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INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda as consequências do uso prioritário do carro e da negligência 

de suas consequências insustentáveis na cidade de São Paulo. Com isso, os mais 

prejudicados acabam sendo seus próprios habitantes que acabam competindo o 

espaço público com o automóvel, consequentemente, espaços degradados e 

fragmentados acabam surgindo por todo o horizonte da cidade. Baseado nisso, e 

assumindo como motivação maior, surge a ideia de apropriação desses espaços 

degradados (atualmente não lugares) e a proposta de como oferecer programas e 

atividades benéficas a cidade e seus habitantes, considerando desde a escala 

urbana, até as pequenas intervenções para a retomada de conscientização 

ambiental, pública e econômica, setores que sofrem, diretamente, o impacto 

causado pelo uso imoderado do automóvel. 
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UM BREVE HISTÓRICO DO CARRO  

NA CIDADE DE SÃO PAULO 

De um novo assunto, para um determinante na cidade 
 

“Há três décadas, sabemos como tornar as cidades melhores e mais habitáveis – 

depois de termos esquecido por quatro décadas – e, mesmo assim, não fomos 

capazes de melhorá-las. Jane Jacobs, que escreveu em 1960, em 1980 já havia 

conquistado os urbanistas. Mas os urbanistas ainda têm de conquistar a cidade.” – 

Jeff Speck - Cidade Caminhável—2012 

1.1 

CAPÍTULO 01 

Santos Dumont em seu automóvel em  São Paulo — FONTE: Disponível em:  

https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/06/  Acesso: 01/06/2019 
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O aumento descontrolado e insustentável dos automóveis na cidade de São Paulo 

evidencia suas grandes consequências em escala metropolitana, como: congestionamentos 

massivos, emissão excessiva de poluentes na atmosfera; área dedicada prioritariamente 

para o transporte individual, entre outros. Para a melhor compreensão deste efeito, é 

necessário fazer uma relação com os principais eventos ocorridos na história do 

desenvolvimento da cidade, relacionado-os com a  inserção do automóvel para  indicarmos 

quais aspectos tornaram esse crescimento um problema e quais destes aspectos podem 

mostrar uma solução para a intensificação das atividades do automóvel na cidade. 

A história do automóvel no Brasil já se inicia de modo simbólico, pois seu primeiro 

proprietário brasileiro foi o inventor Santos Dumont que, em novembro de 1891, trouxe o 

primeiro automóvel, importado de Portugal, que acabara de atracar no porto de Santos. 

Todavia, até o ano de 1900 somente quatro automóveis foram trazidos para o Brasil, 2 

deles estavam em São Paulo, o de Santos Dumont e do brigadeiro Tobias de Aguiar, porém 

eram pouco usados, pois a pavimentação das ruas não era adequada para tal tipo de 

veículo mecanizado. Portanto, embora a introdução do automómovel já houvesse ocorrido 

nas principais cidades brasileiras, o transporte continuava sendo os de tração animal e 

algumas linhas pequenas de bondes elétricos, pois o custo para a importação dos 

automóveis era elevado demais para se criar um mercado no Brasil, portanto, o automóvel 

era considerado um símbolo da elite, cujos veículos eram trazidos por eles importados de 

países europeus. 

 

 

1.1              De um novo assunto, para um determinante na cidade 
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O automóvel no Brasil (mais especificamente, São Paulo e Rio de Janeiro) passa a ganhar 

maior influência nas primeiras décadas do século XX, onde pequenas vias se tornam largas 

avenidas (desta vez, pavimentadas), o que alterou o curso da cidade de modo 

determinante. São Paulo passou a receber a elite no centro da cidade e imigrantes 

passaram a se locomover para trabalhar em indústrias, na época, emergentes, e situadas 

na periferia da cidade.  

As importações de automóveis crescem com rapidez devido ao novo modelo de produção 

universal das industrias: o Fordismo (cuja principal característica é a fabricação em massa 

através das esteiras de produção), implantado inicialmente em 1914 nos Estados Unidos e 

tornando-se rapidamente um modelo universal de gestão da Segunda Revolução Industrial, 

possibilitou a redução do preço do automóvel e a sua intensificação de exportações para o 

1.1              De um novo assunto, para um determinante na cidade 

 Largo São Bento 1887 — Disponível em : https://saopaulopassado.wordpress.com/2015/04/26/. Acesso: 01/06/2019 
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 1.1              De um novo assunto, para um determinante na cidade 

mundo todo, inclusive para o Brasil. A novidade do automóvel ganha cada vez mais 

importância nos meios de comunicação das cidades, os automóveis se destacavam como 

um grande assunto, que foram, inclusive, já usados como “trios elétricos” em desfiles 

carnavalescos no Rio de Janeiro na primeira década do século anterior, e, a partir disso, 

sua popularidade emerge por todo o Brasil, passando a se tornar um novo meio de 

transporte na cidade, se intensificando cada vez mais com o passar dos anos.  

Devido a esse crescimento de automóveis e sua demanda, não só de vias, mas de áreas 

adequadas aos mesmos, surge a necessidade da realização de planejamento urbano para 

a cidade. Para isso, foi convidado o urbanista britânico Ebenezer Howard, renomado por 

planejar novos padrões de urbanismos para introduzir na cidade, cujas propostas 

baseavam-se em unir as vantagens das zonas urbanas e rurais numa mesma cidade 

concêntrica e setorizada. Porém, os projetos realizados em São Paulo, a partir de 1915, 

tiveram foco na escala de bairro e além disso, foi apenas realizado em bairros nobres da 

cidade. Tais projetos começam a ser desenvolvidos em conjunto com a Companhia City em 

1927 no Jardim América; no Alto de Pinheiros em 1930; no Pacaembu em 1936; no Alto da 

Lapa em 1950; entre outros bairros. É notável nesse momento da história, a oportunidade 

que os gestores da cidade na época tiveram para desenvolver um modelo de cidade 

idealizado por um urbanista britânico, cujas ideias eram consideradas muitas vezes 

utópicas, mas tiveram grandes influências em cidades ao redor do mundo; porém, o 

desenvolvimento da cidade toma outro rumo baseado em suprir as necessidades de 

apenas uma pequena parcela da sociedade.  

 

Retrato da produção fordista — FONTE: Disponível em: https://escolaeducacao.com.br/fordismo/. Acesso: 01/06/2019 
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A época entre o final da década de 1920 e final da década de 1960 foram determinantes 

para o desenvolvimento viário da cidade e intenso, de modo que se consolidara até os dias 

atuais. O rodoviarismo como motivação política tem origem com o ex-presidente 

Washington Luís (1926 – 1930), quando ainda como governador de São Paulo em 1920 

discursou dizendo “Governar é povoar; mas, não se povoa sem se abrir estradas, e de 

todas as espécies; governar é, pois, fazer estradas! ”. Durante seu mandato de governador, 

Washington Luís projetou e requalificou estradas para o Porto de Santos. Ao assumir a 

presidência, inaugura em 1928 as estradas Rio-Petrópolis e Rio-São Paulo, além de criar a 

Polícia Rodoviária Federal e um mecanismo para estimular o rodoviarismo em todo o país: 

o Fundo Especial para Construção e Conservação de Estradas de Rodagens Federais.  

Outro fato importante no fim da década de 1920 foram as apresentações de projetos para a 

prefeitura, dentre outros, pela companhia Light de eletricidade, cuja proposta apresentava a 

remodelação dos transportes públicos e o desenvolvimento de um sistema de metrôs pela 

Formação do bairro Pacaembu 1936 e situação atual do bairro 20014  — FONTE: Disponível em:  

http://www.ciacity.com.br/historia.php. Acesso: 01/06/2019 
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cidade; mais uma oportunidade da cidade para rever suas prioridades e sua relação com a 

mobilidade urbana e coletiva; além de outra proposta que era estudada por Francisco 

Rodrigues Saturnino de Brito, presidente da comissão de melhoramentos do rio Tietê na 

época, que propunha a criação de lagos e parques urbanos nas confluências dos rios, no 

caso, o Tietê com o Tamanduateí, defendendo a integridade da várzea dos rios e 

garantindo o resgate da orla fluvial urbana; porém, tais propostas entram em embate com 

outra, aquela do Plano de Avenidas, idealizado por Prestes Maia e Ulhôa Cintra em 1938, 

que procurava a elaboração de novas avenidas radiais que beneficiariam o deslocamento 

dos veículos por todas as zonas de São Paulo; portanto, observa-se que a prioridade de 

deslocamento na cidade já estava indicando o automóvel como protagonista, e, 

paradoxalmente, já sofria com congestionamentos; a proposta aprovada na prefeitura é o 

Plano de Avenidas, concebido em 1940 que viria a se tornar uma orientação da expansão 

viária ao longo dos anos.  

O que é irônico na ideia defendida por Prestes Maia e Ulhoa Cintra é que por mais que 

esse plano tenha tido como referência cidades como Moscou, Viena e Paris, nessas 

cidades já existiam anéis ferroviários e hidroviários antes da realização desse novo sistema 

de avenidas, porém, esse discurso agradava aos empreendedores para atrair a indústria do 

automóvel, que se encontrava num crescente desenvolvimento no mercado internacional. A 

cidade de São Paulo só conheceria o novo meio de transporte de metrô apenas 34 anos 

depois, em 1974. E o projeto proposto por Saturnino de Brito ficaria apenas no papel; 

consequentemente, os rios da cidade perdem a condição fluvial urbana que existia na 

época graças a retificação e deterioração dos mesmos com a proposta do Plano de 

Avenidas.  
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No começo da década de 1930 a mancha urbana de São Paulo se expande para além dos 

limites do centro hitórico; é uma nova transformação de cidade para a metrópole 

paulistana. Nesta mesma década, o Brasil passa por mudanças significativas na política, 

cujas ideologias cursam um novo rumo com o início da Era Vargas, colocando fim à 

República Velha e as oligarquias cafeeiras paulistas com a Revolução de 1930; São Paulo 

passa a substituir gradativamente a estrutura urbana, de forte caráter europeu, por um 

desenvolvimento que privilegia a formação de um sistema viário em que o automóvel se 

torna fundamental para a coesão da cidade, baseado nas cidades norte-americanas. O 

Plano de Avenidas de Prestes Maia e Ulhôa Cintra passa a se tornar um modelo que 

estruturou o modo de expansão urbana, de modo a se reproduzir por toda a cidade. Com 

isso, as grandes áreas planas se tornam áreas a serem destinadas para a construção de 

eixos estruturantes da cidade; os rios perdem suas margens com as chamadas “avenidas 

de fundo de vale”, muitos dos rios acabam se “ocultando” canalizados por debaixo das vias, 

as quais tornam-se contínuas barreiras e elementos promotores de uma clara segregação 

da cidade em zonas, além de, literalmente, emergir um novo problema: as enchentes se 

tornam o produto da própria urbanização da cidade. 

A cultura rodoviarista no Brasil ganha mais contundência com Juscelino Kubitschek  

assumindo a presidência (1956-1961). A transferência da capital para Brasília, com 

intensões de “integrar o Brasil”, trouxe ampliações na malha rodoviária por todo o país. E, 

como fator determinante do rodoviarismo, buscou atrair empresas internacionais do ramo 

automobilístico, além de trazer todo tipo de indústria relacionada ao mesmo ramo. Tal 

estratégia administrativa teve consequências positivas e negativas, atraiu o capital 

internacional e gerou empregos por todo país, porém, as ferrovias foram desprezadas e 

sucateadas com o passar dos anos em prol do rodoviarismo.   
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Um fato curioso ocorrido em 1960 foi o lançamento da primeira edição da revista “Quatro 

Rodas” onde o tema de congestionamento foi abordado com bastante ênfase e trazia uma 

tabela interessante expondo a evolução da frota de veículos no Brasil de 1945 a 1960. Essa 

tabela indicava que o total de veículos em 1945 era de aproximadamente 220 mil veículos e 

em 1960 o total de veículos ja atingia mais de 1 milhão. (POR UMA SÃO PAULO MAIS 

SUSTENTÁVEL, 2017, p. 91).  

Durante as décadas de 1960 e 1970, São Paulo tem um grande crescimento populacional e 

com grandes ondas de imigrações, principalmente internas, atraídas pelo setor industrial e 

desenvolvimento econômico na cidade grande. Tal crescimento demográfico representou 

uma preocupação para a cidade, pois as ocupações urbanas passaram a se definir com o 

passar do tempo, assim, em 1972, foi estabelecida a Lei de Zoneamento, que delimitava os 

usos e as formas de ocupação urbana em toda a cidade. Porém, como o crescimento 

populacional era grande e constante, a aprovação da lei que poderia auxiliar na definição 

das ocupações foi estabelecida tardiamente, logo, de modo generalizado, a lei consagrava 

o que já fora consolidado na cidade, verticalização onde ocorria, zonas industriais nas 

várzeas dos rios Tietê e Tamanduateí, e os outros 70% do território ocupado, zonas mistas 

e de baixa densidade. Quase uma década depois, o modelo de zoneamento incluiu a 

permissão para o uso de áreas de construção de conjuntos habitacionais da Cohab nos 

arredores da zona rural, cujas terras possuíam menor valor imobiliário. Como se já não 

bastasse a segregação e fragmentação que ja envolvia a cidade, formam-se novos núcleos 

de desigualdade social cujos habitantes, que tem maior necessidade econômica, vivem em 

periferías da cidade. 

1.1              De um novo assunto, para um determinante na cidade 
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Evidentemente, esse modelo de ocupação urbana fez com que os moradores de extrema 

periferia ficassem radicalmente excluídos de locais onde as oportunidades de emprego e 

renda estão presentes, deixados à deriva sem infraestrutura para serviços urbanos, 

educação básica, e saneamento básico, em alguns casos. Segundo Raquel Rolnik esses 

foram os motivos para o pico de violência que ocorre a partir da década de 1990, uma 

violência que toma conta da cidade gerando tensões e desigualdades a ponto de 

desqualificar áreas e desvalorizar imóvies em algumas regiões. 

A partir da década de 1990, a cidade de São Paulo passa por uma reestruturação industrial 

e influenciado por converções econômicas com a ampliação dos serviços e da mudança de 

suas dinâmicas administrativas, esses processos influenciaram também na estrutura de 

empregos e reorganização espacial da cidade. Isso leva aos megainvenstimentos 

realizados pelo setor imobiliário para a execução de shopping centers, condomínios, entre 

outros, desarticulando as redes de comércio e serviços existentes nos centros e subcentros 

da cidade. Tais investimentos foram crescendo em grande escala, de modo a cercar muitas 

das regiões periféricas da cidade. Esses modelos de investimentos fizeram com que as 

regiões da cidade ficassem cada vez mais concentradas e polarizadas, porém, com a 

reprodução desordenada desses novos polos, gera-se uma perda de qualidade urbanística, 

comprometendo principalmente os espaços públicos da cidade. 

Com o decorrer do tempo, o automóvel passa a se tornar o mais forte elemento 

influenciador do modo de vida urbana do século XX em diante. O que antes era apenas um 

assunto revolucionário e gerador de novos comportamentos sociais, principalmente para a 

elite, nos seus primeiros anos, o veículo passa a se tornar algo indipensável para todos. 
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Passou a ser da classe trabalhadora; comerciantes passam a transportar sua mercadoria; e 

por onde as pessoas caminhavam e conviviam, transfere-se a prioridade do espaço para a 

estruturação de eixos de tráfego para o carro. E assim, os espaços urbanos e edificações 

passam a se adaptar cada vez mais para o automóvel do que para os próprios cidadãos, 

trazendo grandes consequências e uma degradação sucessiva em diversos setores da 

sociedade, além de gerar atitudes ainda mais nocivas na esfera social, como o 

comportamento individualista de uns, e a dependência subordinada de outros.  

FONTE: Disponível em: http://www.fau.usp.br/

docentes/depprojeto/c_deak/CD/5bd/1rmsp/plans/

h2pl-av/index.html.  

Acesso: 01/06/2019 

FONTE: Disponível em: https://
www.archdaily.com.br/br/625874/estudo-de-caso-as-

regras-tacitas-da-construcao-nas-favelas  

Acesso: 01/06/2019 

Plano de Avenidas idealizado por Prestes Maia e 

Ulhôa Cintra. 

Foto que ilustra a dependência subordinada dos 

cidadãos com o carro. 

https://www.archdaily.com.br/br/625874/estudo-de-caso-as-regras-tacitas-da-construcao-nas-favelas
https://www.archdaily.com.br/br/625874/estudo-de-caso-as-regras-tacitas-da-construcao-nas-favelas
https://www.archdaily.com.br/br/625874/estudo-de-caso-as-regras-tacitas-da-construcao-nas-favelas
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1.2 
A dependência do automóvel 

 

“Sem o automóvel não há como abastecer uma casa na cidade marcada pela 

urbanização dispersa: ocupação de vastas áreas com baixa densidade de 

ocupação onde predomina, no uso do solo, frequentemente de forma absoluta 

e exclusiva, a moradia e a infra-estrutura rodoviária.” – Ermínia Maricato – 

Revista Ciência & Ambiente - 2008 

Congestionamento em  São Paulo — FONTE: Disponível em: https://viatrolebus.com.br/2011/12/brasil-

aceita-ter-metas-obrigatorias-de-corte-de-emissao-de-co2-apos-2020/. Acesso: 01/06/2019 
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Como visto anteriormente, o automóvel, ao longo do seu desenvolvimento, passa a se 

tornar não só um meio de locomoção na cidade, mas foi o grande responsável para modela

-la e modificar as relações sociais em quase todos os aspectos. Nos tornamos reféns de 

uma necessidade que não degrada apenas a cidade, mas todas as relações da cidade com 

os habitantes; o desejo de cidadãos de sair da metrópole, evitar congestionamentos e fugir 

da poluição; isto passa a ser constante. O mais cobiçado meio de transporte que fornecera 

a liberdade individual de ir e vir por livre e espontânea vontade se torna utópico, pois, além 

de necessária infraestrutura rodoviária, os congestionamentos e estresse se tornam 

desgastantes e condicionam as pesssoas a perderem o seu bem mais precioso: o tempo. 

Ou seja, o automóvel não só se torna uma utopia, mas transforma-se para seus usuários 

numa prisão. 

A disseminação do automóvel e o pós fordismo determinaram novas induções de 

ocupações urbanas no final do século XX, o desenvolvimento tecnológico; a terceirização; 

o sistema administrativo “just in time” que muda a estratégia logística industrial; o 

redirecionamento do capital que transfere conjuntos de produção para regiões onde a 

legislação ambiental é menos rigorosa e a mão de obra é mais barata; foram todas as 

consequências que, com o auxílio dos veículos, permitiu maior desenvolvimento disperso e 

fragmentado da cidade, conformando a degradação de regiões marcadas por produções 

fordistas e tayloristas, cujas ocupações urbanas são mais concentradas. Essas 

características acabam redirecionando a ocupação do território de modo a se adequar com 

as demanda da globalização. 
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 1.2                    A dependência do automóvel 

Tal dispersão e fragmentação da cidade evidenciam consequências até os dias atuais. 

Através da impulsão do mercado imobiliário de valorização do preço das localizações mais 

“privilegiadas”, como a promoção de condomínios fechados e shopping centers nas 

periferias da cidade. A segregação e fragmentação se consolida enquanto é indicada a 

morte de espaço para o pedestre, de comércios de bairro, e pequenas culturas locais. 

Como já alertado por Jane Jacobs em 1960, e reforçado por Ermínia Maricato (Revista 

Ciência & Ambiente, 2008, p.7) “O movimento de saída da cidade é paralelo ao movimento 

de degradação das áreas centrais urbanas”. Além disso, a expansão de ocupação nas 

“áreas degradadas recuperadas” a partir da gentrificação, demonstra uma determinação de 

lucro a curto prazo e inconsequência do mercado imobiliário.  

A consolidação desses fatores se torna algo nocivo, pois à medida em que se degradam os 

espaços públicos na cidade, os cidadãos são paralelamente submetidos a 

condicionamentos individualistas, que pode ferir, direta ou indiretamente, a concepção de 

um espaço democrático dentro da sociedade e, negar o caráter cosmopolita da metrópole 

paulistana. A partir dessa segregação que começa a moldar os espaços da cidade, torna-

se comum pessoas convivendo com condições mínimas ou até com a falta de saneamento 

básico possuírem pelo menos um automóvel para conseguir, de certa forma, ter um meio 

que viabilize sua locomoção para o trabalho. Para cidadãos nessas condições, 

predominam as consequências da dependência subordinada, ou seja, o fato de depender 

de um automóvel por depender do mesmo para trabalhar. Isso reflete a realidade de cidade 

fragmentada e desigual que é enfrentado diariamente pelos seus habitantes. 
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 1.2                    A dependência do automóvel 

Comparativo em diferentes situações de 

transito. FONTE: Cidades para um pequeno 

planeta, 1997, p. 37. 

Mapas comparativos da hidrografia e 

das quadras viárias da metrópole de 

São Paulo. 

FONTE: Geosmpa. Disponível em: 

http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/

PaginasPublicas/_SBC.aspx. 

Acesso: 01/06/2019 

À direita, 

Engarrafamento na Faria Lima em 2017. 

FONTE: Disponível em: https://

vejasp.abril.com.br/cidades/foto-de-no-

no-transito-da-faria-lima-movimenta-

redes-sociais/  Acesso: 01/06/2019 
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1.3 
O contexto atual 

 

“Os congestionamentos fazem parte da paisagem paulistana já há muitas 

décadas, somente aumentando de intensidade e duração, além de terem se 

espalhado por praticamente toda a cidade” – Gilberto Natalini e Marcelo 

Morgado - Por uma São Paulo mais sustentável - 2017 

Meios alternativos de transporte — FONTE: Disponível em: https://veja.abril.com.br/economia/brinquedo

-levado-a-serio/ 
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Devido ao enraizamento da cultura rodoviarista na cidade de São Paulo, a virada para o 

século XXI trouxe o crescimento das frotas de automóveis, quilômetros de 

congestionamentos, acidentes e emissões de gases poluentes e crescimento horizontal a 

partir de novas vias para automóveis esses problemas ainda são uma constante crescente, 

e a cada ano que passa esses números batem recordes desastrosos, ou seja, a cidade se 

deteriora pela consequência do desenvolvimento voltado prioritariamente para o uso do 

automóvel e com políticas insuficientes para resolver as questões de mobilidade urbana 

que exigem, numa metrópole como São Paulo, uma grande demanda. Entretanto, alguns 

acontecimentos recentes na cidade são notáveis pelo surgimento de oportunidades que 

podem trazer melhorias para a metrópole em diversas escalas ou podem, também, serem 

negligenciadas pela inversão de prioridades relacionadas a mobilidade urbana. 

Conforme discorrido no contexto histórico anteriormente, percebemos claramente como a 

inserção do carro na cidade condiciona o desenvolvimento da mesma para viabilizar o 

próprio uso do automóvel. Com o passar do tempo, tal meio de transporte se torna 

prioritário nas vidas dos habitantes e que, até nos dias atuais, continua moldando cidades 

por todo o mundo, todavia, a cidade de São Paulo já se tornou uma das maiores 

megalópoles do mundo e seu crescimento viário não consegue acompanhar as demandas 

de mobilidade urbana priorizando um meio de transporte individual e que ocupe tanto 

espaço. No dia 23 de Maio de 2014, segundo as informações da CET (Companhia de 

Engenharia de Tráfego), a agência municipal responsável pela gestão do tráfego de São 

Paulo, foi registrado um recorde histórico mundial de 344 quilômetros de vias 

congestionadas simultâneamente em toda a cidade. Como se não fosse o suficiente, a 

cada ano que passa, os números de carros por habitante da cidade só crescem e cada ano 
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São Paulo faz uma nova marca entre os piores trânsitos. Atualmente, o paulistano leva em 

média 3 horas por dia no trânsito, e, segundo a revista Time, a cidade de São Paulo sofre 

todos os dias os piores congestionamentos do mundo. (Disponível em: https://

brasil.elpais.com. Acesso em 27 de Novembro de 2018). 

A cidade de São Paulo passou a ser reconhecida internacionalmente como “a cidade que 

busca o lucro como motivação maior” segundo o arquiteto Richard Rogers (1997, p. 8), isso 

explica a constante proliferação de edificações de usos monofuncionais pelo mercado 

imobiliário e a prioridade na gestão de tráfego para o transporte individual, “facilitando” os 

acessos aos polos comerciais da cidade sem considerar suas consequências. Como, por 

exemplo, a crescente negligência dos espaços públicos da cidade. 

Com base nesse panorâma caótico de políticas insatisfatórias de mobilidade e 

supersaturação das vias pelo transporte individual, temos uma cadeia de agravantes 

socioeconômicos e ambientais que abordaremos no capítulo à frente. Mas é importante 

destacar aqui que outro problema que vem se agravando nos dias atuais são as enchentes, 

que, como ja dito, produto de um desenvolvimento que se baseou em mudar cursos 

naturais de rios, canalizá-los e enterrá-los por baixo de vias impermeabilizadas como o 

Plano de Avenidas, por exemplo. Em suma, esse é o cenário atual que o paulistano 

enfrenta na cidade: mobilidade ineficiente, congestionamentos recordes, graves problemas 

ambientais, de saúde, e sociais; resultado da ineficiência e descontinuidade das gestões 

responsáveis para oferecer infraestrutura. 

 

 

https://brasil.elpais.com/
https://brasil.elpais.com/
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Não obstante, alguns indicadores parecem oferecer a oportunidade de repensar o modo 

que convivemos na cidade, e assim, imaginar possibilidades de mudar o contexto de 

cidade de desenvolvimento tradicional para um modo mais coeso e humano para seus 

habitantes. Um exemplo recente,  foi a grande onda de aplicativos de celular que permitiu 

não só o favorecimento de transportes coletivos como o ônibus e o taxi, como também 

possibilitou uma nova oferta de transportes ativos alternativos como a bicicleta, o 

patinete, oferta de caronas, entre outras soluções. 

As pesquisas “Origem Destino” (Secretaria dos Transportes Metropolitanos, 2017) indicam 

alguns dados importantes relativos ao total de viagens motorizadas no transporte público e 

privado. No ano de 1967, 68% dos cidadãos utilizavam o transporte público enquanto 32% 

utilizava o transporte privado. Em 2002, os automóveis assumem a frente com 52% do total 

das viagens motorizadas. No entanto, as últimas duas pesquisas “OD” (2007 e 2017) 

tiveram resultados aproximados, com a participação do transporte coletivo voltando a 54% 

contra 46% dos modos privados, número equivalente ao ano de 1987. Esses números 

podem indicar aspectos positivos que podem possibilitar uma restruturação na cidade. 

Embora os números pareçam equivalentes, é necessário considerar que, atualmente, o 

carro passa a se tornar um transporte excludente devido aos altos custos para mante-los, 

sem contar as crescentes taxas de congestionamentos que inviabilizam a facilidade do 

transporte e aumentam os gastos com o mesmo. 

Apesar da tentativa de reordenar o transito, a prefeitura de São Paulo em 2013, a gestão 

de Fernando Haddad, buscou iniciativas como a confecção de novos corredores de ônibus 

para atender a demanda do transporte público; novas propostas como a implementação de 

ciclovias; novas dinâmicas para pedestres em vias principais da cidade, fechando-as para 

os automóveis, sugerindo um grande calçadão para os pedestres, como a avenida Paulista 
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e o Elevado João Goulart, por exemplo, além de regulamentar o desfile carnavalesco de 

blocos de rua, que ofereceu ainda mais ao público opções de lazer e convívio. Porém, a 

descontinuidade administrativa e as mudanças de prioridades das gestões seguintes fazem 

com que propostas como essas sejam colocadas em segundo plano para seguir dando 

prioridade ao automóvel. Como por exemplo, na gestão seguinte, o “gestor” João Dória, 

aumenta a velocidade das marginais, contrariando a administração anterior que acabara de 

diminuir, e negligenciar uma tendência mundial de segurança e grande parte das 

estatísticas de acidentes registrados pela própria CET. 

Mais recentemente, os acontecimentos que mais deixam marca no primeiro semestre de 

2019, em relação aos temas abordados acima, foram as grandes enchentes, consequência 

de uma grande área impermeável do traçado viário somado ao descarte irresponsável de 

lixo que obstrui os sistemas de drenagem da cidade, que acabaram deixando a cidade 

paulistana em estado de alerta periodicamente durante as tempestades ocorridas, isolando 

bairros com os alagamentos, deslizamentos, e quedas de árvores. Outro acontecimento foi 

a recente queda nos viadutos das marginais Pinheiros e Tietê, neste surgiu um fato 

curioso, ocorreram grandes congestionamentos nas marginais, porém, o trânsito gerado foi 

abaixo do esperado pela CET ficando 20% acima do limite histórico, mas, a expectativa era 

de que ficasse 30% acima, isso só foi possível devido a uma eficiente disseminação da 

notícia nos meios de comunicação e aos aplicativos que oferecem rotas e transportes 

alternativos, auxiliando que o trânsito ocorresse de forma mais distribuída. 

Mais recentemente, os acontecimentos que mais deixam marca no primeiro semestre de 

2019, em relação aos temas abordados acima, foram as grandes enchentes, consequência 
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de uma grande área impermeável do traçado viário somado ao descarte irresponsável de 

lixo que obstrui os sistemas de drenagem da cidade, que acabaram deixando a cidade 

paulistana em estado de alerta periodicamente durante as tempestades ocorridas, isolando 

bairros com os alagamentos, deslizamentos, e quedas de árvores. Outro acontecimento foi 

a recente queda nos viadutos das marginais Pinheiros e Tietê, neste surgiu um fato 

curioso, ocorreram grandes congestionamentos nas marginais, porém, o trânsito gerado foi 

abaixo do esperado pela CET ficando 20% acima do limite histórico, mas, a expectativa é 

de que ficasse 30% acima, isso só foi possível devido a uma eficiente disseminação da 

notícia nos meios de comunicação e aos aplicativos que oferecem rotas e transportes 

alternativos, auxiliando que o trânsito ocorresse de forma mais distribuida. 

À direita, 

Viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros 

FONTE: Disponível em: https://fotografia.folha.uol.com.br/

galerias/nova/1617979908135362-viaduto-que-cedeu-na-
marginal-pinheiros Acesso: 01/06/2019 

  

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1617979908135362-viaduto-que-cedeu-na-marginal-pinheiros
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1617979908135362-viaduto-que-cedeu-na-marginal-pinheiros
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1617979908135362-viaduto-que-cedeu-na-marginal-pinheiros
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2.1 
A condição insustentável do automóvel 

 

“As cidades não podem ser pensadas para os carros. O ritmo do encontro é o 

ritmo da caminhada.” – Jaime Lerner – Cidades para pessoas - 2015 

CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE 
 

CAPÍTULO 02 

FONTE: Disponível em: https://salaodocarro.com.br/mercado/carro-meio-transporte-mais-polui-cidade-
sao-paulo.html Acesso: 01/06/2019 

https://salaodocarro.com.br/mercado/carro-meio-transporte-mais-polui-cidade-sao-paulo.html
https://salaodocarro.com.br/mercado/carro-meio-transporte-mais-polui-cidade-sao-paulo.html
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Neste contexto, é perceptível a perda de contato da cidade com a natureza, tendo em vista 

que tornou-se algo meramente exploratório sem compreender sua real necessidade para a 

vida humana. Em somatória a isso, o automóvel passa a ser o principal fator reponsável 

pela deterioração de uma estrutura social coesa da cidade, segregando atividades 

cotidianas e locais em setores da cidade, e, devido a sua prioridade no planejamento 

urbano, todas as áreas dedicadas ao espaço público se moldam em prol do motorista. O 

espaço público torna-se um ambiente degradado e hostil, e o carro torna-se uma fortaleza 

móvel para o cidadão, o que cria um distanciamento ainda maior entre o cidadão e a 

cidade, negligenciando os acontecimentos da cidade por todo o seu caminho até o seu 

destino final. O território cada vez mais dedicado ao automóvel (ruas, avenidas, viadutos, 

pontes, túneis, estradas, estacionamentos, garagens...) acaba gerando caros investimentos 

e toneladas de poluentes emitidos no ar diariamente, somados aos acidentes causados 

com mortes ou invalidez e desconfortos como a poluição sonora, as horas gastas em 

colossais engarrafamentos ou até mesmo o deslocamento a pé em locais prioritariamente 

destinadas ao automóvel, reafirmando a verdadeira utopia do automóvel como instrumento 

para liberdade de deslocamento. Uma verdadeira catástrofe que evidencia a 

insustentabilidade do seu uso prioritário em diversos aspectos. 

Como citado anteriormente, a indústria automobilística chega no Brasil não apenas com a 

produção em massa de carros, mas também com serviços destinados a exploração de 

minérios, metalurgia, indústria de auto-peças e serviços mecânicos e de manutenção, entre 

outros serviços, além de obras dedicadas para fornecer a infraestrutura para cada processo 

citado e a criação de vias, garagens e estacionamentos para a vibilidade do uso do veículo. 
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 É evidente o grande envolvimento de capital, logo, de um significativo poder político, além 

de fazer parte de uma grande rede de negócios e interersses que envolvem diversos tipos 

de setores básicos para a demanda da cidade, por exemplo, energia, recurso estratégico e 

fundamental para qualquer poder político. Como já dissertado por Ermínia Maricato: 

“Exploração, refinamento e comercialização do petróleo, com as extensas e significativas 

redes de distribuição são, na verdade, a parte mais importante na disputa pelo poder no 

mundo. As últimas guerras promovidas pela nação mais poderosa do globo confirmam 

essa assertiva.” (Revista Ciência & Ambiente, 2008, p.8). 

Hoje, as pessoas prezam sua conveniência, e muitas vezes isso acaba por optar se 

deslocar com o automóvel, mas, da mesma forma, anseiam por uma vida pública genuína, 

e as multidões que lotam os centros urbanos, a avenida Paulista e o Minhoção nos finais 

de semana são testemunhas deste fato. Logo, é necessário ponderar o que seria 

comodidade e o que seria necessidade. O autor Jeff Speck em seu livro “Cidade 

Caminhável” o Engenheiro e Economista Donald Shoup, conhecido popularmente como 

“Jane Jacobs das políticas de estacionamentos”; ele estudou os estacionamentos nas 

cidades americanas desde sua ocupação na cidade até como eles funcionam, isso o levou 

a conclusões que podem trazer vantagens a todos os envolvidos. 

Shoup observa que em vez de o estacionamento trabalhar a serviço da cidade, o oposto 

ocorre, quase sempre, prejudicando a dinâmica própria da cidade. Inicialmente Shoup 

estuda os valores do terreno que está localizado uma vaga de carro, considerando cada 

região da cidade, ou seja, ou valor do metro quadrado em cada região; com isso conclui-se 
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 que as vagas de carro (muitas gratuitas) possuem um valor acima de todos os carros nos 

EUA, logo, fica a pergunta: se o estacionamento for gratuito ou custar pouco, quem está 

pagando por ele? Shoup explica:  

“No início, o empreendedor paga pelo estacionamento 

exigido, mas logo os inquilinos o pagarão, depois os 

clientes e assim por diante, até que o preço do 

estacionamento esteja difundido por toda economia. 

Quando compramos numa loja, comemos num 

restaurante ou vemos um filme, pagamos indiretamente 

pelo estacionamento, porque seu custo está embutido 

no preço da mercadoria, refeição e ingressos. Sem 

saber, estamos sustentando nossos carros com quase 

toda transação econômica que fazemos, porque uma 

pequena parte do dinheiro que troca de mãos paga 

pelo estacionamento.” (SHOUP, 2005, p. 25) 

 

 

 

As ramificações dessa cadeia são perturbadoras. Ninguém opta por não pagar o 

estacionamento. Desde pessoas que andam, pedalam ou usam do transporte público, 

acabam financiando as que dirigem, Com isso, acabamos barateando o dirigir e assim, 

mesmo que indiretamente, motivando o seu uso que compromete o deslocamento dos 
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outros meios citados, por exemplo, criando uma demanda induzida para o uso do 

automóvel, que muitas vezes acaba por refletir nas legislações das cidades, de modo que 

cada cidade tenha seu requisito mínimo de vagas, dependendo do uso da edificação, o que 

acaba por consolidar ainda mais destinar área para o carro, mesmo que 

desnecessariamente. 

Consequentemente, a medida que a vitalidade dos espaços públicos diminui para o 

automóvel, perde-se o hábito de participar da vida urbana da rua. O policiamento natural e 

espontâneo, produzido pela própria presença das pessoas, é substituído pela segurança 

policial e a própria cidade torna-se menos hospitaleira e mais alienante. Logo, nossos 

espaços públicos passam a ser percebidos como realmente perigosos e o medo entra em 

cena, intensificando comportamentos individualistas e nos afastando da noção de 

responsabilidade compartilhada que deveríamos ter nos espaços públicos de nossas 

cidades. Onde antes historicamente víamos cidades originalmente criadas como um 

potencial do que temos em comum e diferente; agora, são projetadas para manter-nos 

afastados uns dos outros. 
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2.2 
A cidade e a sustentabilidade 

 

“Os países que priorizam as necessidades humanas básicas no ensino, saúde 

e alimentação não só aumentam diretamente o bem estar, mas também 

provavelmente verão, a longo prazo, uma melhor distribuição de renda e 

receitas médias mais altas” – Relatório do Banco Mundial – Cidades para um 

pequeno planeta - 1997 

FONTE: Disponível em: http://www.estrategiaods.org.br/educacao-e-sustentabilidade/ Acesso: 01/09/2019 
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A sociedade em geral sempre esteve condicionada ao equilíbiro com o meio ambiente. A 

irresponsabilidade ou inexperiência com esses princípios trouxeram consequências 

desastrosas e, até mesmo, fatais para antigas civilizações. Levando isso em consideração 

e se relacionarmos com o contexto atual, nota-se que os rumos traçados na grande 

metrópole de São Paulo, até então, foram marcados por desleixos e negligências desses 

princípios, e as consequências vêm surgindo com cada vez mais intensidade. É irônico 

perceber que a confecção das cidades, o habitat da humanidade, são os maiores 

destruidores do ecossistema e a maior ameaça para a sobrevivência da humanidade no 

mundo. Portanto, o aumento da conscientização do tema de sustentabilidade, aliado ao 

desenvolvimento tecnológico e da comunicação, é necessária, pois são essas as 

condições que podem contribuir para o desenvolvimento de uma cultura urbana e pós-

industrial: socialmente responsável e ambientalmente consciente, garantindo para nossas 

futuras gerações uma reserva de capital natural equivalente ou maior que nossa própria 

herança. 

Há tempos que as grandes metrópoles têm sido encaradas como arenas de consumo, fica 

explícito aqui a busca do lucro imediato. Novamente, vemos as graves consequências 

desse tipo de posicionamento: a riqueza torna-se um fim em si mesma. Os recursos 

naturais são demasiadamente explorados, a maioria dos produtos em geral fabricados são 

para consumos destinados a curto/médio prazo (independentemente da evolução 

tecnológica, é notável ações como obsolecência programada de empresas que 

negligenciam o impacto dessa produção massiva), e a cidade não atende as demandas da 

reciclagem desses resíduos que são despejados em lixões cada vez maiores. O tradicional 

sistema de economia linear, onde parte-se da extração do recurso natural e acaba numa 
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ponta em que esse recurso (ainda que útil) é descartado sem se considerar uma nova 

finalidade, nem mesmo para atingir metas sociais mais amplas. 

O modelo de desenvolvimento da “Economia Circular”, seria um bom exemplo dessas 

metas sociais; que tem como base a preservação do capital natural, através do 

gerenciamento do uso dos recursos renováveis e controle dos não-renováveis, otimização 

da produtividade e dos recursos, de modo que sejam reutilizáveis, renováveis ou 

recicláveis, eliminando externalidades negativas, como descartá-lo como resíduo. A 

Economia Circular é aquela economia restauradora e regenerativa, e que tem como 

finalidade manter os produtos, componentes e materiais no seu mais elevado estado de 

utilidade e valor, e que se conforma como um ciclo contínuo e positivo de desenvolvimento 

que evita a reprodução de todas as etapas de uma produção convencional, transformando 

os bens no final de sua vida útil em recursos para outras finalidades, excluindo o termo 

“resíduo” do processo, já que todo o recurso é reaproveitado de alguma forma.  

Este tema está cada vez mais presente nas discussões internacionais, inclusive no Fórum 

Econômico Mundial de Davos, que já possui um projeto global chamado “Towards a 

Circular Economy” que surge em 2015 em função do desafio global de preservação do 

meio ambiente e dos recursos naturais, vinculado às transformações dos modelos de 

negócio e de gestão política. Segundo o fórum de Davos, a população está prevista para 

chegar a 9 bilhões de pessoas até 2030. Isso representaria uma tensão que põe em risco a 

demanda de recursos naturais para atender gerações futuras. A economia circular é, então, 

uma intenção de reverter esse cenário, tendo um grande potencial de inovação, geração 
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de empregos, desenvolvimento econômico, inovação tecnológica e gerenciamento 

político; um novo modelo estruturante da sociedade de maneira mais consciente.  

Infelizmente, a cidade paulistana, assim como outras cidades ao redor do mundo, 

sofre com descontinuidade política, falta de planejamento e negligência que resultam 

em danos irreversíveis e ocupações predatórias do território que não podem ser 

revertidas sem considerar certa viabilidade e prazo. Como bem definem os autores 

Gilberto Natalini e Marcelo Morgado no livro “Por uma São Paulo mais Sustentável”:  

 

“[...] mesmo projetando um prazo bastante longo 

de algumas décadas, não é possível imaginar a 

desocupação completa de áreas de mananciais, 

hoje com 2 milhões de residentes. Tampouco, 

alguém em sã consciência, poderia defender 

eliminar as marginais Tietê e Pinheiros da 

paisagem e voltar a se ter rios meandrantes, com 

várzeas preservadas, como até as primeiras 

décadas do século passado? A questão é como 

atenuar os efeitos deletérios destas antigas mega

-alterações na fisionomia do território, que 

exigiram décadas para serem feitas e se é que 

superaram alguns entraves ao crescimento, 

resultaram em tremendos problemas, como 
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enchentes diluvianas, engarrafamentos quilométricos, 

poluição asfixiante e outras mazelas, que afligem o 

cotidiano paulistano. Isso passa por reconhecer que as 

soluções, em si mesmo, precisam ser sustentáveis, 

integradas e compatíveis com os ditames da mais 

moderna tecnologia, que não criem novos impactos de 

outros tipos. Ou seja, não consertando erros à custa 

de criar outros, como sói acontecer nas intervenções 

rodoviaristas, que apenas deslocam os gargalos mais 

adiante. Isso requer ainda que a própria execução seja 

sustentável, na escolha de materiais (duráveis, de 

fontes locais, proporcionando menor uso de energia e 

água) e de técnicas construtivas.” (NATALINI; 

MORGADO, 2017, p. 289)  

O ideal seria a ação de “mimetizar a natureza” tornando nossas tarefas adequadas às 

condições do ambiente em que vivemos, e com isso, investirmos mais em permeabilidade, 

reúso e reserva de águas, criação de mais parques. No geral, adotar uma infraestrutra 

urbana verde de metabolismo circular em grandes escalas. Considerando isso, linhas 

principais de diretrizes e metas podem ser consideradas visando uma área urbana 

ambientalmente mais acolhedora e equilibrada para os habitantes da metrópole paulistana. 

A seguir foi considerada uma relação com algumas ações que a cidade de São Paulo tem 

o potencial de desenvolver e criar para melhor infraestrutura sustentável: 
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 - Favorecer o transporte público de qualidade, torná-lo uma forma direta, simples e 

acessível de atender toda a população; alguns estudos já comprovam que o acesso ao 

transporte público é crucial para escapar da pobreza e mostram índices mais determinantes 

como taxa de criminalidade, desempenho escolar ou porcentagem de famílias completas 

(sem desconsiderar a importância de cada uma dessas condições anteriormente citadas). 

- Produzir energias consumidas através de fontes renováveis, incentivar a geração 

distribuida e adotar iluminações públicas com sistemas que promovam a eficiência 

energética como a valorização de iluminação natural e iluminação por LED. 

- Superar números de áreas verdes por toda a cidade e equilibrar distribuição com a criação 

de parques urbanos e naturais, praças, florestas urbanas, parklets, entre outros; para 

amenizar temperaturas e situações como as conhecidas “ilhas de calor”, e aumentar as 

áreas permeáveis da cidade, juntamente com o estímulo de implantação de telhados, 

paredes e calçadas verdes. 

- Universalizar os serviços de saneamento básico, desde esgoto doméstico e industrial, 

evitando despejos em locais irregulares, até a implantação de um sistema de reúso e 

reservatório de águas pluviais e residuais em larga escala. Viablilizando implantar o uso 

racional da água de 110 L/hab. (quantidade idealizada pela Organização Mundial de Saúde 

e pela Organização das Nações Unidas). 

- Incentivar e requalificar os programas de reciclagem e renovação, possibilitando reciclar 

100% dos Resíduos Sólidos Urbanos passíveis de reciclagem e os Resíduos de 

Construção e Demolição; regularizar agentes ambientais de coleta seletiva, que são 

atualmente os maiores influenciadores para a reciclagem em São Paulo, incentivar a 

2.2                   A cidade e a sustentabilidade 
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compostagem, consumo consciente, agricultura orgânica, fontes renováveis de materiais, e 

boas práticas ambientais através de leis e cursos de educação ambiental para os 

habitantes. 

- Combater a poluição difusa (que representa aproximadamente 30% da poluição do rio 

Tietê) a partir da retenção de resíduos sólidos nos rios, evitando edificações nas suas 

proximidades que contribuem com o assoreamento dos rios. Em paralelo, é necessário 

desmotivar o uso frequente de automóveis, reduzindo não só as emissões de carbono na 

atmosfera como também os resíduos de borracha e outras partículas nocivas que chegam 

nos rios após as chuvas, ou seja, à medida que o transito de automóveis retrocede, a 

emissão de gases poluentes e resíduos da poluição difusa diminui consideravelmente 

também. 

- Revitalizar áreas degradadas da cidade, como vazios urbanos sem função social, sítios 

contaminados, patrimônios em desuso (que só geram despesas públicas), áreas de 

estacionamentos podem ser reconsiderados. Todas essas áreas tem um grande potencial 

de requalificação e inovação, e podem ser destinadas ao público sugerindo a criação de 

novos espaços públicos para a cidade. 

- Penalizar níveis inaceitáveis de segregação social, congestionamento e poluição. 

Diante dessas vertentes principais para a mudança de um cenário atual da cidade, para 

uma mais equilibrada, sustentável, e, até mesmo mais humanista, é impreterivelmente 

necessário o auxílio de pesquisas e investigação para o aprofundamento do tema. Além 

disso, é indispensável a abordagem das tecnologias mais recentes para a busca de 

soluções alternativas. As tecnologias em geral estão transformando nossas economias, 

2.2                   A cidade e a sustentabilidade 
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 2.2                   A cidade e a sustentabilidade 

nossos aprendizados, nossos campos e métodos de trabalho, nossa capacidade de alterar 

ambientes e até mesmo nossas tarefas e prazeres cotidianos: elas estão reformulando 

toda nossa vida e é graças a isso que é necessária uma continuidade nessas pesquisas e 

investigações, a vontade e necessidade contínua para a humanidade evoluir. É uma 

ferramenta que nos oferece a possibilidade de criar riqueza infinita e sustentável.  

FONTE: Disponível em: https://www.circulareconomy.pt/sobre-economia-circular/ Acesso: 01/06/2019 

FONTE: Disponível em: http://coletivourbane.blogspot.com/2012/02/masdar-cityi-cidade-sustentavel Acesso: 01/06/2019 
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Referência de adequar o edifício com a natureza, através de painéis biorreativos. FONTE: Disponível em: https://ciclovivo.com.br/

arq-urb/arquitetura/criado-na-alemanha-predio-que-usa-algas-como-fonte-de-energia/ Acesso:01/06/2019 

2.2                   A cidade e a sustentabilidade 
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2.3 
A tendência 

 

“Perceber a riqueza do conhecimento e das ideias contidas no conceito de 

cidadania é a chave para resolver os problemas urbanos. O aproveitamento 

desta riqueza não só impulsiona os urbanistas a visitarem ideias antes 

impensáveis, mas atende ao objetivo essencial de garantir aos cidadãos que 

suas ideias e conhecimento constituam parte integral da solução. Esta atitude 

é muito mais que participação e consulta, é cooperação. E toda atitude de 

cooperação reduz a tensão” – Brian Anson – Cidades para pessoas – 1997  

Referência de uma atitude cidadã, relacionadas as práticas sustentáveis — FONTE: Disponível em: 

http://www.ecoeficientes.com.br/os-12-principais-beneficios-de-cultivar-alimentos-nas-cidades/  

Acesso: 01/06/2019 
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O desenvolvimento técnológico é um recurso que ja se mostrou capaz de expandir a 

característica humana mais valiosa: a imaginação criativa e o poder intelectual, e o 

consumo crescente desse recurso não se sujeita a limitações. É sociável e respeita o meio 

ambiente, a criatividade humana é a riqueza sustentável da qual a sociedade pós industrial 

vai depender, potencializado com uma rede de dados e informações que conectam-se com 

o mundo, e interage de maneira flexível, ilimitada, progressiva, multidisciplinar e 

multidimensional. 

Neste meio tecnológico, oportunidades e dificuldades surgem da mesma forma. Do lado 

positivo, é inegável que a inserção da robótica, por exemplo, substitui práticas repetitivas e 

exaustivas de esforços físicos, as condições de trabalho melhoraram de forma contundente, 

o que antes eram 80 horas semanais, tornou-se 37 horas semanais; aumentando inclusive 

a expectativa de vida média do mesmo período, chegando a 80 anos (Cidades para 

pessoas, 1997, p.148).  

Porém, do outro lado o porblema maior a se enfrentar seria o desemprego. É notável o 

desespero de muitos indivíduos sem trabalho, nem sequer condições mínimas de 

sobrevivência, buscando refúgio nas drogas ou na raiva contra a sociedade, cometendo 

atos de vandalismo da cidade. Os políticos tiram de sua responsabilidade sem se 

aprofundar na real condição que passam essas pessoas, colocando a culpa na própria 

índole do indivíduo. Eles reforçam a ideia de disciplina e maior segurança para o “cidadão 

de bem”, e se dizem surpresos ao se deparar com ex-presidiários reincidirem na 

criminalidade. 
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Quanto ao desemprego, Richard Rogers propõe um interessante método de integração 

aliando a educação e pesquisa: 

 

“Poderíamos aproveitar o potencial de ‘tempo livre’ 

concedido pela nova era tecnológica, e aumentar o 

conceito de ‘trabalho’ – uma forma de cidadania 

criativa – atingiria as necessidades sociais 

menosprezadas pelo sistema de mercado e estimularia 

qualidades que humanizam e inspiram a vida. A 

‘cidadania criativa’ traduz-se por participação em 

atividades comunitárias essencialmente criativas. Ela 

poderia animar e movimentar as comunidades, poderia 

preencher um vácuo em suas vidas, agora sem 

objetivos, poderia fornecer status, satisfação e 

identidade e ainda começar a lidar com as causas da 

alienação e desarmonia da sociedade. Poderia ainda 

gerar as bases para uma força de trabalho mais 

criativa e motivada.” (ROGERS, 1997, p. 150) 
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Nós, tradicionalmente, concebemos o desenvolvimento das cidades como responsabilidade 

administrativa apenas aos setores público e privado. O panorama atual exige maior 

participação civil, visando desenvolver o trabalho alienante, ou o subemprego, dessa forma 

soluções poderiam surgir para problemas ignorados pelo poder público ineficiente e de um 

setor privado orientado unicamente pelo lucro; resultando gradativamente, “na substituição 

da pobreza, da dependência e alienação por equidade, iniciativas e 

participação.” (ROGERS, 1997, p. 151). A cidade deve se tornar um laboratório vivo para 

educação, pesquisa e aprendizado e não há ambiente melhor do que no público, pois 

compartilhar desses espaços derruba nossos preconceitos e nos obriga a reconhecer 

responsabilidades comuns, isso é o que une as comunidades e faça com que seus 

habitantes participem ativamente da conformação de suas cidades. 

 Atualmente, com a confiança da economia nos empregos de pequena escala criará 

necessidades diferentes das tradicionais. As pequenas empresas são menos dependentes 

de grandes instalações e mais dependentes da infra-estrutura da cidade e serviços locais. 

A mudança de grandes empresas para redes de pequenas empresas reduz a necessidade 

das pessoas de trabalharem longe de onde moram e isso sugere o surgimento de locais de 

trabalho espalhados por toda a cidade, complementados por vários pontos de encontro 

formais e informais. Este processo terá um impacto importante no comportamento da 

cidade. As horas de pico nas regiões de maior movimento comercial irão deslocar-se para 

uma distribuição mais equilibrada da mobilidade, pela cidade. Isto traz maior dependência e 

um uso mais eficiente e equilibrado do transporte urbano. Uma cidade com dinâmicas 

diferentes que poderá aumentar demanda da atividades culturais e serviços que busquem 

agregar, em vez de segregar. Estas tendências trazem enorme potencial econômico para 

2.3                     A tendência 
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pensar nas cidades desenvolvidas através de comunidades compactas e ecologicamente 

sustentáveis.  

Trocar ideias pessoalmente, está voltando a ser uma atividade tanto econômica quanto 

social. Esta indefinição dos limites entre trabalho e o resto da vida cotidiana irá direcionar a 

cidade com núcleos sociais mais compactos e mistos, criando novos polos de interesse e 

amarrando-os entre eles, com uma relação mais densa e complexa, com a condição prévia 

para a sustentabilidade urbana. Onde a riqueza é gerada pela criatividade dos cidadãos e 

a inovação surgirá do imprevisível e do espontâneo, as autoridades públicas precisarão 

desenvolver novas políticas de incentivo e produtividade de seus cidadãos.  

Já o carro, será visto como um componente menor de uma rede mais complexa e 

abrangente nos sistemas de transporte. Isto possibilitará ao cidadão movimentar-se de 

forma mais rápida, mais frequente e para maior número de lugares, de modo a interagir 

melhor com os diferentes polos econômicos da cidade e prevaler uma condição mais 

humanista dos espaços públicos para seus habitantes. 

 

2.3                     A tendência 

Pesquisa “Origem Destino” indicando nova 

tendência para o uso do transporte coletivo - 

FONTE: Metrô de São Paulo 
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3.1 
O Local 

 

““Como membros de uma profissão atualmente sem uma ética, os arquitetos 

não tem produzido diálogo. Encarregados por clientes de construir paredes, 

barreiras ou vias particulares que mantenham os indesejáveis à distância, ou 

então contratados para criar empreendimentos comerciais particulares, em 

locais que poderiam ter sido espaços públicos, muitos tornam-se cúmplices na 

estruturação da linguagem urbana da separação.” – Ellen Posner – Cidades 

para um pequeno planteta - 1997 

A PROPOSTA 

CAPÍTULO 03 

FONTE: Disponível em: http://gfaefotosaereas.blogspot.com/2015/05/shopping-center-norte-e-lar-center-
sao.html  Acesso: 01/06/2019 

http://gfaefotosaereas.blogspot.com/2015/05/shopping-center-norte-e-lar-center-sao.html
http://gfaefotosaereas.blogspot.com/2015/05/shopping-center-norte-e-lar-center-sao.html
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 3.1                    O Local 

LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO — CONTEXTO HISTÓRICO 

Levantamento cartográfico da cidade de São Paulo do ano de 1897, em vermelho: indicação do local de proposta de 

intervenção. 

Fonte: Geosampa. (Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx Acesso em 01 de Maio 

de 2019). 
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Seção do levantamento da cidade realizado em 1930, em vermelho: indicação do local de proposta de intervenção. 

Fonte: SARA 1930 (Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx Acesso em 01 de Maio 

de 2019). 
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Levantamento cartográfico da cidade de São Paulo do ano de 1954, em vermelho: indicação do local de proposta de 

intervenção. 

Fonte: VASP Cruzeiro 1954 (Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx Acesso em 01 

de Maio de 2019). 



63 

 3.1                    O Local 

Seção do levantamento fotográfico aéreo da cidade realizado em 2000, em vermelho: indicação do local de proposta de 

intervenção. 

Fonte: Geosampa (Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx Acesso em 01 de Maio 

de 2019). 
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Levantamento cartográfico da cidade de São Paulo do ano de 1954, em vermelho: indicação do local de proposta de 

intervenção. 

Fonte: VASP Cruzeiro 1954 (Disponível em: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx Acesso em 01 

de Maio de 2019). 
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 3.1                    O Local 

Contextualizando os mapas apresentados, observa-se como o 

crescimento da cidade influenciou diretamente na formação dos 

rios, córregos e várzeas com suas edificações e traçados viários. A 

área escolhida para sugerir uma proposta de projeto, está localizada 

na Zona Norte da cidade de São Paulo, no bairro de Vila Guilherme. 

Um lugar que antes era uma área de várzea alagável do rio Tietê e 

onde moradores ribeirinhos viviam, agora é uma grande área 

predominantemente de estacionamentos, áreas comerciais, de 

serviços e alguns galpões industriais, ainda remanescentes. Em 

relação ao entrono imediato, grande parte da área edificada 

pertence a um complexo comercial e de serviço pertencentes à 

família Baumgart. Essas edificações são o Shopping Center Norte, o 

Shopping Lar Center, o centro de exposições Expo Center Norte, o 

Novotel Center Norte e mais dois lotes de estacionamentos (sendo 

um deles, o foco da intervenção proposta). Foram essas as 

motivações que trouxeram o interesse para esta área, a forma 

inconsequente de confeccionar a cidade e desconsiderar a forma 

mais natural possível da pré existência e sem priorizar um espaço 

público de qualidade. Partindo-se disso, foi escolhido o atual 

estacionamento da Estapar, entre o Shopping Lar Center e o Expo 

Center Norte; um grande estacionamento com a capacidade de 

6.500 vagas para carros (mais de 8ha de área), e que, poucas 

vezes no ano, exige demanda para seu uso, já que a área é 

1. 1. 

5. 

3. 
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demasiadamente abastecida de estacionamentos, alguns, inclusive, 

do mesmo complexo do Center Norte. O entorno imediato do local 

de intervenção caracteriza-se por ser uma macrozona de 

estruturação e qualificação urbana, além de estar situado numa 

macroárea de estruturação metropolitana (Plano Diretor Estratégico 

– Lei n°16.402. 2014), e também está englobado em projetos como 

o Arco do Tietê, ou seja, é uma área com grande potencial de 

criação de um novo polo urbano para a cidade. 

O local está inserido em uma Zona de Centralidade (ZC), como 

indica no mapa 1; os usos predominantes na região são de 

comércio e serviços e cercado por uma boa parte de equipamentos 

públicos (em roxo claro, no mapa 2). Apesar de ser considerada 

uma área de vulnerabilidade social (mapa 3) muito baixa, a maioria 

de suas áreas edificadas não são dedicadas para uso habitacional, 

por isso atinge o menor grau de densidade demográfica (mapa 4) e 

por estar próxima a locais de maior índice de vulnerabilidade, a 

proposta pode servir de apoio para essas áreas. Próximo a duas 

estações de metrô (Carandiru e Portuguesa-Tietê) e é um local bem 

abastecido por linhas de ônibus, porém possui poucos trechos de 

ciclovias (mapa 5). O último levantamento é baseado na influência 

das edificações notáveis e suas relações com os estacionamentos 

térreos do entorno (mapa 6) é notável que para as edificações 

exclusivas para o consumo (os Shoppngs Center Norte e Lar 

Center) as áreas de estacionamento ao redor são maiores.  

3.1                    O Local 

2. 

6. 

4. 
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3.2 
A proposta 

 

“O futuro está aqui, mas seu impacto na arquitetura está apenas começando. 

O fato de desenvolver os projetos de acordo com o ciclo da natureza poderá 

trazer a arquitetura de volta às suas próprias raízes” – Richard Rogers — 

Cidades para um pequeno planeta — 1997 

Perspectiva do Instituto de Pesquisa de Sustentabilidade 
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Estratégias a serem consideradas para articulação com a proposta:  

3.2                        A proposta 

— PREFEITURA DE SÃO PAULO 

Estratégias de desenvolvimento para estruturação de áreas de estruturação metropolitana no Arco do Tietê da prefeitura de São Paulo, no mapa 

em vermelho: indicado área de proposta de intervenção. Fonte: Disponível em: https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br. Acessado em: 01 de 

junho de 2019 
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CARANDIRU-VILA MARIA — VIGLIECCA & ASSOCIADOS 

Proposta para estruturação de áreas de estruturação metropolitana no Arco do Tietê do escritório Vigliecca & Associados, no mapa em vermelho: 
indicado área de proposta de intervenção. Fonte: Disponível em: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/carandiru-vila-maria Acessado em: 01 
de junho de 2019 

http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/carandiru-vila-maria
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ALINHAMENTO DE IDEIAS 

Diagrama 1: Aspecto atual do lote e relações com as estratégias urbanas do Arco do Tietê 

a serem consideradas. 

Diagrama 2: Nova conformação do lote e  estruturação de vias e projetos relacionado ao 

Arco do Tietê. 



73 

 

ALINHAMENTO DE IDEIAS 

3.2                        A proposta 

Diagrama 3: Aproveitamento e relação com entrono imediato, intenções de verticalização 

e criação defluxos e áreas de lazer abertas; e retangulo negro indica ideia de implantação 

do Instituto de Pesquisa de Sustentabilidade (IPS). 

Diagrama 4: Adequação com estudo de insolação e setorização geral da proposta, 

priorizando a condição híbrida nos térreos, e habitação, uso institucional e de serviçõs nos 

volumes verticalizados.  
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IDEIA FINAL 

3.2                        A proposta 
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Perspectiva da Avenida Otto Baumgart 

Perspectiva do páteo de estacionamento do  

Shopping Lar Center 

Perspectiva da Rua José Bernardo Pinto 

Perspectiva da Rua Miguel Mentem 
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A intervenção foi considerada a partir de três escalas: A escala urbana, de modo a 

compreender a ressignificação do térreo; propor diretrizes e fazer relações com projetos de 

outros autores; escala imediata com foco no entorno imediato da área escolhida, com maior 

e riqueza em detalhes e com grande enfoque na leitura do lugar e no Instituto de Pesquisa 

de Sustentabilidade desenvolvido, considerando o seu entorno imediato e suas possíveis 

relações, sem considerar menos importantes os módulos híbridos propostos; e na escala 

de pequenas intervenções, cujas proposta é desenvolve-las em áreas de vagas padrões de 

carros, modulares ou não, de modo considerar sua replicação em outros locais similares, 

permitindo assim, a apropriação de outros não lugares como vagas de estacionamentos 

ociosas sugerindo o convívio de uma área que antes carecia de cidadania urbana.  

Surge uma inquietação de aliar os conceitos de sustentabilidade com a ideia de um espaço 

público ativo e aplica-los num espaço atualmente degradado tomado por um uso sazonal e 

exclusivo para os automóveis: um grande estacionamento térreo. A cidade paulistana se 

apresenta como um ambiente social em transformação, e tudo que é oferecido para 

preencher o vazio da vida de seus habitantes é o entretenimento e o consumo alienante 

inseridos num espaço privado que garanta o conforto dos usuários, como facilidade, 

comodidade, segurança e qualidade pública; conforto esse porém, que o espaço público 

deveria oferecer gratuitamente para seus habitantes. A partir do discorrido, é criado uma 

vertente que guia todo o processo deste trabalho: apropriar de um atual não lugar e propor 

o resgate do mesmo, através da confecção de um espaço público ativo e contemplativo que 

nos force a questionar os nossos hábitos diários e reinvindique a verdadeira importância do 

desnvolvimento sustentável ao frequentar este espaço. 

 

3.2                        A proposta 
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É importante destacar que por mais que esta proposta tenha como base conceitos como 

cidade compacta e cidade densa, por exemplo, tal intervenção não alcança o coeficiente 

máximo de aproveitamento de área construída por uma questão de partido, o que é tomado 

como prioridade é o resgate do espaço da cidade e devolve-la ao público requalificada e de 

forma balanceada entre as áreas livres externas e os volumes propostos. O que é colocado 

em pauta aqui, é discutir a confecção de um espaço urbano representativo  e sua essência; 

a contribuição para a construção de um espaço legítimo para receber diversas atividades 

no espaço cívico, desde o pertencimento a participação pública, de modo a resignificar, 

como se pode se apropriar do térreo de uma área que se caracteriza atualmente como um 

não-lugar. 

A região escolhida para a intervenção tem, atualmente, uma predominância muito alta de 

espaços dedicados única e exclusivamente para os automóveis, o que gera um acúmulo 

muito grande de espaços monofuncionais. E, devido ao este uso prioritário para os 

veículos, a região apresenta diversos espaços residuais, fragmentando o próprio bairro. Foi 

escolhido um local cujas relações do entorno fossem possíveis se complementarem e se 

potencializarem. Porém, devido a certa independência de seu entorno, foi considerado 

atribuir certa autonomia de modo a catalisar futuros eventos propostos para o local em si, e 

suas relações com o entorno imediato. Outra consideração para o local, é a consolidação 

de uma nova centralidade institucional na cidade de modo a induzir novas práticas 

sustentáveis e garantir a melhor qualidade de vida para os cidadãos relacionados com o 

meio ambiente: o Instituto de Pesquisa Sustentável, o principal equipamento articulador, 

cujo objetivo seria tratar os resíduos de seu entorno imediato (cercado por espaços de 

consumo) como recursos para o desenvolvimento de pesquisa e inovação. 

3.2                        A proposta 
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 3.2                        A proposta 

Nas elevações gerais apresentadas, ficam claros os objetivos que o projeto busca alcançar; 
um adensamento e verticalização, sem comprometer com a qualidade do térreo proposto, o 
uso prioritário do pedestre e a condição híbrida das edificações, incentivando uma relação 
que vincule as atividades das edificações propostas com as pré existências do entorno 

imediato. Além de considerar a habitação como principal fator de recuperação urbana. 
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 3.2                        A proposta 

Com base nos argumentos discorridos nos capítulos anteriores, surge uma motivação para 

trazer a proposta conceitos e práticas voltadas à sustentabilidade e ecologia, de modo a 

servir como uma grande alavanca para questionar, de forma progressiva, todos os nossos 

hábitos e como podemos adequa-los para melhor nos relacionarmos com o meio ambiente 

e, que com base em novas descobertas e inovações. O próprio complexo, aqui proposto, 

se torne uma referência para toda a cidade, trabalhado em diferentes escalas para buscar 

não só o alcance necessário do debate voltado à sustentabilidade, mas também para que o 

tema seja dissipado explicitamente e de diversas formas para a compreensão pública, pois 

o público é o foco principal da proposta, já que a proposta visa enfrentar alguns dos graves 

problemas sociais e promover uma boa qualidade de vida para a população. 

Embora o conceito de sustentabilidade tenha conquistado um grande espaço nas 

discussões contemporâneas, o tema tem sido tratado algumas vezes de forma banalizada, 

ou pouco fundamentada por quem o aborda devido a provável inconsciência da 

importância do assunto. No entanto, é necessário a compreensão e o questionamento 

pessoal diário a respeito dos nossos hábitos, os quais muitas vezes construídos por uma 

determinada cultura social, e por reproduzi-los por comodidade ou involuntariamente, pode 

afetar inconscientemente numa gama de setores da sociedade gerando um efeito em 

cadeia insustentável para atender toda a cidade, como foi o caso da inserção do automóvel 

e a prática da cultura rodoviarista que se destacam no histórico da metrópole de São 

Paulo, como abordado anteriormente. 
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 3.2                        A proposta 

SITUAÇÃO PRÉ EXISTENTE 
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 3.2                        A proposta 

SITUAÇÃO SUGERIDA 
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 3.2                        A proposta 

ALINHAMENTO DE IDEIAS 

Diagrama 1: Intenção de propor um edifício vertical institucional e verticaliza-lo, priorizando 

o aproveitamento~construtivo do lote. 

Diagrama 2: Ideia de  criação de segmentos (volumes amarelos) do volume principal (em 

azul) a partir de um eixo estruturante  para a distribuição do programa de atividades 

institucionais, sem perder o contato com o térreo e o entorno desta edificação. 
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 3.2                        A proposta 

ALINHAMENTO DE IDEIAS 

Diagrama 3: Aproximação do térreo a partir do escalonamento dos volumes e criação de 

terraços “ampliando” as áreas livres e de terraços mesmo em condições de verticalização 

do edifício. 

Diagrama 4: Definição dos eixos de circulação vertical, com controle no térreo, de modo a 

aproveitar as empenas cegas desses núcleo rígidos para empenas experimentias de 

materialidades em fachadas, outra ideia é de que os ambientes internos e externos se 

complementem com o objetivo de estreitar relações com a natureza. 
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 3.2                        A proposta 

O primeiro corte mostra as disposições das salas do volume “principal” do projeto, 

este volume possui um caráter mais voltado ao semi-público e privado, e tem como 

finalidade de distribuir as atividades e programas do instituto para os outros 

segmentos do volume, que são melhor representados no segundo corte, no 

segundo corte também, podemos observar a relação do volume principal com a 

área de lazer/livre do entorno e como o estacionamento se torna algo secundário 

ao lado de um térreo mais atraente e convidativo 
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 3.2                        A proposta 

Diagrama 1: Demonstra esquema de solução das 

espacialidades e setorizações internas do IPS, com áreas 

mais técnicas e administrativas (em azul), ampla área de 

circulação expositiva (em amarelo), terraços internos e 

cobertos (em verde), módulos de slas para atividades e 

serviços (em vermelho) e a relação com a circulação 

vertical (em cinza). 

Diagrama 2: Esquema estrutural geral da edificação, 

pilares e vigas de Madeira Laminada Colada, com 

travamentos metálicos ou no próprio núcleo rígido de 

concreto. Todos o segmentos angulados possuem a 

mesma angulação que facilitam sua execução. 
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 3.2                        A proposta 

À esquerda:  

Programas de atividades 

considerados para o 

instituto, é interessante 

destacar a importância 

dada na variedade de 

atividades do térreo. 

À direita:  

Planta ampliada com 

sugestões de layouts 

para determinados usos 

para os módulos de salas 

do IPS. 
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 3.2                        A proposta 
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Elevação ampliada e perspectivada 
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3.3 
As vagas ociosas 

 

 “Quando a união entre o natural e o reproduzido se completar, nossas 

construções aprenderão, se adaptarão, curarão a si mesmas e evoluirão. 

Contudo, este é um poder com o qual ainda não chegamos a sonhar” – Kevin 

Kelly — Cidades para um pequeno planeta — 1997 

Santos Dumont em seu automóvel em  São Paulo — FONTE 
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 3.3                      As vagas ociosas 

Diagrama 1: A partir da ideia de dar uma opção de uso para os cidadãos, resolve-se criar 

pequenas intervenções, na dimensão de uma vaga padrão, que melhor se adequem ao 

espaço público ao invés da vagas ociosas apenas ocoparem espaço sem alguma função 

Diagrama 2: Oferecer ao pedestre um novo espaço que traga, da melhor forma possível, a 

sensação de pertencimento e convívio urbano, cuja intervenção pudesse ser desenvolvida 

no IPS a partir dos recursos que o seu entorno oferece, e que essas produções pudessem 

ser realizadas e experimentadas pelos próprios habitantes da cidade e ser reproduzido em 

qualquer local com uma situação semelhante de ociosidade em áreas urbanas. 
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 3.3                      As vagas ociosas 

Diagrama 3: Com isso, surgem diversas diretrizes que visam agregar para a cidade, desde 

opções de lazer e convívios, como feiras itinerantes comerciais e de serviços que poderiam 

ser instaladas em qualquer vaga ociosa. 

Diagrama 4: A partir dessas ideias, a medida que se desmotiva o transito por automóvel, 

se revaloriza o convívio aos espaços públicos da cidade. E que, a partir da demanda de 

desenvolvimento destes novos espaços compactos, que sejam pensados de forma 

modular  para ampliar possibilidades de usos e frequência das pessoas nesses módulos. 

Assim como parklets, por exemplo. 
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 3.3                      As vagas ociosas 

SITUAÇÃO PRÉ EXISTENTE 

Em preto: Áreas de estacionamentos, uso exclusivo dos carros 
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 3.3                      As vagas ociosas 

SITUAÇÃO SUGERIDA 

Em verde: Áreas com potencial de intervenção, uso mesclado entre carros e pedestres 
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A dinâmica da cidade contemporânea é uma constante transformação, e cabe a 

nós orientar os seus meios de desenvolvimento. O desafio de conceber a cidade 

idealmente para os seus habitantes requer um entrave direto com a comodidade do 

automóvel, porém, como vimos no discorrer do trabalho, o seu uso imoderado foi 

um dos principais fatores de segregação e degradação da cidade. As tendências 

para uma mudança desse comportamento já estão se provando vantajosas e 

benéficas a coesão da cidade. O desafio desta proposta sugerida é aliar essas 

tendências de mobilidade e caminhabilidade urbana e adequá-las ao incentivo da 

noção de pertencimento da cidade através de intervenções e edificações inclusivas 

e com atividades que podem agregar para todos que as usufruírem. E a partir 

desses ofertas de intervenções, a reconscientização ganha força e espaço no 

âmbito público para que assim se atinja a meta máxima deste trabalho que o 

espaço degradado, o vazio urbano, dê lugar a uma infinidade de possibilidades e 

atividades que influemciem e mantenham o convívio público, pois será de espaços 

como estes que incentiva e qualifica a principal força motriz de qualquer cidade no 

mundo, o próprio público.  

 

 

 

“Onde não há nada pode haver tudo” – Bruna Montuori 
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