensão.

“É preciso investir maciçamente no transporte público, tanto em qualidade quanto em quantidade. 

Porque há uma deficiência no transporte público de São Paulo quando comparado ao de outras 

grandes cidades do mundo, o que desestimula a sua utilização, levando as pessoas para o trans-

porte individual.” (MEDICI, 2018, apud SILVIO, Mobilidade Sampa) 
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 Os problemas de mobilidade urbana de São Paulo, além da aplicação efetiva de todas as políticas 

mencionadas acima, podem ser minimizados, ou mesmo, solucionados, com adoção de distâncias menores 

entre áreas primordiais da cidade, como as áreas residências, comerciais e de serviços básicos. A solução 

está na criação de cidades mais compactas, de forma que as distâncias sejam menores entre os diversos lo-

cais, de tal maneira que, ao invés da utilização de automóveis para percorrê-las, os deslocamentos possam 

ser feitos por outros meios de locomoção como bicicletas, patinetes e mesmo a pé.  Permitir que as pessoas 

realizem atividades cotidianas a pé, vem da ideia de intensificar o uso misto do solo, de forma a não gerar 

grandes deslocamentos, que necessitam da utilização de automóvel.

“Há contatos mais ativo. As pessoas cumprimentam-se e conversam com os conhecidos. Há encon-

tros 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, apud JAN, p.22)

3. ciDaDe De são paulo

Figura 74: disTância pErcorrida por biciclETa no cEnTro dE copEnhaguEm

Figura 73: disTância pErcorrida por carro no cEnTro dE copEnhaguEm
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3.2  N O V O S  T E M P O S

 As cidades e as pessoas vivem em constantes transformações, com os avanços das tecnologias, as 

cidades apresentarão novidades em diversas áreas, como transportes, urbanismo, cultura, gastronomia e 

padrões consumo muito rapidamente, o mundo está mais acelerado, num ritmo jamais visto, deixando de 

ser interconectado para ser mais interdependente.

“A mente dos cidadãos e a tecnologia sofisticada estão substituindo matéria prima e força mus-

cular. A rede de criatividade está agora dirigindo a nova economia criativa. As trocas entre arte e 

tecnologia – troca de ideias em vez de troca de produtos – estão se tornando a seiva vital da nova 

economia e de nossa prosperidade futura.” (ROGERS, 2014, apud RICHARDS, p.162)

 Nesse contexto é possível observar diversas tecnologias que surgiram para beneficiar as pessoas, 

mantendo-as mais ativas e conectas, facilitando e impactando suas vidas de várias formas e em diferentes 

segmentos, beneficiando o melhor aproveitamento do tempo na realização das diversas atividades.

 Em relação ao que vem sendo implementado na cidade de São Paulo, verificamos que diversas me-

lhorias e tecnologias, especialmente na área de transportes, foram introduzidas através de ações da iniciativa 

privada em conjunto com a pública. 

 Desde 2016 a cidade conta com o aplicativo Uber, aplicativo pioneiro em transporte compartilhado 

de passageiros pelo mundo, colaborando significativamente para uma melhoria do tráfego da cidade, pois 

muitas pessoas deixaram de utilizar carro próprio no dia-a-dia e optaram pelo sistema carinhosamente ape-

lidado de “carona remunerada”, além desse aplicativo outros como 99 e Cabify também oferecem o mesmo 

serviço.

Figura 75: aplicaTivos 99, cabiFY E ubEr na sEquência 
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 Outros meios de transporte também foram introduzidos na cidade a partir da iniciativa pública, com 

a construção de mais ciclofaixas, e através de ações de iniciativa privada, como o aplicativo da Grinn que 

oferece o serviço de aluguel de patinetes elétricos, e o da Yellow para locação de bicicletas, corroborando 

para viabilizar o transporte alternativo de duas rodas sem a geração de poluentes, os quais vem crescendo 

em uso dia a dia por mais adeptos, uma vez que representam uma alternativa viável frente ao trânsito caó-

tico da cidade. O número de ciclistas cresceu cerca de 13% com mais de 7.000 viagens diárias realizadas, 

conforme dados da prefeitura de São Paulo. 

3. ciDaDe De são paulo

Figura 76: paTinETEs E biciclETas dos aplicaTivos YEllow E grinn

 Há ainda uma série de iniciativas futuras a serem implementadas na cidade, como o Uber Elevate, 

que oferecerá o serviço de viagens através de helicópteros elétricos prevista para operar no ano de 2023, a 

implementação de medidas de controle e segurança, como reconhecimento facial de motoristas da 99, e a 

utilização mais segura dos transportes alternativos como bicicleta, patinete, skate através do uso obrigatório 

de equipamentos de proteção. 

Figura 77: concEiTo do ubEr ElEvaTE E plaTaForma dE dEcolagEm
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 Uma inovação tecnológica que poderá mudar a forma como os métodos construtivos e reparos são rea-

lizados na cidade, virá através do mapeamento digitalizado das edificações, a Autodesk desenvolveu um sistema 

capaz de modelar qualquer estrutura em 3D com apenas a utilização de lasers e drones, as cidades de Washin-

gton DC e Los Angeles, nos Estados Unidos da América, já digitalizaram todo seu território, um exemplo prático 

dos benefícios e vantagens da adoção dessa tecnologia, é o fato do recente desabamento de um viaduto antigo 

da Marginal Pinheiros, caso a tecnologia e o modelo 3D tivessem sido implementados, o tempo de reconstrução 

do viaduto seria bastante reduzido.

 O setor imobiliário também está em transformação, visando melhor atender às novas demandas. Nos 

últimos anos houve um decréscimo na venda de imóveis na cidade, em 2018 foram registradas apenas 21.000 

unidades comercializadas, há uma década o número de unidades vendidas representava, aproximadamente, 

36.000. A geração atual busca por praticidade e facilidades, tem a ideia de viver em apartamentos compac-

tos com metragens reduzidas e áreas sociais compartilhadas. A construtora Vitacon, do empresário Alexandre 

Frankel, captou os novos conceitos e lançou setenta projetos edificados durante a última década com essa nova 

concepção, que além de atender a demanda, é mais benéfica aos morados, pois os leva a sair mais e a vivenciar 

a cidade. A Vitacon teve crescimento de 57% no ano de 2018, mostrando que está alinhada com o mercado e 

em forte desenvolvimento.

Figura 78: imagEm 3d viTacon Faria lima Figura 79: imagEm 3d viTacon Faria lima

Figura 80: imagEm 3d viTacon Faria lima Figura 81: imagEm 3d viTacon Faria lima Figura 82: planTa vn Fl

Figura 83: implanTação viTacon Faria lima Figura 84: vn Fl Figura 85: vn Fl Figura 86: vn Fl
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 Atualmente, observa-se que antigas exigências de moradores foram alteradas, por exemplo, para a 

geração atual não há mais a necessidade de vagas de garagem ou de bicicletários, ambos vem sendo re-

duzidos nos atuais projetos, os jovens não fazem tanta questão de serem proprietários de carros ou de bici-

cletas, os percursos de automóveis vem sendo realizados por outras alternativas de transporte, e as bicicletas 

vem sendo trocadas pelo uso de aplicativos com serviços de aluguel. O presidente da Setin Incorporadora, 

Antonio Setin, afirmou em entrevista a Veja São Paulo, que os projetos da incorporadora previram uma re-

dução de 50% no número de vagas de garagens nos últimos anos, e que apesar disso, ainda observavam 

vagas remanescentes, passando a adotar uma redução ainda maior de cerca de 70% nas vagas de garagem 

em seus novos edifícios.

 Além disso, a incorporação nos projetos e edifícios de áreas colaborativas e compartilhadas, como 

cozinha comunitária, academia, sala de jogos, escritório, lavanderia e outras, permite uma inclusão social 

melhor e maior convivência entre os moradores, de forma a enriquecer as experiências, fortalecendo víncu-

los e criando uma comunidade mais harmoniosa. Outro ponto importante a ser destacado com a adoção 

desse novo conceito, está relacionado às despesas extraordinárias, como exemplo, o caso de quebra ou 

manutenção de uma máquina da lavanderia, a despesa, inclusa na taxa condominial, será igualmente ra-

teada, não impactando financeiramente os moradores, como no caso de um conserto de uma máquina de 

lavar de propriedade exclusiva de um único morador, cita Antonio Setin.

“Experienciar a vida na cidade é também um entretenimento estimulante e divertido. As cenas mu-

dam a cada minuto. Há muito a se ver: comportamentos, rostos, cores e sentimentos. E essas expe-

riencias estão relacionas a um dos mais importantes temas da vida humana: as pessoas” (GEHL, 

2013, apud JAN, p.23)

3. ciDaDe De são paulo

Figura 87: cozinha comuniTária com aula dE culinária
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 Da mesma forma, como já mencionado, a ideia de possuir um veículo próprio, não está mais nos 
planos e pensamentos das novas gerações, o desejo pela casa própria também se tornou relativo, a ideia 
de formar um patrimônio próprio não tem mais tanto significado como antigamente, as pessoas desejam 
compartilhar experiencias e terem mais liberdade e mobilidade. Sendo assim, um novo formato de negócio 
está surgindo, não apenas na cidade de São Paulo, como em outras grandes metrópoles cosmopolitas, 
através da criação de prédios projetados exclusivamente para locação de imóveis compactos, com diversas 
áreas compartilhadas e vários serviços exclusivos. Os imóveis podem ser alugados por diferentes períodos, a 
partir de 1 semana até o tempo necessário e de interessante do morador, interessante ressaltar que os apar-
tamentos são todos mobiliados. A ideia, que recebe o nome de Co-Living, foi implementada nos Estados 
Unidos pela WeCompany, que lançou em Nova York, o WeLive. Outro lançamento nesses moldes ocorreu 

em Nashville, Tennessee, através da parceria entre a Airbnb e a incorporadora Niido. 

Figura 88: aparTamEnTo sTudio wElivE Figura 89: aparTamEnTo 2 dormiTórios wElivE Figura 90: aparTamEnTo 3 dormiTórios wElivE

Figura 91: aparTamEnTo 4 dormiTórios wElivE Figura 92: wElivE Figura 93: wElivE

Figura 94: wElivE Figura 95: wElivE Figura 96: wElivE

Figura 97: wElivE Figura 98: wElivE Figura 99: wElivE
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 Da mesma maneira que a concepção de compartilhamento de áreas comuns foi adotada em novos 

projetos de edifícios residenciais, o conceito de compartilhar espaços e recursos já é uma realidade nos 

ambientes de trabalho, o Co-Working como é chamado, vem crescendo nas últimas décadas, as facilidades 

e serviços oferecidos nesses locais incluem salas de reuniões, estações de trabalho, infraestrutura tecnológi-

ca, sala de jogos, bar, copa, cabines especiais para ligações privativas, espaços de massagem, manicure, 

lazer e outros. Diferentes espaços, formatos e serviços podem ser contratados, desde uma única e simples 

estação de trabalho, até escritórios completos para empresas com mais de 200 funcionários. A ideia é fazer 

do Co-Working um local onde as empresas possam tornar-se comunidades harmoniosas, compartilhando 

experiências proativas e vivências conscientes, este é o propósito de uma das companhias criadoras e pre-

cursora desse formato, a WeWork, empresa global do grupo WeCompany, com mais de 500 Co-Workings 

implementados no mundo. 

“A missão da WeWork é criar um mundo onde as pessoas trabalhem para ter uma vida, e não ape-

nas vive-la. A missão da WeLive é construir um mundo onde ninguém se sinta sozinho. Já a missão 

da We Company será elevar a consciência do mundo. Viver uma vida consciente significa escolher 

viver de forma proativa e com propósito. Isso significa ser um estudante da vida, para a vida, onde 

aceitamos que estamos sempre crescendo e em um estado constante de autodescoberta, auto-cres-

cimento e mudança” (Miguel McKelvey – Fundador We Company)

3. ciDaDe De são paulo

Figura 100: ambiEnTE dE co-workind da wEwork

Figura 101: ambiEnTE dE co-workind da wEwork
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 O segmento gastronômico também vem passando por mudanças, sobretudo nas grandes metrópo-

les como São Paulo, devido ao novo estilo de vida incorporado pelas pessoas, que atualmente adotaram e 

preferem uma alimentação mais saudável, com pratos diversificados e preços mais justos, podendo ser soli-

citados facilmente e entregues em locais estabelecidos. Tais premissas foram importantes para o surgimento 

e massificação de novos sistemas de delivery, disponibilizados através de aplicativos como Uber Eats, iFood, 

Rappi, entre outros. A ideia foi a de incluir diversos restaurantes e oferecer uma variedade de pratos que 

podem ser visualizados em um único local, de tal forma que os clientes possam escolher facilmente o que 

desejam e solicitar a entrega no endereço indicado, sem a necessidade de “dispender tempo” deslocando-

-se a restaurante ou fast food. A tecnologia contribui com novas alternativas de alimentação, favorecendo a 

otimização do tempo das pessoas nas grandes cidades. 

 Concluindo, verifica-se a importância da aplicação tecnológica como forma de beneficiar, criar faci-

lidades e melhorar as condições de vida das pessoas, minimizando os problemas gerados pela superpopu-

lação das grandes metrópoles. 

Figura 102: EnTrEgador iFood dE paTinETE Figura 103: pEssoa soliciTando pEdido pElo aplicaTivo

Figura 104: EnTrEgadorEs do rappi dE biciclETa Figura 105: EnTrEgadorEs do ubEr EaTs a pé
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 São Paulo possui um novo Plano Diretor Estratégico, lei 16.050\2014, sancionada em 31 de julho 
de 2014, pelo prefeito Fernando Haddad, após um amplo processo de revisão e participação popular, no 
qual observa-se um amplo esforço no sentido de reestruturar e reequilibrar a cidade. A abordagem do novo 
Plano Diretor da cidade foca na humanização dos espaços urbanos, propondo soluções não apenas para 
melhorar a eficiência da infraestrutura da cidade, mas também para propiciar o bem-estar dos seus habitan-
tes.

§1° A Política de Desenvolvimento Urbano é o conjunto de planos e ações que tem como objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e eco-

logicamente equilibrado e diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar e a 

qualidade de vida de seus habitantes. (Prefeitura de São Paulo 2014)

 Considerando as principais questões e problemas da cidade de São Paulo, o Plano Diretor tem por 
premissa a criação de uma cidade mais multifuncional, menos concentrada e mais compacta, através da 
promoção de novas centralidades, a fim de reduzir os trajetos percorridos pela população diariamente e, 
consequentemente, o tempo dos deslocamentos.

 A concentração de pessoas nas áreas de maior densidade demográfica, devem estar localizadas 
ao longo dos eixos principais do sistema de transporte público de massas e das mais importantes vias de 
tráfego. Outras diretrizes do Plano Diretor a serem destacadas estão relacionadas à sustentabilidade, aos 
edifícios e espaços multifuncionais, ao maior incentivo ao uso, pela população, da rede de transporte públi-
co existente, através da criação de novas linhas e melhoria da eficiência, ao adensamento populacional e à 
descentralização dos atuais polos econômicos da cidade.

 Os eixos por onde estão distribuídas as redes do sistema de transporte público paulistano são cha-
madas no Plano Diretor de Eixos de Estruturação Urbana e, a partir deles, serão organizados novos espaços 
com maior densidade, tanto demográfica, como construtiva, e onde estarão localizados, de forma mais con-
centrada, os edifícios multifuncionais e as grandes infraestruturas e os equipamentos urbanos de uso público.

3.3  N O V O  P L A N O  D I R E TO R

3. ciDaDe De são paulo

Figura 106: pErspEcTiva Em rElação as proposTas do novo plano dirETor 
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§23° Os objetivos urbanísticos estratégicos a serem cumpridos pelos eixos de estruturação da 

transformação urbana são os seguintes: 

I – Promover melhor aproveitamento do solo nas proximidades do sistema estrutural de transporte 

coletivo com aumento na densidade construtiva, demográfica, habitacional e de atividades urba-

nas;

II – Compatibilizar o adensamento com o respeito às características ambientais, geológico-geotér-

micas e os bens e áreas de valor histórico, cultural, paisagístico e religioso;

III – Qualificar as centralidades existentes e estimular a criação de novas centralidades incremen-

tando a oferta de comércios, serviços e emprego, em especial na Macroárea de Redução da Vul-

nerabilidade e Receuperação Ambiental;

IV – Ampliar a oferta de habitações de interesse social na proximidade do sistema estrutural de 

transporte coletivo;

V – Promover a qualificação urbanística e ambiental, incluindo a ampliação de calçadas, enterra-

mento da fiação e instalação de galerias para uso compartilhado de serviços públicos;

(Prefeitura de São Paulo 2014)

Figura 107: ilusTração Em rElação às prEmissas adoTadas no novo plano dirETor
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3. ciDaDe De são paulo

Figura 109: ilusTração Em rElação às prEmissas adoTadas no novo plano dirETor

Figura 108: ilusTração Em rElação aos Eixos dE EsTruTuração novo plano dirETor
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 É importante ressaltar que as diretrizes estabelecidas pelo novo Plano Diretor não se aplicam aos 

perímetros inclusos nas Áreas de Operações Urbanas, conhecidas por Zonas de Estruturação Metropolitana, 

pois foram desenvolvidos estudos criteriosos, aprofundados e específicos para essas áreas, de forma que as 

diretrizes estabelecidas, levam em conta as peculiaridades de cada região. 

Parágrafo único. As porções dos territórios que integram a Macroárea de Estruturação Metropolita-

na passam por processos de mudanças nos padrões de uso e ocupação e conversão econômica, 

com concentração de oportunidades de trabalho e emprego geradas pela existência de legados 

industriais herdados do passado, novas atividades terciárias, grandes vias estruturais e infraestrutu-

ras que fazem parte dos sistemas de transporte coletivo de massa.

Art. 12. A Macroárea de Estruturação Metropolitana é composta por três setores conforme Mapa 

2ª, agregados a partir de dez subsetores distintos:

I – Setor Orla Ferroviária e Fluvial, formado pelos seguintes subsetores:

a) Arco Leste;

b) Arco Tietê;

c) Arco Tamanduateí;

d) Arco Pinheiros;

e) Arco Faria Lima 

II – Setor Eixos de Desenvolvimento, formado pelos seguintes subsetores:

a) Arco Jacu-Pêssego;

b) Avenida Cupecê;

c) Noroeste – Avenida Raiumundo Pereira de Magalhães e Rodovia Anhanguera;

d) Fernão Dias;

III – Setor Central, organizado a partir do território da Operação Urbana Centro e entorno. 

(Prefeitura de São Paulo 2014)

 As orlas ferroviárias e fluviais referidas acima, encontram-se, em sua maioria, ao longo das Marginais 

da cidade, Pinheiros e Tietê, e das principais vias e avenidas que desembocam nas mesmas.

 Uma das operações de estruturação metropolitana, mencionadas acima, é a do Arco Faria Lima, 

situada na região sudoeste do município de São Paulo. Tem como objetivos principais: a reorganização dos 

fluxos de veículos particulares e coletivos, através do prolongamento da Avenida Faria Lima, conectando-se 

às Avenidas Pedro de Moraes e Hélio Pelegrino, até a República do Líbano com prioridade ao transporte 

público, a revitalização do Largo da Batata, a reorganização das favelas no entorno imediato, a criação e 

qualificação ambiental dos espaços públicos e a melhoria da acessibilidade viária e de pedestres.
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Figura 111: dirETrizEs da opEração urbana Faria lima 

Figura 110: opEração Faria lima sETorizada
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 Todas ações e diretrizes estipuladas no Novo Plano Diretor Estratégico de São Paulo visam a criação 

de uma cidade onde o cidadão sinta-se como ator principal e que todas as melhorias, tanto em transportes, 

quanto na construção de espaços públicos e privados, priorizem o melhor aproveitamento pelos pedestres 

e possibilitem aos mesmos realizarem suas atividades de forma mais otimizada, produtiva e eficiente, e em 

todos os sentidos, colaborando para a vida mais saudável da população. 

“A forma da cidade pode estimular uma cultura urbana que gere cidadania e este importante pa-

pel precisa ser reconhecido. A meu ver, a cultura urbana é fundamentalmente participava e ela se 

manifesta em atividades que ocorrem apenas nos ambientes densos e interativos das cidades.” 

(ROGERS, 2014, apud RICHARDS, p.151)

“...Cidades vivas requerem estrutura urbana compacta, densidade populacional razoável, distân-

cias aceitáveis para serem percorridas a pé ou de bicicleta e espaço urbano de boa qualidade. A 

densidade, que representa quantidade, deve ser combinada com a qualidade sob a forma de bons 

espaços urbanos.” (GEHL, 2013, apud JAN, p.69)

Figura 113: ciclovia na avEnida paulisTa após novo plano dirETor 

Figura 112: rEdução da vElocidadE conFormE novo plano dirETor 

Figura 114: Faixa nova vElocidadE conFormE novo plano dirETor Figura 115: novos Espaços públicos com parklETs Em sp
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 O modelo de Cidade Espraiada, conhecido como fenômeno caracterizado pela expansão horizontal 
das cidades, que, na maioria das vezes, concentra os locais de trabalho no centro da cidade e as moradias 
nas periferias, gera congestionamentos e mobilidade urbana reduzida. Segundo debates realizados no Fó-
rum de Mobilidade Urbana, realizado pela Folha de São Paulo em 2013, o modelo de Cidade Espraiada, 
sem um planejamento urbano estratégico, está em colapso e ultrapassado.

3.4  C I DA D E  CO M PAC TA

3. ciDaDe De são paulo

Figura 116: diFErEnça do modElo dE cidadE Espraiada E compacaTa Em rElação à mobilidadE urbana 

 Urbanistas de todo Brasil vêm discutindo formas de mitigar os problemas relacionados à dificuldade 
de deslocamentos de pessoas e bens. Considerando a Cidade Compacta como um modelo de cidade con-
temporânea, verificamos que sua adoção pode contribuir, significativamente, na diminuição do tempo gasto 
pela população para realização de atividades básicas do dia a dia nas grandes metrópoles. A diversificação 
de usos do solo em espaços reduzidos, e até mesmo, o aumento da complexidade de espaços projetados, 
podem ser uma forma de melhor a qualidade de vida da população e as condições de mobilidade das ci-
dades.

“A criação da moderna Cidade Compacta exige a rejeição do modelo de desenvolvimento mono-

funcional e a predominância do automóvel. A questão é como pensar e planejar cidades, onde as 

comunidades prosperem e a mobilidade aumente, como buscar a mobilidade do cidadão sem per-

mitir a destruição da vida comunitária pelo automóvel, além de como intensificar o uso de sistemas 

eficientes de transporte e reequilibrar o uso de nossas ruas em favor do pedestre e da comunida-

de.” (ROGERS, 2014, apud RICHARDS, p.38)

 No entanto, a proposição do conceito de Cidade Compacta em locais com altas densidades demo-
gráficas, não requer, necessariamente, transformar cidades inteiras em corredores de edifícios altos, mas, em 
locais com fluxos organizados de transporte coletivo, meios alternativos não motorizados e disponibilidade 

de serviços básicos, próximos às moradias situadas em locais mais densos.
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 No modelo Cidade Compacta, as vizinhanças se desenvolvem no entorno das regiões onde há cen-

tros de atividade sociais e comerciais, localizadas próximas às áreas de transportes públicos e de pontos 

focais. A Cidade Compacta, é uma grande rede de vizinhanças, onde, em cada uma delas, existem espaços 

públicos e privados, em sua maioria, sobrepostos que permitem maior interação.

“A premissa da Cidade Compacta é que as intervenções acionam uma série de oportunidades 

extras em termos de eficiência. Tal cidade, composta por atividades sobrepostas, por exemplo, 

permite maior convivência...” (ROGERS, 2014, apud RICHARDS, p.49)

 Neste sentido, a ideia de implantação de edifícios com múltiplos usos vem corroborar com a melhoria 

da qualidade de vida das cidades, pois os atos de morar, trabalhar e divertir-se estão cada vez mais entrela-

çadas na vida das pessoas. 

Figura 117: paris como ExEmplo dE mETrópolE compacTa 

Figura 118: bairro dE paris Figura 119: bairro dE paris
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 Os edifícios com diferentes usos, tem como objetivo principal criarem intensidade e vitalidade para 

as cidades, atraindo as pessoas e favorecendo a mobilidade urbana sustentável. Além de abrigar funções 

internas, esses empreendimentos podem influenciar ou serem influenciadas pela dinâmica urbana, a partir 

da relação entre os espaços públicos na escala dos pedestres (praças, ruas, calçadas) e os espaços semi-

-públicos, caracterizados pela presença de locais públicos no térreo. Dessa forma, edifícios que favorecem 

a  permeabilidade entre os espaços, público e privado, são considerados a semente da regeneração urbana 

nos grandes centros urbanos. 

“Os edifícios ampliam a esfera pública de várias formas: eles conformam, a silhueta da massa 

edificada, marcam a cidade, conduzem a exploração do olhar, valorizam o cruzamento das ruas. O 

menos detalhe tem efeito crucial na totalidade.” (ROGERS, 2014, apud RICHARDS, p.71)

 Verificamos não serem ainda muito frequentes os projetos e construções de edifícios com pluralidade 

de usos, investidores públicos e privados preferem construir edifícios monofuncionais como forma de garan-

tir o retorno financeiro e minimizar dúvidas sobre a aceitação do modelo pela população. Porém, quando 

população e investidores compreenderem os benefícios e os principais aspectos funcionais e sustentáveis 

que estes edifícios podem proporcionar, as cidades e seus habitantes serão impactados positivamente com 

melhorias na qualidade de vida, mobilidade, conforto e segurança.

“Portanto, as Cidades Compactas sustentáveis recolocam a cidade como o habitat ideal para uma 

sociedade baseada na comunidade. É um tipo de estrutura urbana estabelecida que pode ser 

interpretada de todas as maneiras em resposta a todas as culturas. As cidades devem estar próxi-

mas de seus habitantes, propiciando o contato olho a olho, dispostas a agirem como o fermento 

da atividade humana, da geração e da expressão de uma cultura local.” (ROGERS, 2014, apud 

RICHARDS, p.40)

3. ciDaDe De são paulo

Figura 120: modElo dE cidadE compacTa

Figura 121: bEnEFícios dE TEr ambiEnTEs públicos dE alTa qualidadE Figura 122: rElação EnTrE TrânsiTo E conExão EnTrE as pEssoas
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 Se as cidades continuarem avançando com os mesmos conceitos e pensamentos retrógrados, e as 

mesmas preferências e divisões de zoneamento, surgirá um momento no qual os habitantes sequer conse-

guirão ir até a panificadora mais próxima sem enfrentar congestionamentos e diversas formas de poluição. 

Portanto, torna-se imprescindível ocorrerem mudanças, no modo de construir e pensar edifícios, na segre-

gação espacial, na mobilidade urbana, cada vez mais comprometida, no compartilhamento de espaços, 

entre outras, de forma a minimizarem os problemas das cidades para um futuro promissor. Os modelos de 

empreendimentos de múltiplos usos devem ser implementados por toda a cidade e não ficarem restritos em 

algumas poucas regiões, favorecendo todos os moradores de diferentes níveis socioeconômicos.

 A cidade de São Paulo, através do novo Plano Diretor Estratégico, visa intensificar a construção de 

edificações de uso misto, entendendo que a adoção do modelo pode solucionar, a médio e longo prazos, 

vários dos atuais problemas da cidade. As áreas construídas destinadas aos usos comerciais e de serviços, 

não são computadas no coeficiente de aproveitamento, até o limite de 20% do total da área construída, 

dessa forma, desde sua implementação, um número maior de empreendimentos de múltiplos usos vem sur-

gindo, beneficiando a metrópole como um todo. 

Figura 123: imagEm concEiTual dE modElo quadra compacTa Figura 124: imagEm concEiTual dE modElo quadra compacTa

Figura 125: diagrama Em rElação as principais caracTErísTicas dE um modElo dE cidadE compacTa
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 Na antiguidade as cidades se organizavam dentro de muralhas, com a localização de espaços des-

tinados a habitação, comércio e trabalho muito próximos, facilitando o acesso a todos esses locais. Mas, 

devido questão da mobilidade e a ampliação do sistema de defesa para grandes alcances, as cidades aca-

baram se dispersando e, consequentemente, a densidade de pessoas nesses espaços diminuiu, criando um 

maior distanciamento entre as áreas de comércio, serviços e as moradias.

4.1  CO N C E I TO  N O V O ?

4. o moDelo HíBRiDo

Figura 127: modElo dE cidadE da anTiguidadE dispErsadaFigura 126: modElo insulaE na roma anTiga (divErsos usos)

 Na época da Revolução Industrial, situação semelhante ocorreu nas cidades, o aumento da mobilida-

de gerou segregações dos espaços entre áreas habitacionais, os locais de trabalho e os setores de comércio, 

tal distanciamento trouxe certo isolamento e zonas exclusivas nas cidades. 

 “The idea of Hybrid or mixed-use Buildings is not new. Throughout history, density, the value of the the land and the 

overlapping of functions have been inherently linked.” (MUSIATOWICZ 2014, apud MARTIN, p.12)

 “A ideia de edifícios híbridos ou de uso misto não é nova. Ao longo da história, a densidade, o valor da terra e a 

sobreposição de funções foram inerentemente ligados.”

 Le Corbusier no início do século XX desenvolveu, juntamente com outros pensadores do Movimento 

Moderno, o “novo modo de morar”, que consistia em um espaço mínimo privado de moradia e os espa-

ços próximos servindo à coletividade, como serviços e atividades comerciais. Preocupava-se com a relação 

tempo-distância no deslocamento dos moradores e entendia que a cidade ideal deveria ser composta por 

edifícios verticais que abrigassem serviços em sua estrutura. 

“The society Le Corbusier wanted was that of a new man, who must evolve existence within a new 

city, a radiant city for three million people, where residence, industry, offices and transportation 

would be scattered out like patterns for one single item, made from different weaves and giving no 

direct link.” (MOZAS 2014, apud JAVIER, p.24)

“A sociedade que Le Corbusier queria era a de um homem novo, que evoluísse a existência den-

tro de uma nova cidade, uma cidade radiante para três milhões de pessoas, onde residências, 

indústrias, escritórios e transportes seriam espalhados como padrões para um único item feito de 

diferentes tecidos e não dando nenhuma ligação direta.”
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 A construção de edifícios altos favoreceu o surgimento de edificações com usos mistos, porém, as nor-

mas de zoneamento, de muitas cidades, acabaram por restringir a fusão de usos diversos em determinados 

locais, dificultando o crescimento e a evolução dos edifícios de múltiplos usos.

 A partir da década de 1930, a maioria dos arranha-céus, apresentava comércio e serviços agregados 

à habitação. Porém, a atividade predominante continuava a ser a residencial, de forma que áreas comer-

ciais e de serviços ficavam restritas ao térreo dos edifícios, já nas edificações de grande porte, os usos não 

residenciais se organizavam nos primeiros pavimentos. 

“In the 1930s, Raymond Hood developed the idea of combining offices, apartments, businesses, 

hotels and theatres in one massive volume, such that all daily activities could take place in one buil-

ding. This idea was ahead of its time....” (MUSIATOWICZ 2014, apud MARTIN, p.22)

“Na década de 1930, Raymond Hood desenvolveu a ideia de combinar escritórios, apartamentos, 

empresas, hotéis e teatros em um grande volume, de modo que todas as atividades diárias pudes-

sem ocorrer em um único prédio. Essa ideia estava à frente de seu tempo...” 

Figura 128: rockEFEllEr cEnTEr do arquiTETo raYmond hood consTruído Em 1930 

Figura 130: rockEFEllEr cEnTEr Em nova York Figura 129: rockEFEllEr cEnTEr do arquiTETo raYmond hood consTruído Em 1930 
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 Na década de 1950 surgiram os espaços multifuncionais. Se consolidava a ideia dos apartamentos 
com dimensões reduzidas e poucas comodidades, mas com localizações privilegiadas, próximas de trans-
portes, comércios, serviços, trabalho e lazer. Essas habitações com metragens mínimas ficaram conhecidas 
como Kitchenettes. 

“In the 1950s, city cores began to thrive, clusters of buildings emerged, and bunches of blocks 

blossomed, containing programmes that were increasingly diverse, with a great deal of mixed use, 

with ground floors dedicated to working space, parking, storage, community centres and shops all 

surrounded by vegetations.” (MOZAS 2014, apud JAVIER, p.30)

“Na década de 1950, núcleos urbanos começaram a prosperar, aglomerados de prédios surgiram 

e grupos de blocos floresceram, contendo programas cada vez mais diversificados, com muito uso 

misto, com térreo dedicado a espaço de trabalho, estacionamento, armazenamento, comunidade. 

centros e lojas todos cercados por vegetações.” 

 Na década de 1950 surgiram os espaços multifuncionais. Se consolidava a ideia dos apartamentos 
com diA preocupação de projetar edifícios com interações entre as atividades do dia a dia está cada vez 
maior devido ao alto preço dos lotes. A necessidade de encontrar soluções para melhorias dos problemas 
da cidade relacionados à densidade e à mobilidade urbanas, proporciona uma frequência maior de empre-
endimentos de múltiplos usos nas cidades. 

“Tem sido provado, estatisticamente, que densidade e compacidade reduzem a quantidade de 

recursos que é gasto por pessoa nas cidades. Então quanto mais densa, mais eficiente energetica-

mente é a cidade. O uso misto é o caminho ideal e alcançar a densidade, pois diferentes funções 

têm demandas diferentes. As lojas querem estar próximas às ruas; escritórios gostam da luz do sol, 

mas não a incidência direta de luz sola; e finalmente, as casas, gostam de vistas e sol na sacada. 

Portanto, misturando as diferentes funções, você pode aumentar significativamente a densidade 

e como resultado e não apenas melhora a vida social, pois terá uma cidade que é povoada por 

diferentes pessoas em diferentes momentos, 24 horas por dia. Desta forma, não terá bairros subur-

banos mortos ou parques empresariais mortos. Você terá uma cidade vibrante 24 horas” (INGELS 

2009, apud BJARKE, DesignBoom)

Figura 131: EdiFício copan do arquiTETo oscar niEmEYEr dE 1950 
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4.2  E D I F Í C I O S  H Í B R I D O S

“Hí.bri.do adj. sm. 1 que resulta do cruzamento de progenitores de espécies, raças ou variedades 

diferentes 2 animal resultante do cruzamento de espécies distintas 3 que é composto de elementos 

distintos ou disparatados 4 palavra composta de elementos provenientes de línguas diversas” (MI-

CHAELIS, Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, 2000)

“Hybrid noun 1 a plant or animal that has been produced from two different types of plant or animal, 

especially to get better characteristics 2 something that is a mixture of two different things” (CAM-

BRIDGE DICTIONARY, 2019)

“The process of hybridization is important biologically because it increases the genetic variety (num-

ber of different gene combinations) within a species, which is necessary for evolution to occur. If 

climatic or habitat conditions change, individuals with certain combinations may be eliminated but 

others with different combinations will survive. If this way, the appearance of behaviour of a species 

gradually may be altered. Such natural hybridization, which is widespread among certain species, 

makes the identification and enumeration of species very difficult.” (ENCYLOPAEDIA BRITANNICA, 

2014)

 Conforme as definições acima, o Híbrido na arquitetura é caracterizado como uma nova espécie de 
espacialidade e de morfologia, em relação aos outros edifícios, por ser originado da junção de múltiplas 
funções, que a princípio, segundo a ordem natural estipulada, não poderiam estar juntas. 

 Os edifícios híbridos surgiram no final do século XIX, quando as cidades, densamente povoadas, en-
tenderam a inevitabilidade de funções sobrepostas. Porém, os híbridos apenas tiveram seu desenvolvimento a 
partir do início do século XX, desafiando críticos que afirmavam que um edifício deveria parecer com o que é. 

“Building functions are mixed, disparate uses combined; structures collected here are ‘Hybrid Buil-

dings’ with respect to use. Although there are examples of combined function building throughout 

history (the house over the shop is prevalent in many ages and cultures), Hybrid Buildings developed 

most rapidly in the twentieth century.” (HALL 2014 apud STEVEN, p.06)

“Funções de construção são misturadas, usos diferentes combinados; As estruturas coletadas aqui 

são “Edifícios Híbridos” com relação ao uso. Embora existam exemplos de construção de funções 

combinadas ao longo da história (a casa sobre a loja é predominante em muitas eras e culturas), 

os Edifícios Híbridos se desenvolveram mais rapidamente no século XX.” 

Figura 132: corTE EsquEmáTico do himalaYas cEnTEr na china
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 As edificações híbridas estão longe de ser apenas a união de diversos usos e programas em um único 

local. Do ponto de vista da arquitetura, o edifício híbrido resulta em uma espacialidade alterada, única, e 

sofre mutação em sua composição original. Além disso, procura criar relações íntimas inesperadas, imprevi-

síveis e encoraja a coexistência, e conscientiza que situações não planejadas são a chave para o seu próprio 

futuro. 

“The hybrid building is a self-homage to the architect’s individual creation. Each hybrid is a unique 

creation, with no previous model. The hybrid is an opportunist building, which takes advantages of 

its multiple skills.” (MOZAS 2014, apud JAVIER, p.38)

“O edifício híbrido é uma auto-homenagem à criação individual do arquiteto. Cada híbrido é uma 

criação única, sem modelo anterior. O híbrido é um edifício oportunista, que tira vantagens de suas 

múltiplas habilidades” 

 A partir dos conceitos expostos, é possível perceber a grande diferença entre o edifício multifuncional 

e o híbrido. Enquanto o primeiro apresenta variados usos convivendo lado a lado no mesmo espaço, cada 

qual funcionando, independentemente, em relação ao outro, a diversidade no edifício híbrido deve apresen-

tar uma interdependência e conectividade. Os diversos usos não só coexistem e coabitam a edificação, mas 

promovem e impulsionam a diversidade, a dinâmica e a multiplicidade entre si.  

“Until Joseph Fenton’s catalogue of the topic in 1985, hybrid buildings had been ignored as a 

unique building type usually grouped under ‘mixed-use’. Fenton argued that there was a distinct 

difference between the hybrid building and mixed-use, in that the individual programs relate to one 

another and begin to share intensities.” (MUSIATOWICZ 2014, apud MARTIN, p.13)

“Até o catálogo de Joseph Fenton sobre o assunto em 1985, os edifícios híbridos foram ignorados 

como um tipo único de construção, geralmente agrupado sob ‘uso misto’. Fenton argumentou que 

havia uma diferença distinta entre o edifício híbrido e o uso misto, em que no edifício híbrido os 

programas individuais se relacionam entre si e começam a compartilhar intensidades.”

Figura 133: diFErEnças EnTrE os modElos
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 O edifício híbrido é a evolução do espaço urbano e arquitetônico, em comparação com os espaços 
monofuncionais e multifuncionais, pois são facilmente adaptáveis às condições contemporâneas das gran-
des metrópoles, das atuais sociedades e dos novos pensamentos e comportamentos das novas gerações. 

“These new hybrid types can shape. Urban porosity is a key intention for large hybrid buildings with 

the aim of pedestrian oriented urban places. Each new public space formed by hybrid buildings 

contains living, working, recreation and cultural facilities. These new pedestrian sectors eliminate 

the need for automobile transfer across the city. They become localized ‘social condensers’ for new 

communities.” (MOZAS 2014, apud JAVIER, p.06)

“Esses novos tipos híbridos podem moldar. A porosidade urbana é uma intenção fundamental para 

grandes edifícios híbridos com o objetivo de locais urbanos voltados para pedestres. Cada novo 

espaço público formado por edifícios híbridos contém instalações de vida, trabalho, recreação e 

cultura. Esses novos setores de pedestres eliminam a necessidade de transferência de automóveis 

pela cidade. Eles se tornam “condensadores sociais” localizados para novas comunidades.” 

Figura 134: slicEd porosiTY block do arquiTETTo sTEvEn holl na china

Figura 135: slicEd porosiTY block holl na china Figura 136: slicEd porosiTY block holl na china
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4. o moDelo HíBRiDo

 Nas grandes cidades contemporâneas, onde o valor do metro quadrado está cada vez mais caro 

devido a escassez de loteamentos sem usos, e onde a questão da mobilidade urbana é preocupante, faz-se 

necessário refletir e pensar soluções para as edificações de forma mais flexível, ou seja, não somente promo-

ver os múltiplos usos, mas também garantir que os usos se integrem entre si, criando uma interdependência 

entre as diversas funções do edifício, a fim de manter a dinâmica e a vitalidade urbanas. 

 “The distinctions of a hybrid from other mixed-use megastructure are defined by the fact that these buildings retain 

the underlying city grid and ae contained within a single form or building.” (MUSIATOWICZ 2014, apud MARTIN, p.14)

 As distinções de um híbrido de outra megaestrutura de uso misto são definidas pelo fato de que esses prédios retêm 

a grade da cidade subjacente e estão contidos em uma única forma ou edifício.” 

Figura 137: diagrama dE usos do projETo pxp Em paris do EscriTório oma 

Figura 138: pErspEcTiva do projETo pxp Em paris do EscriTório oma 
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 É possível perceber que o edifício híbrido está englobado na teoria de Cidade Compacta, do autor 
Richard Rogers, uma vez que, além de concentrar diversas funções em uma só localidade, se propõe a ser 
um local onde o pedestre e a os espaços da cidade tem preferência, com deslocamentos adequados à sua 
escala e com uma maior permeabilidade dentro da própria cidade. 

 Apesar do edifício híbrido não ser novidade como se imagina, é assunto recorrente na abordagem 
de questões que envolvem o adensamento urbano e demográfico de áreas com um alto custo de metragem 
quadrada por loteamento, o modelo foi retomado após a experiência na aplicação das cidades modernas 
e suas consequências: predominância dos espaços setorizados e monofuncionais, diminuição da segurança 
e da mobilidade urbanas, resultando em uma qualidade de vida insatisfatória, na qual o ser humano e o 
habitante dessas cidades foi deixado em segundo plano. 

“In recent times an interest in hybrid techniques gas resurfaced, facilitated largely by a number of 

economic and political factors. Firstly, the global real estate boom driven by economic growth in Chi-

na and the Middle East has created a climate in which developers are increasingly keen to maximise 

built areas on prize parcels of land and pushing to combine multiple programs.” (MUSIATOWICZ 

2014, apud MARTIN, p.15)

“Nos últimos tempos, um interesse pelas técnicas híbridas ressurgiu, facilitado em grande parte 

por uma série de fatores econômicos e políticos. Em primeiro lugar, o boom imobiliário global 

impulsionado pelo crescimento econômico na China e no Oriente Médio criou um clima no qual 

os desenvolvedores estão cada vez mais interessados em maximizar áreas construídas em lotes e 

pressionar para combinar vários programas.” 

 Há uma gama de características que são inerentes ao edifício híbrido e a sua conformação, que 
foram estudadas no livro This is Hybrid (2014), do grupo de pesquisa e editora A+T. Essas definições ca-
racterizam, de forma legítima, um edifício híbrido e são essenciais para que a “confusão” entre o que é um 
edifício híbrido e o que é um edifício multifuncional sejam plenamente esclarecidas.

Figura 139: planTa do projETo linkEd hYbrid (FoTo capa do capíTulo) do arquiTETo sTEvEn holl na china
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4. o moDelo HíBRiDo

 O edifício híbrido possui uma personalidade própria e única, pois é o resultado da coexistência entre 
uma multiplicidade de usos e pessoas. É um marco na paisagem urbana, uma referência, por sua persona-
lidade extrovertida e aberta ao tecido urbano imediatamente circundante. Incentiva a constante interação 
entre usos públicos e privados, de uma forma diferenciada de planejar e organizar os espaços. O híbrido 
é permeável, acessível ao público e à cidade, 24 horas por dia, sendo um edifício que nunca dorme, com 
atividade ininterruptas acontecendo em seu interior. 

 “The ideal hybrid feeds off the union of public and private spheres. The intimacy of private life and the sociability of 

public life find anchors for developments in the hybrid building.” (MOZAS 2014, apud JAVIER, p.39)

 “O híbrido ideal alimenta a união das esferas pública e privada. A intimidade da vida privada e a sociabilidade da 

vida pública encontram âncoras para os desenvolvimentos no edifício híbrido.”

 A relação entre forma e função não é explícita no edifício híbrido, como nos edifícios modernos, pois 
os diferentes usos são abrigados nas construção de forma a unificá-la, gerando um invólucro, ou a fragmen-
tá-la, através da composição de usos esteticamente. 

 O hibridismo no edifício não está presente apenas na mescla que ocorre entre os diversos usos, mas 
também, entre os tipos de propriedade de terra (pública ou privada), métodos construtivos, misturando-se 
novas técnicas com aplicações tradicionais e, até mesmo, os formatos de gerenciamento de atividades de-
senvolvidas no edifício. 

“Mixing uses is one of the general hybridization processes. Property and land development can also 

be hybrid, by combining public and private development. Structure can be hybrid, based on mixed 

solutions of concrete and steel. Construction can be hybrid with dry assembled elements with wet 

joints and the same goes for prefabrication and traditional assembly methods. Management can be 

hybrid with individual and communal multi-property” (MOZAS 2014, apud JAVIER, p.40)

“A mistura de usos é um dos processos gerais de hibridização. O desenvolvimento da propriedade 

e da terra também pode ser híbrido, combinando o desenvolvimento público e privado. A estrutura 

pode ser híbrida, baseada em soluções mistas de concreto e aço. A construção pode ser híbrida 

com elementos montados a seco com juntas úmidas e o mesmo vale para pré-fabricação e métodos 

tradicionais de montagem. A gestão pode ser híbrida com multi-propriedade individual e comuni-

tária.” 

Figura 140: himalaYas cEnTEr na china
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 As altas densidades construtivas e demográficas intensificam o potencial para o surgimento de um 
edifício híbrido, pois incentivam a dinamização e revitalização de seu entorno imediato. Os híbridos são por 
natureza, mega edifícios, mega construções, superblocos, ou mesmo, edifícios-cidade. A mescla de usos 
favorece a demanda por maiores áreas, sejam essas no plano horizontal, ou por meio da justaposição de 
usos em níveis, no plano vertical.

“The scale of a hybrid and its relationship with the environment is measured by the ju-
xtaposition of programmatic sections. In vertical hybrids, functions are joined by super-
position and in horizontal hybrids by on-floor additions.” (MOZAS 2014, apud JAVIER, 
p.41)

“A escala de um híbrido e sua relação com o meio ambiente é medida pela justaposi-
ção de seções programáticas. Nos híbridos verticais, as funções são unidas por super-
posição e em híbridos horizontais por acréscimos no piso.” 

 O edifício híbrido é caracterizado por uma estratégia de planejamento urbano que o estrutura, uma 
vez que é uma construção que está, intrinsecamente, relacionado ao grid da cidades, aos seus espaços pú-
blicos e aos marcos urbanos circundantes.

“The definition of a hybrid includes perspective, insertion into the grid, dialogue with 
other urban landmarks and interrelationships with the surrounding public space.” (MO-
ZAS 2014, apud JAVIER, p.41)

“A definição de um híbrido inclui perspectiva, inserção na grade, diálogo com outros 
marcos urbanos e inter-relações com o espaço público ao redor.” 

“Hybrid moves beyond the domain of architecture and enters realm of urban planning.” 
(MOZAS 2014, apud JAVIER, p.41)

Figura 141: himalaYas cEnTEr na china
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 Os projetos a seguir serão apresentados, não só quanto à multiplicidade de seus usos, mas também 

como esses usos se relacionam entre si e com o entorno imediato, a fim de ilustrar, mesmo de forma bastante 

esquemática, as  características de construções como exemplos de edifícios híbridos.

 Um estudo de obras já existentes e de grande impacto na dinâmica urbana do tecido que as inserem, 

é crucial para o êxito de um projeto, especialmente, no que concerne aos edifícios híbridos.

“Freedom of invention is a particular potential of hybrid buildings. Unprecedented ideas may drive 

the design of new building types. In certain ways, these new buildings might illuminate the unique 

character of the site and city they arise in.” (HOLL 2014, apud SETEVN, p.09)

“Liberdade de invenção é um potencial particular de edifícios híbridos. Ideias sem precedentes 

podem impulsionar o design de novos tipos de construção. De certa forma, esses novos edifícios 

podem iluminar o caráter único do local e da cidade em que eles surgem.”

 Importante mencionar que os casos apresentados a seguir, tratam-se de construções recentes, que 

possuem uma alta conectividade com a cidade, e entre seus diferentes usos como edifícios híbridos. Também 

será mostrado um projeto de edifício multifuncional. A ideia é exemplificar, através dessas obras, as diferen-

ças em relação aos dois modelos construtivos.

“In summary, Hybrid Buildings today have the following potentials:

1. 21st century cities as incubators

2. Public space formation

3. Programmatic juxtapositions

4. Living/working/recreating and cultural social condenser

5. Dynamics of section

6. Super green architecture

7. Freedom of new concepts” (HOLL 2014, apud SETEVN, p.09)

“Em resumo, os Edifícios Híbridos hoje têm os seguintes potenciais: 

1. Cidades do século 21 como incubadoras 

2. Formação do espaço público 

3. Justaposição programática 

4. Viver / trabalhar/ recriar e condensador social cultural 

5. Dinâmica da seção 

6. Arquitetura sustentável

7. Liberdade de novos conceitos”

4.3  E S T U D O S  D E  C A S O

4. o moDelo HíBRiDo
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Figura 143: rEnovação arquiTETÔnica Em nanTEs saupin

Figura 142: brYghuspladsEn blox | dac na dinamarca

Figura 144: ThE FivE EasT baTEl Em curiTiba
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BRYGHUSPLADSEN
BLOX

Bryghusgade, 1473 København

Copenhaguem, Dinamarca

Edifício Híbrido

4. o moDelo HíBRiDo
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 O edifício híbrido BLOX, como foi nomeado, está localizado no porto de Copenhagem em uma terre-

no dividido em dois cortado por uma das principais rodovias da cidade. Construído como uma ponte sobre 

a rodovia que reconecta importantes espaços públicos, o projeto possui uma infinidade de diferentes usos 

com espaços expositivos, escritórios e co-working, café, livraria, academia, restaurante, vinte apartamento 

e funciona como a nova sede do Centro de Arquitetura da Dinamarca (DAC). O BLOX é responsável por 

promover uma reocupação da frente portuária através de sua programação cultural, as antigas vias urbanas 

e estacionamentos do entorno, foram transformados em espaços públicos para os pedestres, criando locais 

para estar e conviver, um ponto de encontro entre a orla do rio, a Praça Kierkegaard e o centro da cidade. 

Da forma como foi construído criou-se uma quadra completamente permeável, absorvendo a vida urbana 

da cidade, o projeto está conectado com diferentes museus, bibliotecas e paisagens históricas de Slothshol-

men através das vias que atravessam o edifício.

4. o moDelo HíBRiDo

BRYGHUSPLADSEN | BLOX | DAC

Figura 145: visTa aérEa do projETo

Figura 146: visTa árEa aproximada do projETo Figura 147: praça criada com a implanTação do projETo
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Arquitetos: OMA
Ano do Projeto: 2018
Área Construída: 28.000m²
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“O edifício se caracteriza por um empilhamento de estruturas arranjadas de diferentes maneiras, 

criando dessa forma um fluxo inesperado no projeto. Os escritórios encontram-se no perímetro do 

edifício e protegidos por uma leve estrutura branca que sombreia as suas fachadas de vidro. As 

diversas funções do térreo localizam-se em volumes separados, criando uma série de aberturas que 

configuram os acessos públicos que trazem a vida urbana para dentro do edifício. Os volumes dos 

apartamentos são como caixas isoladas e recuadas de forma a proporcionar uma maior privacida-

de. Os terraços acessíveis foram implantados ao redor das aberturas zenitais na cobertura do DAC. 

As texturas e cores do edifício fazem uma referência sutil aos tons do mar e do cais do porto, sem-

pre presentes na luz que reflete na superfície do rio.”(HERNÁNDEZ, 2018, apud DIEGO, Archdaily)

4. o moDelo HíBRiDo

Figura 148: implanTação do projETo 

Figura 149: planTa pavimEnTo TérrEo Figura 150: planTa primEiro pavimEnTo
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Figura 151: visTa do projETo aTravés da ouTra margEm do rio

Figura 153: visTa do projETo aTravés do rio

Figura 152: corTE TransvErsal do projETo
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Quai Malakoff, 44000

Nantes, França

Edifício Híbrido

RENOVAÇÃO 
ARQUITETÔNICA

EM NANTES
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 O edifício está inserido em um terreno muito extenso, mas grande parte esta tomada pelo estádio, 

que foi mantido e revitalizado, pois é um lugar de muita memória afetiva para a cidade de Nantes. O local 

é próximo do rio Loire, na confluência do Canal de São Felix, oortanto, há uma interação muito forte com 

a paisagem. Desta forma os edifícios foram implementados no entorno do campo de futebol, onde o prin-

cipal edifício que conta com um programa de escritórios, habitação, hotel, instituto de estudos avançados, 

casa de ciências humanas, biblioteca e restaurante, foi voltado para a paisagem do rio Loire na face sul. A 

reconstituição dos três lados do estádio em volta do campo foi fundamental para o projeto pois deu maior 

presença urbana no terreno. A ideia de ter todo o programa em apenas um pedaço do terreno foi uma es-

tratégia espetacular que modificou toda a paisagem local, mas com respeito ao entorno, tornando-se marco 

arquitetônico na cidade. Desde o estágio até pelo rio Loire tem-se uma visão diferente do projeto.

4. o moDelo HíBRiDo

RENOVAÇÃO ARQUITETÔNICA EM NANTES SAUPIN

Figura 154: visTa aérEa do projETo

Figura 155: visTa do projETo aTravés do rio loirE Figura 156: visTa do projETo aTravés da
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Arquitetos: Philippe Gazeau
Ano do Projeto: 2005
Área Construída: 19.763m²
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“A aparição da torre no projeto nos levou a trabalhar com a linha do horizonte: silhuetas gráficas 

são erguidas em torno da geometria rigorosa do campo. O desenho livre de suas formas em corte 

e diferentes alturas reúne programas diversos de uma forma não usual: habitações, restaurante, 

casa das ciências humanas, instituto de pesquisa, biblioteca, estacionamento superior, escritórios, 

residências de empregados e hotel. Esta decisão de acumular, sobrepor e mesclar todos os pro-

gramas e volumes de todo o gramado do estádio cria um projeto híbrido, entre um enfoque de 

projeto urbanístico e a revelação de uma nova arquitetura. Pode ser visto como uma espécie de 

“superedifício”, um grande bloco suficiente para manter um estádio de futebol.”(SOUZA, 2012, 

apud EDUARDO, Archdaily)

4. o moDelo HíBRiDo

Figura 157: implanTação do projETo 

Figura 159: planTa primEiro pavimEnTo

Figura 158: visTa do projETo aTravés da arquibancada
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Figura 160: visTa do projETo aTravés da cidadE

Figura 162: visTa do projETo aTravés do campo

Figura 161: corTE longiTudinal do projETo
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THE FIVE EA ST
BATEL

R. Nunes Machado, 68

Curitiba, Brasil

Edifício Multifuncional

4. o moDelo HíBRiDo
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 Construído como um edifício 5 em 1 na cidade de Curitiba no sul do Brasil, o projeto esta situado 
no bairro chamado Batel, tido como um dos mais nobres da região. O bairro pode ser comparado o bairro 
do Jardins em São Paulo, uma vez que oferece diversos espaços residenciais de alto padrão, com espaços 
comerciais, prédios corporativos e hotéis. Além disso o projeto está situado em uma zona em transformação, 
com diversas alturas de gabarito como pode-se notar abaixo. O edifício tentou seguir a mesma altura dos 
prédios ao redor mas ainda com a preocupação de ser um destaque entre os demais. Apesar dessa preocu-
pação com o entorno do projeto, e a relação de diferentes usos em um único edifício, diferente dos demais 
apresentados, este, não possui qualquer relação com a cidade, criando portanto uma arquitetura segrega-
da do tecido urbano e do entorno imediato pois, não terá a participação da população em seus espaços 
projetados. Dessa forma a arquitetura não pode ser denominada de Edifício Híbrido, pois para receber tal 

classificação, não é necessário apenas ter diferentes usos agregados em um único espaço, mas também 

projetar espaços públicos voltadas para a cidade e para as pessoas. 

4. o moDelo HíBRiDo

THE FIVE EAST BATEL

Figura 163: visTa aérEa do projETo

Figura 164: visTa da EnTrada do projETo aTravés da rua 
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Arquitetos: BAGGIO SCHIAVON ARQUITETOS
Ano do Projeto: 2018
Área Construída: 42.000m²
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4. o moDelo HíBRiDo

Figura 166: planTa pavimEnTo TérrEo

Figura 165: implanTação do projETo 
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Figura 169: corTE longiTudinal do projETo

Figura 167: visTa aérEa do projETo

Figura 168: visTa aérEa do projETo
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VILA OLÍMPIA
TERRENO
PARTIDO E DIRETRIZES
PROGRAMA
TETRIS COMPLEX



117117



118

EDIFÍCIO HÍBRIDO SOluçãO PaRa aS GRanDES MEtRóPOlES

 O bairro da Vila Olímpia está localizado na região oeste da cidade de São Paulo, próximo à Mar-

ginal Pinheiros e é tido como um dos grandes centros financeiros da capital paulista. Na região há uma 

enorme concentração de escritórios de startups e de empresas multinacionais renomadas, como a Mckinsey 

& Company, EY, Bain & Company, Santander, Johnson & Johnson, além de empresas de tecnologia como 

Facebook, Google, Yahoo, Microsoft, B2W Digital, Uber, Sony Ericsson, cujas presenças identificam o bairro 

como o Vale do Silício Paulistano.

 O região abriga diversos bares, restaurantes e casas noturnas, sendo considerada uma das principais 

áreas de lazer e entretenimento da juventude paulistana. 

 O bairro  possui, ainda, importantes centros comerciais, como o Shopping JK e o Shopping Vila Olím-

pia e conta com algumas faculdades de expressão, como o Insper e  Anhembi Morumbi, além de uma rica 

infraestrutura de transportes, servida pelas estações Cidade Jardim e Vila Olímpia da CPTM, localizadas no 

eixo da Marginal Pinheiros,  corredores de ônibus com aproximadamente 25 linhas e diversas ciclovias que 

interligam o bairro a cidade: ciclovia Faria Lima que conecta a Vila Olímpia aos bairros de Pinheiros, Alto de 

Pinheiros, Vila Leopoldina e Moema; ciclovia Luis Carlos Berrini que interliga o bairro à Cidade Monções; e 

a ciclovia Rio Pinheiros que percorre o eixo da Avenida Nações Unidas. 

5.1  V I L A  O L Í M P I A

5. o pRojeto

Figura 171: FaculdadE inspErFigura 170: shopping jk

Figura 172: EsTação cidadE jardim da cpTm Figura 173: shopping vila olímpia
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 Outro fator importante a destacar em relação à Vila Olímpia, é a presença do Parque do Povo, que 

tem um papel fundamental para o equilíbrio da metrópole e do bairro, funcionando como um grande respiro 

em meio às construções existentes, além de servir como um local de encontro, passeios ao ar livre, práticas 

esportivas, entretenimento e lazer. 

 No entanto, o bairro carece de edifícios que se interrelacionem com a cidade e com os espaços do 

entorno. Os edifícios existentes e, até mesmo as novas edificações, criam barreiras que restringem a circula-

ção de pessoas, através de seus muros, cercas e gradis. Como exemplo, citamos o complexo SP Corporate, 

construído em uma ampla área urbana e formado por duas torres corporativas e um bosque interno, que 

não se integram com o entorno e muito menos com a população local, pois está segregado da cidade e é 

totalmente cercado, inibindo o acesso espontâneo das pessoas. 

 Por fim, a Vila Olímpia é um bairro de alto padrão recebendo a classificação pelo CRECI como “Zona 

de Valor B”, mesmo grau de outros bairros como Jardim Paulistano, Alto de Santana e Pinheiros. 

Figura 174: parquE do povo 

Figura 175: complExo sp corporaTE Figura 176: sp corporaTE com muros sEm conExão com cidadE
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  O local do Tetris Complex, é um terreno com área de aproximadamente 14.000m², de propriedade 

da Caixa Econômica Federal, localizado na esquina da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek com a Ave-

nida Henrique Chamma, importante eixo comercial e ponto estratégico do bairro Vila Olímpia. Outro ponto 

de destaque é a proximidade do terreno com a Avenida das Nações Unidas, as linhas da CPTM e as ciclovias 

existentes.

O terreno está situado bem ao lado do Parque do Povo, que praticamente o engloba, separados apenas 

pela Rua São Marun, atualmente em desuso, e encontra-se ainda bem próximo ao Shopping JK, ao Teatro 

Santander, e a importantes edifícios corporativos, como SP Corporate, E-Tower e Torre Santander, e localiza-

do a poucos minutos a pé, do Shopping Vila Olímpia, Museu da Casa Brasileira, Clube Pinheiros, Iguatemi 

Shopping e Hospital São Luiz do Itaim. 

5.2  T E R R E N O

5. o pRojeto

Figura 178: musEu da casa brasilEira Figura 179: visTa aérEa clubE pinhEiros

Figura 177: visTa aérEa do TErrEno do projETo



121

 A ideia do projeto foi desenvolver um edifício híbrido com espaços públicos e privados de forma que 

os cidadãos não se sintam enclausurados e tenham mais contato com as áreas externas. Uma solução que 

mescla usos diversos com a paisagem do entorno imediato do parque. Um modelo de edifício que interage 

com a cidade, aproveitando o alto fluxo de pessoas que trabalham, circulam e vivem na região. 

 A partir dessas percepções, iniciou-se o trabalho de estudos das características do entorno, conside-

rando o teor de uso do solo, a dinâmica dos pedestres no dia a dia, verificando as preferências de circula-

ções, gabaritos dos prédios existentes, estudos de insolação e ventilação de forma que todos os fatores juntos 

convergissem para a definição de um partido arquitetônico, que transformará toda a área num importante 

marco, um grande polo atrativo e atraente para a cidade de São Paulo, tão carentes de modelos híbridos. 

5.3  PA R T I D O  E  D I R E T R I Z E S
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  Como mencionado anteriormente, o projeto Tetris Complex está localizado em uma importante 

área comercial e em uma região residencial luxuosa. O programa de construção foi definido, incorporando 

diferentes usos como co-living, hotel, comércio, serviços, co-working, espaços de convenções, auditório, 

entretenimento, culturais, educacionais e lazer. 

 O hotel foi inserido no programa para oferecer apoio às pessoas que visitam a cidade, principalmente 

em viagens de negócios, permitindo que elas trabalhem e retornem para as suas suítes, sem a necessidade 

de utilização de qualquer meio de transporte. 

 Nesse mesmo âmbito, foi anexado ao projeto um centro de convenções, com salas de reuniões e 

espaços de trabalho para serem usufruídos por todas as pessoas que habitam o complexo e trabalham no 

entorno. 

 As partes comerciais e de serviços como restaurantes, academia, mercado, farmácia e outros, estão 

distribuídas pelo complexo e localizadas em diferentes pavimentos, criando um fluxo interno de pessoas em 

todo empreendimento.

 A inclusão da parte educacional ao projeto foi de grande importância. Por compreender que existem 

diversas faixas etárias de pessoas que vivem e trabalham na região, implementamos diversas modalidades 

de ensino, há uma escola de computação, visando as oportunidades geradas pela presença de empresas de 

tecnologia no bairro, uma escola de artes cênicas e outra de música, importantes para o desenvolvimento 

do lado criativo e cognitivo do ser humano e uma escola de idiomas, devido ao alto índice de empresas 

multinacionais na região. 

 O auditório, com aproximadamente 240 lugares, foi pensado para beneficiar a parte educacional e 

a parte corporativa do complexo visando apresentações de teatro, música, palestras e convenções.

 O co-living, distribuído em 6 pavimentos, possui três tipos de plantas distintas, com apartamentos de 

1 a 3 dormitórios e com áreas comuns compartilhadas, como lavanderia, espaços de estar, sala de jogos e 

cozinha comunitária. A parte residencial do programa atende a demanda existente por apartamentos com 

metragens menores e compartilháveis. 

 O projeto apresenta alta conectividade com a cidade e com o Parque do Povo, após a incorporação 

da Rua São Marun ao terreno, além disso, aproximadamente 55% da área do terreno foi destinada a criação 

de espaços públicos voltados para população local. 

5.4  P R O G R A M A

5. o pRojeto
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5.5  T E T R I S  CO M P L E X

  A arquitetura em si foi desenvolvida pela união de todos os aspectos e necessidades do local, princi-

palmente pelas necessidades dos pedestres, e baseado nessas informações como a forma do prédio poderia 

transformar a área em um melhor espaço urbano.

A primeira fase para definir como os espaços seriam projetados baseava-se nas tendências de pedestres em 

circular pelo térreo e nas áreas de acesso mais fáceis também para os transeuntes. 

 O térreo foi planejado para ser uma continuidade do passeio, criando a sensação de ser mais con-

vidativo a entrar nos espaços internos, como um grande bloco aberto que funciona de forma independente, 

sem qualquer tipo de porta que delimite o que é dentro ou fora. Os espaços do térreo são cercados por uma 

calçada mais ampliada, o que permite que os pedestres percorram o prédio através de um melhor fluxo.

Todos esses espaços estão interligados a diversas áreas verdes, trazendo o conceito de sustentabilidade 

através das vegetações, com q retenção da água da chuva e aumentando portanto os níveis de umidade 

proporcionando dessa forma uma melhor condição do ar e também a proteção da incidência solar direta 

nos espaços do projeto, trazendo maior qualidade de vida às pessoas.  

 O projeto foi pensando através de dois blocos que são conectados através de um dos pavimentos, 

esse pensamento surgiu com a ideia de separar de certa forma as áreas comerciais e serviços que possuem 

maior fluxo de pessoas, de um lado do complexo, no caso a parte sul, e o hotel e o co-living no lado norte, 

separando portanto uma zona mais ativa da outra. Já o pavimento que conecta os dois blocos é onde está 

localizado o co-working e o centro de convenções do empreendimento, que possui acesso restrito. 

 Com a criação de dois blocos separados por uma extensão de aproximadamente 40 metros entre 

eles e com apenas a conexão no 3° pavimento, a 13 metros acima do chão, foi criado um grande vazio 

no projeto que é a grande “porta de entrada” e que faz a conexão entre a Avenida Henrique Chamma e o 

Parque do Povo.

 Claramente o híbrido funciona como um catalizador urbano, um objeto que potencializa a área, que 

influi sobre ela e sobre as pessoas que a habitam. Funcional com porosidade, abrigando a cidade e vice-

-versa, surge assim uma grande relação e é exatamente isso que o Tetris Complex traz para a região onde 

está inserido.



GTIS BrazIl ColleCTIon 

124124



125125



GTIS BrazIl ColleCTIon 

126126



127127



GTIS BrazIl ColleCTIon 

128128



129



130

EDIFÍCIO HÍBRIDO SOluçãO PaRa aS GRanDES MEtRóPOlES

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO +0.00 
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PLANTA MEZANINO SPA +3.42 
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PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO +6.84 
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COR TE LONGITUDINAL A.A 
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PLANTA MEZANINO ACADEMIA +7.74 
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COR TE LONGITUDINAL B.B 
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PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO +10.26
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COR TE TRANSVERSAL G.G
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PLANTA TERCEIRO PAVIMENTO +13.68
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PLANTA QUAR TO PAVIMENTO +17.82
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AMPLIAÇÃO TRELIÇA ME TÁLICA
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AMPLIAÇÃO COR TE D.D
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175



176

EDIFÍCIO HÍBRIDO SOluçãO PaRa aS GRanDES MEtRóPOlES

DE TALHE ESTRUTURA TRELIÇADA
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PLANTA QUINTO PAVIMENTO +20.16
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PLANTA SEX TO PAVIMENTO +23.72



183



184

EDIFÍCIO HÍBRIDO SOluçãO PaRa aS GRanDES MEtRóPOlES

PLANTA SÉ TIMO PAVIMENTO +27.14
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PLANTA OITAVO PAVIMENTO +30.56
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AMPLIAÇÃO APAR TAMENTOS E  DE TALHE FACHADA
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AMPLIAÇÃO ESPAÇOS COMUNS RESIDENCIAL
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PLANTA DÉCIMO PRIMEIRO PAVIMENTO +40.82
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PLANTA ÁTICO +44.96
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COR TE TRANSVERSAL K .K
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PLANTA SUBSOLO -3 .42
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  A conclusão se baseia nas reflexões alcançadas durante a elaboração do trabalho. Entende-se 

que com o considerável crescimento populacional nas grandes metrópoles e os problemas de mobilidades 

ocasionados através da alta densidade, é necessário rever o modelo de cidade que vem sendo produzido 

desde o início do século XX até os dias atuais e implementar o modelo de cidade ideal que ainda não é total-

mente tangível, porém, já é possivel identifcar em alguns planos de urbanização das cidades certos aspectos 

característicos da cidade contemporânea e sustentável do século XXI . 

 Os problemas e principais questões pertinentes à cidade contemporânea podem ser constatados tan-

to nas cidades mundo afora, como nas metrópoles nacionais, com destaque para a cidade de São Paulo, 

observa-se que apesar de ser uma grande cidade conformada, pelo crescimento não planejado, espontâneo 

e até mesmo sem critérios, há uma preocupação e tendência em torná-la uma cidade mais sustentável, não 

apenas do ponto de vista ambiental, mas do social, principalmente, criar locais e infraestrutura voltadas para 

a população, colocando as pessoas como elemento principal.

 Em relação ao Novo Plano DIretor da cidade de São Paulo, ainda é muito cedo para constatar que 

está obtendo o sucesso esperado, porém, na teoria, a incorporação de conceitos como da Cidade Com-

pacta de Richard Rogers e o estabelecimento de áreas de maior densidade em locais com infraestrutura de 

transportes públicos pode ser interpretada como medidas benéficas, por transparecer a busca pela solução 

dos principais problemas que atingem a cidade de São Paulo há muitos anos, principalmente na questão da 

mobilidade urbana.

 Através desse panorama apresentado e com o desenvolvimento da pesquisa teórica e execução do 

projeto de arquitetura, pude concluir que os edifícios híbridos podem ser parte da solução das questões 

urbanas das grandes metrópoles, por concentrarem, em uma única edificação, os aspectos que caracte-

rizam a Cidade Compacta, e que trazem grandes vantagens sociais e urbanas por promoverem menores 

deslocamento entre habitação e trabalho, o incentivo à vitalidade das ruas e espaços públicos na cidade 

e o aproveitamento da infraestrutura de transporte público em massa, contribuindo para uma haver maior 

circulação de pedestres e a diminuição da frota de veículos automotivos na cidade, além de contribuir para 

um melhor  relacionamento entre espaço urbano e a edificação propriamente dita, pois um edifício híbrido 

somente será classificado como tal, se efetivamente a cidade participar de suas atividades, adentrando seu 

interior e abrindo espaços para a dinâmica, a vivacidade e a autenticidade, consequentes da variedade de 

usos e pessoas atraídos por esse tipo de arquitetura. 

 É importante ressaltar que esse tipo de arquitetura será bem sucedido apenas se acessíveis a uma 

variedade de classes sociais, pois, ao contrário, do que se acredita, é a variedade de pessoas, e não apenas 

de usos, que promove a dinamização, as situações inesperadas e a recuperação de uma área degrada ou 

de potencial urbano subaproveitado. 

6.  CO N C LU S ÃO

6. conclusão
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 Por fim, este trabalho foi de grande contribuição para a minha formação como arquiteto/urbanista 

pois me fez refletir não somente sobre a arquitetura das edificações, e seus apectos construtivos e de ma-

teriais, mas também na importante relação que existe entre o edifício e a cidade. É comum verificar nas 

cidades projetos que não possui qualquer conexão com a cidade, que tiveram seu desenvolvimento mais 

concentrada na arquitetura, e em como ela pode ser melhor, mais eficiente e mais bela, porém o que nota-se 

como bastante raro, é a reflexão por parte de como essa arquitetura pode tornar a cidade mais eficiente e 

mais bonita. 

 Há atualmente uma preocupação com a sustentabilidade, porém pouco se vê o conceito implemen-

tando em outras áreas, além da aplicação em construções High-Tech e selos LEED nas cinstruções. Ainda 

que a eficiência energética seja de suma importância, não se pode ignorar o fato de que a sustentabilidade  

deve promover também o bem-estar social e ambiental nas cidades, que abrigam mais de 50% da popula-

ção mundial.

 Pude, portanto, concluir com este trabalho, que a preocipação com questões consideradas contem-

porâneas estão presentes desde o surgimento das cidades, e que a arquitetura, ainda que não possa ser a 

solução isolada dessas questões, é extremamente importante para a solução dessas. Conclui ainda que é 

possível realizar uma bela arquitetura, como o Edifício Híbrido, que esteja em sintonia com o tecido urbano, 

e principalmente com as pessoas que nele habitam e que usuferuirão não somente da boa arquitetura mas 

também de todos os benefícios que esse trará para a cidade. 

“Não pergunte o que a cidade pode fazer pelo seu edifício, mas o que seu edifício pode fazer pela 

cidade! Uma resposta óbvia e imediata poderia ser: térreos atraentes que se projetam bem à frente 

em relação aos andares superiores.” (GEHL, 2013, apud JAN, p.206)
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