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DISCURSO DE ABERTURA 
VI ENANPARQ 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo

01.MARÇO.2021

Boa tarde a todas e todos!

Em nome da magnífica Reitora da Universidade de Brasília, profa. Márcia Abrahão 
Moura, da presidente de honra do VI ENANPARQ, prof. emérita Sylvia Ficher, e da presi-
dente da ANPARQ na gestão 2019-2020, profa. Angela Gordilho, saúdo a todas e todos os 
presentes nessa Mesa de Abertura, bem como aos participantes inscritos e àqueles que 
nos acompanham pelo YouTube.

Como atual Presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, a ANPARQ, é uma honra estar na abertura do VI ENANPARQ & 
Diálogos Internacionais, e poder confirmar a solidez desta Associação que agrega atual-
mente 32 programas afiliados e 135 sócios individuais. Associação que na última década 
se fortaleceu pelas cinco edições do ENANPARQ – desde a memorável primeira edição 
no edifício do MEC no Rio de Janeiro à calorosa quinta edição na FAUFBA, em Salvador, 
em 2018. Uma década de produções, apresentações, debates, premiações e publicações 
(incluindo a revista Thésis) retratam o universo de conhecimento construído no âmbito 
da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo por pesquisadores, professores, alunos 
de pós-graduação e graduação e profissionais. 

Nesta sexta edição, a ANPARQ em parceria com a Comissão Organizadora local – a 
equipe de professores, alunos e técnicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de Brasília, nossa querida FAU-UnB –, juntamente com os programas de 
pós-graduação parceiros da UFG, UEG e UniCEUB, ao proporcionar mais um ENANPARQ 
consolida sua importância ao mesmo tempo que evidencia a necessidade de dar conti-
nuidade a este evento, sobretudo em cenário tão adverso pelo qual passamos.

De um lado, a Pandemia de COVID-19, que há exatos 1 ano ultrapassava nossas 
fronteiras e aportava em solo nacional. Um ano depois, com mais de 250 mil mortos, 
enfrentamos a sua pior fase, com novo lockdown por diversas cidades do país, incluindo 
Brasília. A ANPARQ, ao se solidarizar com aqueles que perderam familiares e colegas, 
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vítimas de COVID-19, vem destacar a responsabilidade de pesquisadores, professores e 
profissionais de Arquitetura e Urbanismo em encontrar saídas e soluções para as rea-
lidades postas. Nos limiares possíveis talvez possamos encontrar respostas às mazelas 
sociais escancaradas por tal Pandemia.

De outro lado, não bastasse esta guerra contra o vírus, nos deparamos com um 
governo negligente e opressor. Um governo que tem por política a redução e cortes sis-
temáticos à Educação e à Pesquisa. Um governo que mina nosso emocional com ações 
constantes de desmontes à Pesquisa, ao Ensino e à Extensão. Um governo que potencializa 
a política burocrática de avaliação de Programas de Pós-Graduação (relatório Sucupira), 
o qual nos engessa, neutraliza e sufoca, colocando-nos, por vezes, um contra os outros 
a fim de tirar nosso foco das reais batalhas que devamos enfrentar. Enfim, um período 
adverso, de muita resistência e persistência na continuidade de nossas atividades como 
pesquisadores, professores e alunos. 

Pandemia e desgoverno, é neste cenário contraproducente que o VI ENANPARQ 
se coloca. Frente a este cenário hostil, produzimos, e como produzimos! Com mais de 
850 trabalhos, reunidos em 44 Mesas Temáticas, 70 Sessões Livres, 20 Oficinas, 9 Mesas 
Especiais, 7 Palestras, 5 Reuniões Temáticas, 24 Lançamentos, 2 Exposições, 4 Sessões de 
Cinema, Premiações, perfazendo mais de 8 mil páginas de Anais e 120 vídeos a serem 
publicizados e gratuitamente disponibilizados na rede, mostramos que não estamos 
paralisados e improdutivos. Pelo contrário, mostramos e demonstramos como a Academia 
pode dar respostas aos dilemas enfrentados pela sociedade. São produções dos últimos 
dois anos desenvolvidas por pesquisadores em Programas de Pós-Graduação no país e 
no exterior. Uma produção robusta que precisa sair dos limites universitários e adentrar 
no cotidiano de nossas cidades, nossos campos, nossas comunidades. 

Nesse sentido, a ANPARQ tem a responsabilidade e o dever de garantir isso. Ao bus-
car relações com outras Instituições, como: IAB, CAU, FNA, ABEA, ICOMOS, DOCOMOMO, 
UIA e demais Associações da área de Arquitetura e Urbanismo, nosso intuito é fortalecer 
a atuação de Arquitetas, Arquitetos e Urbanistas como: pesquisadores, professores e 
profissionais responsáveis por um futuro mais igualitário, includente e democrático 
de nossos edifícios e de nossas cidades. 

Nos próximos cinco dias teremos a oportunidade de verificar nos interstícios, 
encontrados por centenas de pesquisadores aqui presentes, miríades de possibilidades 
para um futuro melhor.

Vamos em frente, sigamos juntos e protegidos.

Obrigado,

Ricardo Trevisan
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APRESENTAÇÃO E BREVE HISTÓRICO

O VI Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura 
e Urbanismo (VI ENANPARQ) é um encontro bianual realizado por professores, pesqui-
sadores e discentes de pós-graduação e graduação que atuam na área de Arquitetura 
e Urbanismo. Objetiva contribuir no incentivo a atividades inerentes à formação, à 
pesquisa, à extensão, à cultura e ao desenvolvimento cultural e tecnológico dessa área, 
assim como busca revelar a produção acadêmico-científica e profissional gerada nesse 
interstício temporal. A exposição, a divulgação e o intercâmbio de informações cons-
tituem os meios e as práticas em voga durante tal evento. Nessa edição, em particular, 
foram incorporados Diálogos Internacionais a fim de substanciar o tema “Limiaridade: 
processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo”, trazendo ao encontro a troca de ações 
e experiências estrangeiras, especialmente latino-americanas. 

O ENANPARQ é um encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação 
em Arquitetura e Urbanismo, a ANPARQ, fundada em 12 de outubro de 2004, e consti-
tui-se numa entidade jurídica (CNPJ 10.701.535/0001-43) de direito privado, sem fins 
econômicos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com duração 
por tempo indeterminado, com foro na cidade de Porto Alegre, com sede na Faculdade 
de Arquitetura da UFRGS, na rua professor Sarmento Leite, 320, Centro, estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil, podendo constituir sedes de representação em outras unidades 
da Federação, com atuação em âmbito nacional. Congrega programas de pós-graduação, 
entidades e pesquisadores individuais que desenvolvam atividades de ensino de pós-gra-
duação, pesquisa e/ou extensão de forma regular e sistemática na área de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil. (fonte: https://www.anparq.org.br/Estatuto.php) 

Historicamente, entre 2010 e 2018 foram cinco os encontros realizados. O I 
ENANPARQ ocorreu no Rio de Janeiro (RJ), entre 29 de novembro e 3 de dezembro de 2010. 
Foi organizado pelos Programas de Pós-Graduação PROURB e PROARQ da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, em parceria com PPGAU/UFF da Universidade Federal Flumi-
nense, em Niterói, sob a temática “Arquitetura, Cidade, Paisagem e Território: percursos 
e perspectivas”, com patrocínio da Capes e CNPq. O II ENANPARQ foi realizado em Natal 
(RN), entre 18 e 21 de setembro de 2012, com o tema “Teorias e Práticas na Arquitetura e 
Cidade Contemporâneas”, sendo organizado pelo PPGAU-UFRN da Universidade Federal 
de Rio Grande do Norte, em parceria com o PPGAU/UFP da Universidade Federal da Paraíba 
e do MDU/UFPe, da Universidade Federal de Pernambuco, com patrocínio: CAPES, CNPq e 
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FAPERN. O III ENANPARQ ocorreu em São Paulo (SP), entre 20 e 24 de outubro de 2014, com 
o tema “Arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva”, sendo organizado pelo 
PPGAU da Universidade Presbiteriana Mackenzie e POSUR/PUC-Campinas da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas, com a colaboração de todos os Programas de Pós- 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo, com patrocínio Mack 
Pesquisa; FAPESP, CNPq, CAPES e PUC-Campinas. O IV ENANPARQ ocorreu em Porto Alegre 
(RS), entre 25 e 29 de julho de 2016, com o tema “O Estado da Arte”, sendo organizado 
pelo PROPAR da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com apoio do PROPUR-UFRS 
e do PPGAU-Mestrado Associado UniRitter/Mackenzie, com patrocínio: CAPES, CNPq e 
FAPERGS. O V ENANPARQ foi realizado em Salvador (BA), entre 13 e 19 de outubro de 2018, 
com o tema “Arquitetura e Urbanismo no Brasil atual: crises, impasses e desafios”, sendo 
organizado pelo PPGAU/UFBA (Mestrado e Doutorado, Mestrado Profissional - CECRE e 
Residência Profissional AU+E/UFBA) da Universidade Federal da Bahia, com patrocínio 
CAPES e CNPq.

O VI ENANPARQ seria realizado na cidade de Brasília (DF), entre os dias 12 e 16 de 
outubro de 2020. Contudo, devido à pandemia de COVID-19 e consecutivas medidas res-
tritivas e cenários incertos atuais, a organização do evento em conjunto com a direção 
da ANPARQ decidiu pelo adiamento do evento para 1º a 5 de março de 2021 (formato 
100% virtual), com oferta de evento preparatório, o “Seminário Virtual – Limiaridade: 
processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo” realizado entre 13 e 16 de outubro de 
2020 (formato virtual). É organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo – PPG-FAU/UnB, com a colaboração de outras instituições de ensino superior 
da região: Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) e Universidade Federal de Goiás (UFG), e vem dar continuidade aos encontros nacio-
nais homônimos. Complementarmente, atividades de extensão – oficinas e práticas 
urbanas – ocorrerão tendo diferentes áreas da Região Metropolitana de Brasília como 
campo de trabalho, promovendo interação entre participantes e a comunidade; assim 
como exposições de projetos de arquitetura e urbanismo – concurso.
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SÍNTESE DO SEMINÁRIO VIRTUAL – 13 A 16 DE 
OUTUBRO DE 2020

O Seminário Virtual “Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo”, 
evento preparatório ao VI ENANPARQ, ocorreu ao longo dos últimos 3 dias, com Mesa de 
Abertura e 3 Mesas Temáticas: 1 – Brasília aos 60: leituras contemporâneas; 2 – BrCidades, 
novo projeto para cidades brasileiras: táticas e experimentações cidadãs; e 3 – Ensino, 
Pesquisa e Extensão: questões estruturantes para Arquitetura e Urbanismo.

O Seminário Virtual foi organizado pela FAU-UnB em parceria com a ANPARQ e 
FINATEC. Teve apoio da UnBTV e do UniCEUB. Contou com 12 palestrantes de diferentes 
IES do país e da América Latina, além de 3 mediadores e 3 debatedores. Tivemos, até 
o momento, 289 inscritos (pagaram taxa de inscrição para obtenção de certificado – 
emitiremos em breve e encaminharemos por email). Foram 181 alunos inscritos e 108 
profissionais. As mesas temáticas atraíram um público considerável, tendo até o presente 
momento 2.829 visualizações (sendo 518 pessoas ao vivo). Como produto obtido, foram 
7h30 de gravações das 3 mesas, que ao serem processadas, serão disponibilizadas nos 
canais Academia Finatec e ENANPARQ no YouTube.

Ademais, para além dos resultados obtidos, esta oportunidade foi essencial para 
melhor compreendermos o funcionamento, a dinâmica e a operacionalidade de um 
evento 100% virtual. Experiência que levamos para o VI ENANPARQ.



16

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

`TEMAS & EIXOS DO VI ENANPARQ

O tema escolhido para o VI ENANPARQ e Diálogos Internacionais é Limiaridade: 
processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo. Limiar é um começo, uma circuns-
tância de limites ou fronteiras. Limiaridade é transição, deslocamento, movimento. 
Limiaridade é uma demarcação – real, imaginária ou provisória – que possibilita pensar 
sobre cada um dos lados e, também, o que está entre eles. Limiaridade é um termo opor-
tuno para instigar reflexões sobre processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo nas 
circunstâncias contemporâneas, quando objetos, valores e categorias estão postos em 
xeque. Quando é cada vez mais difícil encontrar certezas, quando nada mais se parece 
com o que era antes. 

Tomar o tempo presente parece não ser tarefa simples. Em tempos de instabilidade 
de parâmetros e crises de paradigmas (incluindo aqueles causados pela Pandemia de 
COVID-19), os deslocamentos, as transições, as permutas podem e devem ser explorados. 
Neste transe, tudo parece instável. As zonas limítrofes, as zonas de passagem, as zonas 
intermediárias são umbrais, são limiares que podem ser tensionados por forças, inten-
sidades, experimentações de distintas gradações. As alterações se dão em diferentes 
tempos e espaços mediante uso dos mais diversos meios – narrativas, documentações, 
diálogos, tecnologias, encontros etc. Travessias. Na voracidade da comunicação e do 
império dos algoritmos, a passagem entre o local, o regional, o nacional, o transnacio-
nal e o internacional se relativiza. Nesses interstícios, nesses “nem lá, nem cá”, miríades 
de possibilidades estão abertas para abordar processos e práticas na arquitetura e no 
urbanismo. 

Pesquisar, projetar, planejar e intervir são ações intrínsecas à Arquitetura e ao 
Urbanismo. Pesquisar, projetar, planejar e intervir também são ações de transformação, 
de especulação e de produção de conhecimento. A pesquisa, o projeto, o planejamento e 
a intervenção detêm potencial crítico sobre o ambiente natural e/ou construído e seus 
usos e apropriações, diante das múltiplas dimensões da espacialidade da paisagem, do 
território, da cidade, do edifício e de seu interior. A pesquisa, o projeto, o planejamento 
e a intervenção são parte dos processos sociais, históricos e culturais de que participam 
diversos agentes e instituições em constantes intercâmbios e por distintos meios. 

O VI ENANPARQ e Diálogos Internacionais almejam perpassar as abrangentes 
escalas da Arquitetura e do Urbanismo para instigar reflexões, a partir de limiares, 
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travessias, transições, deslocamentos e permutas, de um campo disciplinar autônomo 
e consolidado, tendo contextos nacionais e estrangeiros como suporte, especialmente 
os latino-americanos. O edifício, o urbano, o rural, o território ou a paisagem podem ser 
tomados como objetos e/ou suportes para interlocuções de saberes, meios, usos, práticas 
e técnicas nos intercâmbios com Engenharia, Arte, História, Sociologia, Antropologia, 
Psicologia, Filosofia, Geografia, Economia, Direito, Comunicação. 

Para tanto, foram estabelecidos cinco Eixos Temáticos:

EIXO TEMÁTICO 1: PROJETO, POLÍTICAS E PRÁTICAS

A esse Eixo interessa a diversidade de projetos e práticas socioculturais nos terri-
tórios urbanos e rurais. Concepções teóricas emergentes, experimentações projetuais, 
novas formas de urbanismo coletivo, assessorias e assistência técnicas, autogestão e 
ativismo são assuntos oportunos a serem articulados com abordagens já consolida-
das sobre teorias e práticas de projeto. A correlação entre o campo político e o projeto, 
incluindo políticas do comum na cidade, cartografias do afeto, performances no espaço 
urbano e na produção projetual, além dos desafios das identidades de gênero e raça, 
são questões a se problematizar. Fortalecer o debate sobre procedimentos de ensino 
e pesquisa em atelier e em práticas extensionistas, por meio de maquetes, desenhos e 
técnicas digitais de representação, bem como tradicionais e novos processos e técnicas 
de ensino/aprendizagem do projetar, a partir de práticas metodológicas correlatas aos 
seus diferentes saberes, podem revigorar sentidos contemporâneos da inserção profis-
sional nos limiares atelier/sociedade, campo político/projeto.

EIXO TEMÁTICO 2: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES 
SOCIOAMBIENTAIS 

A esse Eixo correspondem trabalhos que envolvam as dimensões ambientais e 
sociais das tensões e conflitos urbanos e rurais relacionados às mudanças climáticas 
no antropoceno. São favorecidos estudos que exploram as associações entre o projeto, 
como prática prospectiva na cidade e no campo, seus nexos com as ciências vinculadas 
ao território, bem como as relações críticas no debate contemporâneo sobre as relações 
entre natureza e cultura. Do projeto ao concreto, o poder transformativo é determinado 
pelo conhecimento e pela política para explorar a relação do plano, do projeto com as 
infraestruturas sociais e seus mediadores: tecnologia e técnica. Demandas por estratégias 
de sobrevivência, por um habitat saudável e sensível à água, por uma infraestrutura eco-
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lógica. Igualmente, trabalhos que exploram questões relacionadas ao conforto ambiental, 
à eficiência energética, à qualidade ambiental, ao uso racional de recursos, ao ciclo de 
vida de materiais, assim como às inovações em projetos e sistemas construtivos. Podem 
ser contempladas questões relacionadas ao ensino de projeto e à formação continuada 
de profissionais frente aos novos desafios ambientais e complexidades crescentes, risco, 
vulnerabilidade e pobreza urbana e rural, assim como a integração de conhecimentos 
projetuais e tecnológicos multidisciplinares visando à resolução de problemas ambientais, 
equipamentos comunitários e serviços, programas habitacionais, mobilidade e logística.

EIXO TEMÁTICO 3: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA 

Cabe nesse Eixo explorar a história do ambiente construído como operação crítica. 
A pesquisa histórica vem transitando para abordagens não lineares, diante dos limiares 
da decolonialidade e do reconhecimento do papel das redes na produção do espaço. 
Atentamos para novas possibilidades de construção de narrativas que, perante obras de 
caráter canônico, sejam voltadas para a revisão de periodizações, de enquadramentos 
conceituais, de delimitações geográficas e de trocas culturais, de modo a rever a tempo-
ralidade e historização de teorias e manifestos e garantir a inclusão de grupos sociais e 
objetos marginalizados. Busca-se estimular a exploração de questões de caráter teórico, 
tecnológico ou operativo atinentes à documentação da cultura material, às fontes docu-
mentais e iconográficas e aos acervos patrimoniais. Pelo viés da escrita, cabe considerar 
ainda os aspectos científicos, literários e políticos do discurso da história dos territórios, 
das cidades e das edificações.

EIXO TEMÁTICO 4: PATRIMÔNIO, ESCALAS E PROCESSOS 

Nesse Eixo incluem-se trabalhos afeitos às questões acerca do patrimônio cultu-
ral, abrangendo suas mais diversas escalas, processos e temporalidades, no âmbito da 
teoria, prática, ensino, aprendizagem, técnica e crítica. O objetivo é fomentar o debate 
das limiaridades que o patrimônio cultural manifesta. Busca-se contemplar discussões 
sobre os conceitos centrais ao campo, bem como os desafios postos à sua operacionaliza-
ção nos processos de identificação, intervenção e gestão da conservação do patrimônio 
cultural. Entre as questões conceituais de interesses estão: convergências e dissonâncias 
entre as teorias da conservação clássica e contemporânea; o lugar de memória enquanto 
categoria patrimonial; a construção da significância cultural e seu papel na gestão da 
conservação; desafios e instrumentos da salvaguarda do patrimônio imaterial. Entre os 
pontos de interesse aplicado estão: linguagens e tecnologias para a preservação; noções 
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de integridade e autenticidade, destruição e reconstrução pós-catástrofe, conservação 
preventiva e sistemas de prevenção de risco; instrumentos da conservação do patrimô-
nio urbano e das paisagens culturais; preservação de conjuntos industriais; valoração 
e restauro da arquitetura moderna e contemporânea.

EIXO TEMÁTICO 5: INTERCÂMBIOS CULTURAIS, INTERLOCUÇÕES E REDES

Para esse Eixo é privilegiado o debate sobre transições e trocas inerentes aos proces-
sos sociais, por meio de pesquisas, experiências e eventos. Tais transições, deslocamentos 
e permutas ocorrem em diferentes tempos e espaços mediante uso dos mais diversos 
meios, tensionando as escalas local, regional, nacional, transnacional e internacional, 
criando interlocuções e redes. As inúmeras possibilidades de interação, bem como os 
ambientes em que elas transcorrem, podem ser exploradas para conhecer e reconhecer o 
protagonismo de agentes e entidades em constante contato, por entre múltiplas limiari-
dades. Cabem trabalhos que explorem as relações que se estabelecem entre instituições 
de ensino, grupos de pesquisa, setor público e iniciativa privada, associações de classe, 
representações da sociedade civil e organizações não-governamentais; a contribuição 
de agentes que se destacam por meio de sua atuação e expertise; as interações em expo-
sições, feiras, bienais, congressos e outros eventos; as conexões com suportes artísticos, 
cinematográficos ou multimidiáticos e as novas fronteiras das tecnologias digitais.

Além disso, tivemos um eixo dedicado a trabalhos sobre a Pandemia de SARS-Cov 
19 que assola o mundo desde 2020; Sessõe livres, Mesas Especiais e Oficinas.
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EIXO TEMÁTICO 2

PROJETO, 
TECNOLOGIA, 
INFRAESTRUTURA 
E QUESTÕES 
SOCIOAMBIENTAIS

FOTO: ARQUIVO PÚBLICO DF
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EIXO TEMÁTICO 2

A esse Eixo correspondem trabalhos que envolvam as dimensões 

ŔȟŹǫơȥʋŔǫɽ�ơ�ɽȶƃǫŔǫɽ�ƎŔɽ�ʋơȥɽɝơɽ�ơ�ƃȶȥ˫ǫʋȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ơ�ɭʠɭŔǫɽ�ɭơȍŔƃǫȶȥŔ-

dos às mudanças climáticas no antropoceno. São favorecidos estudos 

que exploram as associações entre o projeto, como prática prospectiva 

na cidade e no campo, seus nexos com as ciências vinculadas ao territó-

rio, bem como as relações críticas  no debate contemporâneo sobre as 

relações entre natureza e cultura. Do projeto ao concreto, o poder trans-

formativo é determinado pelo conhecimento e pela política para explo-

rar a relação do plano, do projeto com as infraestruturas sociais e seus 

mediadores: tecnologia e técnica. Demandas por estratégias de sobrevi-

vência, por um habitat saudável e sensível à água, por uma infraestrutura 

ecológica. Igualmente, trabalhos que exploram questões relacionadas ao 

ƃȶȥǉȶɭʋȶ�ŔȟŹǫơȥʋŔȍ�Ū�ơ˪ƃǫƦȥƃǫŔ�ơȥơɭǌƢʋǫƃŔ�Ū�ɩʠŔȍǫƎŔƎơ�ŔȟŹǫơȥʋŔȍ�Ŕȶ�
uso racional de recursos, ao ciclo de vida de materiais, assim como às 

inovações em projetos e sistemas construtivos. Podem ser contempladas 

questões relacionadas ao ensino de projeto e à formação continuada 

Ǝơ�ɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔǫɽ�ǉɭơȥʋơ�Ŕȶɽ�ȥȶʽȶɽ�ƎơɽŔ˪ȶɽ�ŔȟŹǫơȥʋŔǫɽ�ơ�ƃȶȟɢȍơˉǫƎŔƎơɽ�
crescentes, risco, vulnerabilidade e pobreza urbana e rural, assim como a 

integração de conhecimentos projetuais e tecnológicos multidisciplina-

res visando à resolução de problemas ambientais, equipamentos comu-

nitários e serviços, programas habitacionais, mobilidade e logística.
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ESCOLA ALTO DE PINHEIROS 

ALVAREZ, Adriana de A. Muniz
MAIA PORTO, Maria
TORRES, Thiago Coutinho

136 A ARQUITETURA DA ESTAÇÃO SUMARÉ DO 
METRÔ DE SÃO PAULO E A RELAÇÃO COM SEU 
ENTORNO URBANO

NERES, Rodrigo Morganti

155 ARQUITETURA PARA MULHERES EM 
TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS

LIMA, Ana Gabriela Godinho
PARDO, Laura Paes Barretto

175 ARQUITETURA, URBANISMO E AS FAVELAS: AS 
CONTRIBUIÇÕES DOS CONCURSOS DE PROJETO 
PARA HABITAÇAO SOCIAL

SOUZA, Bárbara da Silva
SAMORA, Patrícia Rodrigues

197 O ATELIÊ DE PROJETOS É O ALEPH DO ENSINO 
DE ARQUITETURA   

MAHFUZ, Edson 
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210 AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA: AVALIAÇÃO 
DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL DE UMA HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL

DI DOMÊNICO, Marianne
LEAL DA SILVA, Thaísa
RIBEIRO, Lauro André

226 A AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE INFRAESTRUTURA 
URBANA EM CIDADE MÉDIA

CANALI, Vitória Antunes
REGINATO, Nauana da Costa
NECKEL, Alcindo

248 O BAIRRO COMO BUFFER ZONE: PRECEITOS 
ECOLÓGICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO ÁGUA PRETA

LOTUFO, José Otávio

265 CICLOVIA PARA QUEM? DESIGUALDADES 
TERRITORIAIS DA INFRAESTRUTURA 
CICLOVIÁRIA NO RIO DE JANEIRO

MARINO, Filipe U.
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284 A CIDADE E O HOSPITAL: INFRAESTRUTURA 
REGIONAL E AS INTERFACES ENTRE 
GEOGRAFIA, ARQUITETURA E URBANISMO 
NA METROPOLIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 
BRASILEIRO

TAVARES, Jeferson
GONÇALVES, Ana Victoria Silva

309� ���A#�#'�'�w����ZTqO'�A#�#'Ț�qZt��T��
ABORDAGEM CIBERNÉTICA DE PLANEJAMENTO 

RABITE, Caio Augusto
SOUZA, Renato César Ferreira

330 COMO OPERACIONALIZAR O USO MISTO DO 
SOLO NOS ESTUDOS DE CAMINHABILIDADE? 
t'9O'�o'w�}'[tA�ZȭT'}Z#ZO[:A��w�

FONTOURA, Larissa Casaril da
KANASHIRO, Milena
SABOYA, Renato Tibiriçá de

345� �ZTq�t}AO>�U#Z��w�'�q'tA+U�A�w�#Z�
ȵw'TAU�tAZș�Z9A�AU�wș�'�qZwA o'wȚ���#'A��
PRODUTIVA DO BAMBU - REALIDADE E 
POTENCIAIS”

TAHARA, AKEMI
REIS, CAROLINE



31

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

382 CONFLITOS E POSSIBILIDADES DE MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NO NOVO PLANO DIRETOR DE 
BELO HORIZONTE 

PINHEIRO, Cristiane Borda

399 CONSIDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
BIOCLIMÁTICOS NA CONSTRUÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS

HAMADA, Luciana
DRACH, Patricia Regina Chaves

414 CONTÊINERES MARÍTIMOS NA ARQUITETURA: 
HABITAÇÕES

CARELLI, Tamara D.
ROLA, Sylvia M.

431 CORPO DA CIDADE: RECIFE NA NATUREZA 
VERSUS NATUREZA NO RECIFE

CARNEIRO DA CUNHA, Roberto
SOLON DE OLIVEIRA, Patricia
HENRIQUES, José Evandro

448 DIREITO À CIDADE E OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE 
RISCO GEOLÓGICO NA RMBS: TECNOLOGIA E 
OMISSÃO ESTATAL 

VIANA, Mônica Antonia
RIOS, Lenimar Gonçalves
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462 O DISTANCIAMENTO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
DO PLANO DIRETOR: O CASO DO DISTRITO DE 
CASCATINHA, PETRÓPOLIS/RJ

ZAINOTTE, Milena

482 DISTRIBUIÇÃO SOCIOESPACIAL DOS ESPAÇOS 
LIVRES:ANÁLISE COMPARATIVA DAS PRAÇAS 
VILA VELHA-ES

STEIN, Eduarda Marchiori 
RAMOS, Larissa Leticia Andara Ramos
JESUS, Luciana Aparecida Netto de

500 EFEITOS DO BRT-TRANSCARIOCA ?  MERCADO 
IMOBILIÁRIO NA ZONA NORTE SUBURBANA E NA 
REGIÃO DE JACAREPAGUÁ, NO RIO DE JANEIRO

IZAGA, Fabiana Generoso de

518 EM BUSCA DA FUNÇÃO SOCIAL DOS VAZIOS 
URBANOS: METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO 
E IDENTIFICAÇÃO PARA O BAIRRO DAS ROCAS, 
NATAL-RN 

CAVALCANTI, Emanuel Ramos
SILVA, Natália Luana de Queiróz
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540 ESCOLAS SUSTENTÁVEIS: OS DISCURSOS 
DE SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO 
ARQUITETÔNICA ESCOLAR PÚBLICA NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO E EM ÎLE-DE-
FRANCE

U'#'Oș�TðīĊÌ�¢ȘɁ
BUZZAR, Miguel A.

558� 'wq'��O� �Z�ATZ�AOA�tA��'T�'A�Z�#'�
'�q�Uw�Z�#Z�T't��#Z�ATZ�AOA�tAZȚ���ȧAUȨ
SUSTENTABILIDADE DOS VAZIOS URBANOS DE 
CAPIM MACIO/NATAL

BRASIL, Amíria Bezerra
CAVALCANTE, Saulo Matheus de Oliveira Lima
PINHEIRO, Renata Cybele dos Reis 

580 ESTUDO PARA SISTEMA CICLOVIÁRIO A PARTIR 
DA ACESSIBILIDADE TOPOLÓGICA NO BAIRRO 
DE PONTA NEGRA, NATAL 

FIGUEIRA, Agatha Knox

606� '��O�w�Z�'���}Zȭw':t':� �Zș��T��
LEITURA DA URBANIZAÇÃO DISPERSA A PARTIR 
DO TERRITÓRIO DE BRAGANÇA PAULISTA/SP  

CEREJO, Lucas Nakamura
BUENO, Laura Machado de Mello
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624� '�qt'ww�Z�:t�9A���#'��}tA��}Zw�
�AZ�OAT�}A�ZwȚ�t'9O'�o'w�q�t���T��
METODOLOGIA DE PESQUISA

DE FARIAS, Mariana Maciel
UGENTI, Lívia Cipriani
BRASILEIRO, Alice 

647 AS FACHADAS HISTÓRICAS DA RUA PRIMEIRO DE 
MARÇO: O IMPACTO DAS VIBRAÇÕES GERADAS 
PELO TRÁFEGO INTENSO NO CENTRO DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

GEVÚ, Nayara
VARELA, Wendell
NIEMEYER, Maria Lygia

668� 9O'�A�AOA#�#'�'�>��A}� �Z�qZq�O�tȚ�
DISCUSSÃO E PROPOSIÇÃO DE MODELO 
ADAPTADO A TERRENOS MÍNIMOS NA REGIÃO 
METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV)

COELHO, Jordana Bernabé
RODRIGUES, Sabrina Godio
PAGEL, Érica Coelho

691 HIBRIDIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS: UM 
DIAGRAMA DE ESTRUTURA EM TRÊS CASAS DE 
ANGELO BUCCI

BAHIMA, Carlos Fernando
MASUERO, João Ricardo
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709 HISTORIOGRAFIA NO ASFALTO: ARQUITETURA 
NOS LIMITES DA DISCIPLINA

FLORENCE, Luiz

728 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA MELHORIAS HABITACIONAIS NO 
LOTEAMENTO ANGLO (PELOTAS/RS).

PARLATO, Sara
DOS SANTOS, Luana Helena
MEDVEDOVSKI, Nirce

749 INDICADORES URBANOS DE MOBILIDADE: UMA 
ANÁLISE DE DIFERENTES PROGRAMAS 

MÜLLER, Letícia
SANTIAGO, Alina Gonçalves
SILVA, Thaísa Leal

767 INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA E 
SUSTENTABILIDADE NA CONTEMPORANEIDADE: 
A LINHA FÉRREA DE TERESINA-PI

LEAL, Cláudio
LOPES, Lara

790 INIQUIDADE SOCIAL: NOTAS SOBRE O SETOR 
PORTUÁRIO DA GRANDE VITÓRIA (ES) 

SILVESTRE, Henrique Alexandre
CAMPOS, Martha Machado
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810 MAPA DE RUÍDOS ENQUANTO ESTRATÉGIA 
PROJETUAL DE UMA ARQUITETURA URBANA 
SUSTENTÁVEL: ESTUDO DE CASO DO BAIRRO DE 
FÁTIMA, CENTRO DO RIO DE JANEIRO 

CARVALHO, Bianca Q. de
NIEMEYER, Maria Lygia

828 NA MARGEM DO CÓRREGO, À MARGEM DA 
SOCIEDADE-UM PARQUE LINEAR NA PERIFERIA 

FERNANDES, Lívia Marques
BHERING, Iracema Generoso de Abreu

846 METODOLOGIA AVALIATIVA DE CALÇADAS: UM 
ESTUDO DAS CALÇADAS DA QUADRA 107 SUL DE 
BRASÍLIA 

COSTA, Hugo
MOREIRA, Luana
MOTA, Neusa

866 O METRÔ DE SÃO PAULO E O DESENHO 
INTERPRETATIVO: ESTAÇÕES, TIPOLOGIAS E A 
CIDADE EM CINCO DÉCADAS

MAEDA, Kassio Massaiti
FIGUEIREDO, Bruno Andrade de (co-autoria)
MARCONDES, Flávio (orientação)
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887 MOBILIDADE URBANA RESILIENTE: UM ESTUDO 
DE CASO EM AVENIDA DE CIDADE MÉDIA PELA 
PERSPECTIVA POPULACIONAL  

CANALI, Vitória Antunes
TOSCAN, Paloma Carollo 
NECKEL, Alcindo

909 MOBILIDADE URBANA: FRAGMENTAÇÕES 
VISÍVEIS E INVISÍVEIS

LIMA, Maria Carolina
WEHMANN, Hulda Erna

930 PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO: UM 
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO DOS 
IMÓVEIS DA UNIÃO NAS CIDADES BRASILEIRAS

MOURA, JÉSSICA MORAIS DE

949 O PLANEJAMENTO DE JARDINS ZOOLÓGICOS 
CONTEMPORÂNEOS: ELEMENTOS E EFEITOS 
ESPACIAIS 

BALLESTE, Samantha
NAOUMOVA, Natalia
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966� #Z�qO�UZ���qtZ#� �Z�#Z�'wq� ZȚ�'A�Zw�#'�
ESTRUTURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO URBANA 
SUSTENTABILIDADE OU AMPLIAÇÃO DAS 
DIFERENÇAS SOCIOESPACIAIS NA CIDADE DE 
SÃO PAULO.

ALBUQUERQUE, Lívia Prazim. 
DOS SANTOS, Isabela Rodrigues.
RUFINO, Maria Beatriz Cruz.

985 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REGIÕES 
MINERADORAS: ETAPA PÓS FECHAMENTO DAS 
MINAS.

AUGUSTO, Tainara Pimenta Silvério
ALMEIDA, Marcela Alves de
BOMFIM, Filomena Maria Avelina

1007 POTENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
CONSTRUTIVO CROSS LAMINATED TIMBER – CLT 
NO BRASIL 

ALMEIDA, Amanda Ceinoti de
SILVA, Ricardo Dias

1021 PROPOSTA DE “TRAMA CABOCLA” PARA 
CIDADES AMAZÔNICAS: RESPOSTA ÀS 
DESIGUALDADES HISTÓRICAS E ÀS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 
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1040 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA 
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO 
ENTORNO DO CÓRREGO MACHADO EM PALMAS – 
TO

SOARES, Raylane Alencar
ALBIERI, Lucimara

1064� t'9O'�o'w�wZ�t'�Z��t'w�AT'U}Z��t��UZ�'�
A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL : O CASO DO 
POLO TURÍSTICO DE JOÃO PESSOA, PB.

DALTRO, Mariana
DUARTE, Manuela 
LIMA,Priscila

1084 O RESGATE ÀS MARGENS URBANAS: 
PLANEJAMENTO URBANO EM BAIRROS 
INUNDÁVEIS DE SANTO ANDRÉ/SP

ROSSETO, Giovanna Pereira

1103 RESILIÊNCIA NO AMBIENTE CONSTRUÍDO EM 
HABITAÇÃO SOCIAL: MÉTODOS DIGITAIS DE 
AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO

VILLA, Simone B.
BORTOLI, Karen C. R.
OLIVEIRA, Natália F. G.

1124 A RESILIÊNCIA URBANA ANTE AO ‘DESASTRE 
DE MARIANA-MG’ 

OLIVATO, Paulo
SCHUTZER, José Guilherme
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1141 REUSO, CRIATIVIDADE E PROJETO PARA 
O CENTRO HISTÓRICO DE NATAL-RN: UMA 
DISCUSSÃO METODOLÓGICA SOBRE A PRÁTICA 
DE ATELIÊ INTEGRADO.

ASSUNÇÃO, Gabriela Lira
LIMA, Wirenilza do Nascimento

1163 SANTA LUZIA SENSÍVEL À ÁGUA: ABORDAGEM 
LEAPFROGGING COM PADRÕES ESPACIAIS 
DE INFRAESTRUTURA ECOLÓGICA PARA 
OCUPAÇÕES INFORMAIS NO DF 

PERUCCHI, Gabriel
ANDRADE, Liza M. S.
REZENDE, Vinícius S.

1183 A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE CAMPI 
UNIVERSITÁRIOS NO BRASIL: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA

ADÁRIO, Júlia
SILVA, Caio

1201 TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS E A 
TECNOLOGIA CONSTRUTIVA EM MADEIRA: UM 
ESTUDO DE CASO DAS MORADIAS INFANTIS DE 
FORMOSO DO ARAGUAIA (TO).

PEREIRA LÔBO, Haziel



41

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

1221 TENDÊNCIAS EM ENSINO E PESQUISA EM 
CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

SALAZAR TRUJILLO, Jorge Hernán 

1235 TERRITÓRIOS EM DISPUTA: COMUNIDADES 
QUILOMBOLA E VAZANTEIRA NO NORTE 
DE MINAS/MG E OS DESAFIOS QUANTO À 
PERPETUAÇÃO DOS SABERES TRADICIONAIS

BERNARDES, Brenda Melo
MARQUES, Amaro Sérgio
SÁ, Ingrid Moura Oliveira e.

1257� }Ztt'w�#'��:���UZ�w(��OZ����
ANDRADE, Tiago de Oliveira
SPADONI, Francisco

1277 TRABALHO, RECEITUÁRIO E ALIENAÇÃO NA 
ARQUITETURA: APONTAMENTOS CRÍTICOS À 
PRÁTICA DO ARQUITETO

CREVELS, Eric

1298 URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS: AS INTERVENÇÕES NA BACIA DO 
TUCUNDUBA EM BELÉM-PA

NASCIMENTO, Vitória
LEÃO, Monique



42

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

1316 URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO NA BACIA DO 
PARACURI EM BELÉM/PA

LEÃO, Monique
CORRÊA, Victória
OLIVEIRA, Sâmya

1336 USUÁRIO INTELIGENTE
SENNA, Mariana
MARTINO, Jarryer

1357 VALORES ECOLÓGICOS E CULTURAIS 
ATRIBUÍDOS PELA POPULAÇÃO À PAISAGEM DO 
RIO JOÃO MENDES, EM NITERÓI, RJ 

RIKER, Isadora

1375 DIREITO À CIDADE E OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE 
RISCO GEOLÓGICO NA RMBS: TECNOLOGIA E 
OMISSÃO ESTATAL 

VIANA, Mônica Antonia
RIOS, Lenimar Gonçalves

1389 REQUALIFICAÇÃO FLUVIAL URBANA: UMA 
PROPOSTA PARA A BACIA DO RIO RONCADOR – 
#�s�'�#'����A�w�ȭ�tL

OTTONI, Maria Luiza de Souza Oliveira
BRITTO, Ana Lucia Nogueira de Paiva
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ACESSIBILIDADE DE 
PEDESTRES E CICLISTAS 
NO CENTRO DO BAIRRO 
DA TAQUARA APÓS 
IMPLANTAÇÃO DO 
CORREDOR DE BRT 
TRANSCARIOCA 
PEDESTRIANS AND CYCLISTS ACCESSIBILITY 
AT TAQUARA NEIGHBOURHOOD CENTER AFTER 
IMPLEMENTACION OF THE BRT TRANSCARIOCA 
LINE

ACCESO A PEATONES Y CICLISTAS EN EL CENTRO 
DE BARRIO DE TAQUARA DESPUÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA TRANSCARIOCA 
DEL BRT

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES 
SOCIOAMBIENTAIS 

PEREIRA NETO, Walter
Arquiteto e Mestrando de Urbanismo; PROURB/UFRJ

wmanoel.pereira@gmail.com
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RODRIGUES, Juciano
Prof. Doutor em Urbanismo; IPPUR/UFRJ

juciano@observatoriodasmetropoles.net

RESUMO

Neste artigo se investiga as relações construídas entre os espaços urbanos afetados pela constru-
ção de um sistema de BRT e os sujeitos da mobilidade ativa a fim de entender como as mudanças 
estão afetando sua acessibilidade. A hipótese se sustenta na observação do cenário de precárias 
condições estruturais do espaço público no entorno das estações, agravadas por mudanças após 
a implantação do BRT, em que pedestres e ciclistas estão sendo gradativamente desencorajados 
a se deslocarem até as estações de BRT e aos espaços de entorno, optando por outras formas de 
transporte ou mesmo pela imobilidade. Após breve revisão sobre as políticas públicas de mobi-
lidade e os critérios de acessibilidade em diversos âmbitos, constrói-se uma análise a partir de 
uma pesquisa de campo no bairro da Taquara, município do Rio de Janeiro. Conclui-se que não 
há preocupação direta com a acessibilidade dos usuários do BRT, muito menos a consideração 
de que o espaço público faz parte do sistema de mobilidade – que inclui pedestres e ciclistas, 
não havendo qualquer incentivo para que as pessoas se desloquem e utilizem o serviço.

PALAVRAS-CHAVE: mobilidade urbana. acessibilidade. BRT. espaço público.

ABSTRACT

The main purpose of this article is explore the relations between the urban space affected by the 
BRT and the active mobility individuals, in order to understand how the changes are affecting 
their accessibility. The hipothesys is based on observation of a low quality structure conditions 
panorama of public space around the stations, worsened by changes after BRT implementation, 
where pedestrians and cyclists are been gradually discouraged from move to BRT stations and 
surroundings, choosing other transport options or even immobility. After brief review about 
public polices of mobility and accessibility criteria in different means, it’s developed an analysis 
starting with field research in the Taquara neighbourhood, in Rio de Janeiro city. They conclude 
that doesn’t have directed care about BRT users accessibility, even less consideration that public 
space is part of mobility system – what includes pedestrians and cyclistsnot having any sti-
mulus for people tomove to BRT service and surroudings.

KEYWORDS: active mobility. accessibility. BRT. public space.  
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RESUMEN

El propósito de este artículo es investigar las relaciones construidas entre los espacios urbanos 
afectados por la construcción de un sistema BRT y los sujetos de movilidad activa para compren-
der cómo los cambios están afectando su accesibilidad. La hipótesis se basa en la observación 
del escenario de condiciones estructurales precarias del espacio público alrededor de las esta-
ciones, agravado por los cambios después de la implantación del BRT, en el que se desalienta 
gradualmente a los peatones y ciclistas a moverse a las estaciones del BRT y al entorno, optando 
por otras formas de transporte o incluso inmovilidad. Después de una breve revisión de las 
políticas de movilidad pública y los criterios de accesibilidad en diferentes áreas, se construye 
un análisis a partir de una investigación de campo en el barrio de Taquara, municipio de Rio 
de Janeiro. Se concluye que no existe una preocupación directa con la accesibilidad de los usu-
arios de BRT, y mucho menos la consideración de que el espacio público es parte del sistema de 
movilidad, que incluye a peatones y ciclistas, sin ningún incentivo para que las personas se 
muevan y usen el servicio. 

PALABRAS-CLAVE: movilidad urbana. accesibilidad. BRT. espacio público.

INTRODUÇÃO

Em tempos recentes, a mobilidade urbana é um dos temas mais debatidos no 
campo que se ocupa dos estudos sobre cidades. Com a popularização e a predominância 
do automóvel durante o século XX, o tráfego nas cidades se tornou custoso e insalubre. 
Atualmente, considerando os meios de transporte motorizados, o transporte privado já 
supera o transporte coletivo. Mesmo diante dessa situação, as viagens não motorizadas 
predominam sobre as demais, (ANTP, 2017) 

Diante da insustentabilidade resultante do uso massivo do automóvel, a oferta 
do transporte coletivo continua drasticamente menor que a necessária para atender 
a demanda. Nos últimos anos, porém, ocorreram sinais de uma retomada nos inves-
timentos públicos em transporte coletivo de massa. Esses investimentos, por sua vez, 
parecem desconsiderar a dimensão da mobilidade ativa, foco deste artigo, entendida 
como o transporte não motorizado, que compreende pedestres e ciclistas.

Nesse contexto, é preciso ressaltar que A Lei 12.587/2012, conhecida como Lei da Mobili-
dade Urbana (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2007), base para a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana (PNMB), reconhece pedestres e ciclistas como modo de transporte urbano e vias 
e logradouros públicos como infraestrutura de mobilidade. Além disso, determina que 
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os planos de mobilidade urbana devem propor integração entre transporte público e 
transporte não motorizado, o que não acontece na prática. 

Na cidade do Rio de Janeiro, desde 2012, vem sendo implantado um sistema de BRT 
(Bus Rapid Transit – Transporte Rápido por Ônibus), sistema esse baseado no conceito de 
corredores de ônibus com infraestrutura segregada, prioridade de passagem, cobrança de 
tarifa no acesso das estações e plataformas de embarque no nível do piso dos ônibus. O 
conjunto de infraestruturas e serviços desse tipo de sistema é estrategicamente implan-
tado nos centros ou núcleos mais importantes dos bairros, gerando impacto considerável 
no tecido urbano (ITDP, 2017). Por isso, esperava-se que essas características tornassem o 
novo sistema integrado ao espaço público e a qualquer modo de transporte encorajando, 
portanto, o deslocamento ativo do usuário para acessá-lo (LEFEVRE, 2009). 

Partindo do pressuposto que a implantação de sistemas do tipo BRT tem também 
como foco a reestruturação viária, coloca-se em questão a acessibilidade dos pedestres em 
suas diversas acepções, levantando o questionamento: como a acessibilidade de pedestres 
e ciclistas está sendo tratada após a implantação do sistema de BRT? Portanto, o objetivo 
deste artigo é analisar como o espaço urbano afetado pelo corredor Transcarioca está 
influenciando a acessibilidade dos sujeitos da mobilidade ativa.

Seguindo diretrizes do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 
(DOTS) e critérios de avaliação dos “Dez Passos da Caminhabilidade” (SPECK, 2017), este 
artigo tem como estudo de caso o bairro da Taquara, no Rio de Janeiro. Detentor de um 
centro comercial significativo, historicamente não atendido por nenhum sistema de 
alta capacidade, o bairro se tornou um dos principais núcleos do corredor Transcarioca 
do sistema BRT Rio.

Este artigo está organizado em cinco sessões, incluindo esta introdução, na qual 
é feita uma apresentação da literatura a respeito das políticas públicas de transporte e 
acessibilidade para situar as diretrizes e significados que estão sendo avaliados nesta 
discussão. Em seguida, é apresentado o referencial teórico que norteia a construção 
de critérios de avaliação do espaço público, com destaque à abordagem principal a ser 
estudada. A terceira parte é dedicada a análise empírica, com coleta de dados em campo, 
discutindo a metodologia construída e os resultados obtidos. Encerra-se o artigo pelas 
considerações finais, que tece um panorama dos resultados obtidos e perspectivas a 
partir deles.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE
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Todo cidadão, em algum momento, é pedestre e, tal qual o usuário da bicicleta como 
meio de transporte, depende diretamente da qualidade dos espaços de circulação e de 
sua conexão com o sistema de transporte coletivo. No caso do pedestre, essa qualidade 
pode ser traduzida por caminhabilidade - o conjunto de características que influencia a 
predisposição de locomoção das pessoas -, entretanto os deslocamentos a pé e de bicicleta 
foram por muitos anos negligenciados nas políticas de mobilidade (GEHL, 2010). Mesmo 
assim, no Brasil 41% das viagens são realizadas a pé (ANTP, 2017). 

A caminhabilidade é também um fator determinante no poder de escolha de 
onde morar: a boa combinação de tecido urbano, usos e arquitetura está presente nas 
cidades mais caminháveis (SPECK, 2017). As cidades têm maior chance de serem estimu-
lantes e confortáveis aos seus habitantes, assim como eficientes, se as políticas de uso e 
transporte forem integradas, mas o planejamento urbano e o de transporte nas cidades 
frequentemente são desenvolvidos separados e raramente estabelecem objetivos em 
comum (LEFEVRE, 2009). 

Um sistema de transporte de alta capacidade, ou seja, que transporta acima de 12 mil 
passageiros por hora por sentido (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008), integrado ao espaço 
público e a qualquer modo de transporte, encoraja o deslocamento ativo do usuário para 
acessá-lo (LEFEVRE, 2009). Entretanto, no caso da cidade do Rio de Janeiro, os sistemas 
de trem e metrô parecem negligenciar os parâmetros adequados de acessibilidade dos 
seus usuários ao longo dos anos. Já o sistema rodoviário, apesar da vantagem de ser 
permeável na malha urbana e de fácil acesso dos pedestres, circula em vias precárias e 
mal estruturadas.

Contudo, esperava-se que o novo sistema de transporte a ser implantado no Rio de 
Janeiro, o BRT, obtivesse um impacto mais positivo, principalmente com a campanha de 
legado (KASSENS-NOOR, et al., 2016).  A modalidade, que funciona em corredores de ônibus 
exclusivos, ganhou força nas cidades sul-americanas após os sucessos de Curitiba, cidade 
pioneira no Brasil e no mundo, e Bogotá, na Colômbia.  Embora não possua a mesma faci-
lidade de coletar usuários na malha da cidade como o sistema rodoviário convencional, 
este sistema, inserido no contexto urbano, é estruturador das centralidades por onde 
passa. Os corredores de transporte de alta capacidade são eixos de estruturação urbana, 
pois os seus benefícios na mobilidade, como viagens rápidas com alcance de destinos 
mais distantes, são atrativos tanto para o comércio quanto para moradia. O entorno 
das estações tem o potencial de concentrar uma diversidade de usos e atrair muitos 
pedestres, gerando e fortalecendo centralidades (MOURA, OLIVEIRA, FIGUEIREDO, 2016).

A inclusão do BRT no sistema de transportes é recente no Brasil. Curitiba foi a pio-
neira mundial, em 1974, enquanto em São Paulo surgiu o primeiro e único corredor em 
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2007. No Rio, o corredor TransOeste foi inaugurado em 2012, mas só passou a funcionar 
totalmente em 2014, ano de inauguração do TransCarioca, enquanto a TransOlímpica 
começou a funcionar em 2016 para as Olimpíadas e TransBrasil ainda se encontra em 
fase de obras em 2019. O BRT Rio foi concebido inicialmente para atender o compro-
misso de mobilidade urbana para os jogos olímpicos com os 4 corredores apresentados, 
seguindo a maior parte das características de um sistema do tipo (KASSENS-NORR, et al, 
2016), entretanto não atendendo o ideal de independência de tráfego. Como os corredores 
foram implantados no nível da rua, tiveram de ser adequados aos cruzamentos e faixas 
de pedestres, interrupções que reduzem a velocidade dos ônibus.

Há ainda poucos estudos sobre os projetos e impactos do BRT, principalmente no 
que toca o deslocamento dos usuários de sua residência até as estações. Diante da atenção 
que a mobilidade urbana está recebendo nas discussões sobre políticas de transporte e 
sustentabilidade, a pesquisa irá acrescentar a importância do espaço público nos debates, 
um aspecto carente de discussão.

A expectativa positiva com esta implantação era justificada não só por suas carac-
terísticas de projeto, mas também pela convergência da implantação deste BRT com o 
surgimento do conceito DOTS. Este recomenda diretrizes de implantação de corredores 
de transporte que envolvem não só aspectos físicos do espaço público como arquitetô-
nicos e políticas de uso do solo e habitação (ITDP, 2017).

Segundo Benoit Lefevre (2009), sem um desenho urbano apropriado e qualidade 
do espaço da mobilidade ativa, esta forma de deslocamento pode deixar de existir. Deste 
modo, considerando o cenário de péssimas condições estruturais do espaço público no 
entorno das estações, esta pesquisa parte da hipótese de que pedestres e ciclistas estão 
sendo gradativamente desencorajados a se deslocarem até as estações de BRT, optando por 
outras formas de transporte. Isso, no resultado a longo prazo, será representado pela fraca 
demanda e, portanto, encarecimento e insustentabilidade de manutenção do sistema. 

As políticas de transporte e mobilidade foram elaboradas por muito tempo sob 
a perspectiva dos automóveis e transporte coletivo, havendo pouco direcionamento 
relacionado a pedestres. Elas privilegiaram o espaço do carro, direcionando sempre o 
investimento em reformas viárias, que chegam a obter 50% de ociosidade, desperdi-
çando verba que poderia ser direcionada ao transporte ativo. Isso mostra que pedes-
tres e ciclistas são praticamente desconsiderados nas propostas efetivas, reforçando o 
estigma de subalternização por serem mais representativos às classes de baixa renda 
(VASCONCELLOS, 2017).

ACESSIBILIDADE
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Antes de discutir os efeitos das políticas de transporte e de uso do solo afetam as 
condições de acessibilidade a partir da implantação de um sistema BRT, em especial a 
acessibilidade dos sujeitos da mobilidade ativa nas proximidades do BRT Rio, é preciso 
entender as diferentes acepções do conceito que devem estar integradas ao sistema de 
mobilidade. Tomada a partir de uma perspectiva mais ampla, 

“(…) a acessibilidade pode ser definida como a facilidade com que as 
pessoas podem alcançar lugares e oportunidades – ou, inversamente, 
uma característica de lugares e oportunidades em termos de quão facil-
mente eles podem ser acessados pela população” (PEREIRA, 2019, p. 8). 

Em certa medida, acessibilidade pode ser entendida também como a facilidade 
das pessoas se deslocarem de forma autônoma para os destinos desejados, assim como 
condição de acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais (RODRIGUES, 2017). A 
facilidade para a realização de percurso até pontos de transporte, de locais que ofer-
tam serviços e atividades de lazer são alguns exemplos práticos de acessibilidade, ou, 
em outras palavras, como ela se efetiva. O tempo de viagem do usuário, a equidade de 
acesso e a facilidade com que se pode encontrar informação são efeitos complementares 
dessa facilidade. Nesse contexto, é preciso acrescentar que também faz parte da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana a noção mais específica da acessibilidade para pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida. 

A NBR9050 define acessibilidade como “possibilidade e condição de alcance, per-
cepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” (ABNT, 2004). 

No espaço urbano isso está refletido, em alguns exemplos, na presença de rampas, 
piso especial e alertas sonoros para deficientes visuais, alertas visuais para deficientes 
auditivos, largura ideal das calçadas para circulação de cadeirantes, corrimão para 
apoio e elevadores de acesso ou saída de serviços, como em estações de trem e metrô. A 
ausência desses elementos ou a presença de muitas barreiras condiciona pessoas com 
mobilidade reduzida a adaptar seus deslocamentos e limitar suas experiências urbanas 
(RODRIGUES, 2017).

BRT TRANSCARIOCA: A CENTRALIDADE TAQUARA

Para discutir como as políticas públicas de transporte impactam na acessibilidade, 
e de maneira mais específica os efeitos da instalação do BRT Transcarioca sobre a acessi-
bilidade de pedestres e ciclistas, foi desenvolvida uma análise empírica optando por um 
recorte escalar compreendendo parte do bairro da Taquara, na cidade do Rio de Janeiro. 
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Esta restrição parte do princípio de que um sistema de transporte como o BRT poten-
cialmente reforça centralidades e, como o padrão DOTS orienta a ocupação compacta 
próxima às estações de alta capacidade (ITDP, 2017), os seus impactos após implantação 
seriam mais notórios em centralidade locais de bairros consolidados, como é o caso da 
Taquara. É possível observar isso na determinação dos dois tipos de estações: Parador e 
Expresso. Estações do tipo Expresso se localizam sempre em pontos e bairros de maior 
centralidade, como é o caso da Estação Taquara, do corredor Transcarioca.

A Taquara foi escolhida especificamente por ser um dos centros comerciais mais 
importantes da região de Jacarepaguá e da cidade (JORGE, 2013. IPP, 2017) e historica-
mente, assim como todos os bairros originários de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, a 
Taquara possuía infraestrutura rodoviária defasada em comparação ao Centro e bairros 
da Zona Sul e, depois da extinção dos bondes, não fora atendida por outros sistemas de 
trilho (SILVA, 1992). Somente atendido por vans e ônibus, exigia que seus moradores 
realizassem muitas baldeações ou viagens de longa duração para chegarem em desti-
nos mais distantes. Com a instalação da Transcarioca, em 2014, e a Transolímpica, em 
2016, o bairro passou a ser atendido por dois corredores de BRT e, além da expectativa 
de suprir demandas de viagens, esperava-se que os fluxos viários do seu centro fossem 
reestruturados (JORGE, 2013).

A importância do bairro é constatada no surgimento do programa Rio Cidade, 
realizado pela Secretaria de Urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, que escolheu 
centros de bairros com destaque econômico em toda a cidade para receber requalificação 
do espaço urbano, visando um ordenamento da malha urbana, mas também atendendo 
demandas de infraestrutura (IPLANRIO, 1996). O projeto da Taquara foi executado em 
2000 e desde então o bairro não recebeu outras grandes intervenções urbanísticas. 

O cenário do bairro começou a mudar novamente com o início das obras do BRT. A 
expectativa de ganho econômico gerada pela implantação de infraestrutura para atender 
os grandes eventos esportivos na cidade (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016), 
que incluiu o sistema de BRT, atraiu o mercado imobiliário para as principais centrali-
dades atendidas (JORGE, 2013). Em 2011, 520 licenças de habite-se foram concedidas, e a 
população oficial do bairro, em decorrência desse período de mudanças urbanísticas, 
chegou a 102 mil habitantes aproximadamente (IBGE, 2010), com expectativa de aumento, 
que poderá ser constatado apenas no próximo censo.

Procedimentos metodológicos
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Para a análise da acessibilidade no entorno da estação Taquara do BRT, primeiro 
levou-se em consideração a distância média caminhável para um pedestre. Como reco-
menda o ITDP no seu Índice de Caminhabilidade (2016), foi adotada a distância de 1km 
com raio de alcance partindo da estação da Taquara, delimitando a área de alcance do 
estudo de campo.

 A partir da delimitação da área de alcance, foi feito levantamento de dados com 
representações cartográficas produzidas a partir de imagens de satélite fornecidas pela 
aplicação Google Earth. Primeiramente foi identificado o corredor Transcarioca, tendo 
como ponto central da área de estudo a estação Taquara, e a zona predominantemente 
comercial do bairro, que concentra a diversidade de atividades atrativas para pedestres 
e motoristas. 

Posteriormente foram identificadas as demais vias principais que convergem os 

principais fluxos de pessoas para o centro do bairro. As vias secundárias foram sinaliza-
das por conectarem vias principais, atravessando zonas residenciais, com potencial de 
serem as mais utilizadas por moradores locais. A sinalização dos edifícios residenciais 
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ajuda a entender onde estariam as principais concentrações de moradores, a sua relação 
com o corredor de BRT, com a densidade e a quem estão beneficiando.

Figura 1 - Área de estudo: principais vias e habitação multifamiliar

O referencial de avaliação escolhido para análise de campo foi o “Dez Passos para a 
Caminhabilidade” (SPECK, 2017), por abordar os fatores que influenciam na caminhabi-
lidade que vão além da paisagem construtiva e de adequações técnicas. No livro Cidade 
Caminhável, Jeff Speck desenvolve um quadro analítico para determinar a caminhabili-
dade de um lugar organizado em 4 eixos, 10 passos e 30 medidas, aqui representados no 
Quadro 1. Vale dizer que os passos não são rígidos, dando espaço para serem interpretados 
de acordo com a realidade do lugar estudado. Ao mesmo tempo, não são exclusivamente 

técnicos, explorando aspectos que são subjetivos aos moradores, assim como inclui como 
parte da caminhabilidade toda a rede de transporte, distribuição de serviços, estética, 
habitação bem localizada com variedade de renda dos moradores e interação de diver-
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sos grupos sociais.  Esse conjunto de características observáveis conforma um todo que 
resulta em quadro analítico facilmente aplicado empiricamente. 

Quadro 1 – Dez Passos para a Caminhabilidade

Será utilizada como instrumento analítico complementar a norma técnica de aces-
sibilidade NBR9050. A norma se encarrega de estabelecer os parâmetros de elaboração 
de projetos ou adaptação do ambiente construído para atender qualquer indivíduo em 
condição de deficiência, como física, auditiva e visual, e de mobilidade reduzida. Serve 
tanto em situações permanentes, como cadeirantes, idosos e usuários de aparelhos de 
apoio, quanto temporárias, a exemplo de crianças, gestantes, pessoas com carrinhos de 
compras ou de bebês e com membros imobilizados em recuperação.

Para estruturar os pontos de observação em campo, para cada passo foram esco-
lhidos de forma mais resumida os 3 principais fatores. A análise tem como horizonte 
referencial o período 2010/2011, um pouco antes das obras do corredor Transcarioca do 
BRT Rio começarem a ser executadas, tendo como auxílio as imagens aéreas e de rua do 
Google Earth para registro do cenário urbano da Taquara nesse período.

A caminhabilidade na Taquara

A avaliação da acessibilidade dos lugares no entorno do BRT foi feita através das 
30 medidas propostas por SPECK (2017) na área pré-estabelecida no bairro da Taquara. 
No que se refere especificamente às estações de BRT, a pesquisa considera apenas os 
acessos, uma vez que se trata de um objeto arquitetônico padrão, que exige uma análise 
específica tanto de sua forma quanto de suas relações no contexto inserido, não sendo 
o objetivo deste artigo. 

Não foi observado nenhuma medida que tenha ocorrido na intenção de redução 
do uso do carro (1.1). Não existem ruas exclusivas de pedestres e um trecho de faixas 3x1 
da Estrada dos Bandeirantes, entre o Largo da Taquara e a Rua Otacílio Novaes, foi trans-
formado em faixa 2x2 para atender a implantação do BRT no centro da via. As principais 
vias do bairro passaram a ter placas de velocidade (1.2), de 60km/h, com fiscalização 
eletrônica, enquanto outras de menor fluxo já adotavam velocidades reduzidas de 20 
km/h (Ruas Mapendi e Mal. José Bevilaqua) e 30km/h (Ruas André Rocha e Bacaris) antes 
da implantação do BRT. 

Desde o projeto RioCidade não há uma intervenção urbana que priorize o conforto 
do pedestre (1.3). Porém, parte do projeto ainda permanece em algumas partes do centro 
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da Taquara, destacando os balizadores que impedem o avanço de automóveis nas cal-
çadas. Por outro lado, as calçadas ao longo do corredor Transcarioca foram reduzidas. 
A Estrada do Rio Grande foi convertida de via de sentido duplo para sentido único e o 
recuo do ponto de ônibus do sentido excluído foi transformado em estacionamento 
ao invés de ampliar o calçamento. Nesse caso, identifica-se, portanto, medidas claras de 
desincentivo à caminhabilidade. 

O centro do bairro concentra a maior parte do comércio varejista de rua, com vasta 
variedade de lojas (2.1), o que atrai muitos pedestres. Entretanto, possui poucos edifícios 
habitacionais, nenhum diretamente no corredor de BRT, e poucas atividades noturnas, o 
que além de representar pouco movimento de pessoas durante a noite, transmite sensa-
ção de insegurança. A densidade (2.2) da Taquara era considerada baixa em 2010, sendo 
o seu centro um pouco mais denso que suas bordas residenciais (JORGE, 2013). Mesmo 
com os novos empreendimentos residenciais que foram atraídos para o bairro, suas 
implantações foram bastante pulverizadas. Os empreendimentos que foram construídos 
mais próximos à estação da Taquara foram predominantemente edifícios comerciais. 

O centro comercial possui poucas habitações (2.3), caracterizadas por casas, sobra-
dos e pequenos edifícios mistos pontuais. Mas, avançando além da região, já é possível 
encontrar muitos edifícios residenciais de classe média a média alta e alguns conjun-
tos habitacionais populares, porém sem haver uma mistura de tipologias e rendas. Há 
predomínio de casas de padrão médio e lotes pequenos, com raros casos de casarões 
com terrenos espaçosos.

A respeito dos estacionamentos, (3.1) os de rua que ficavam ao longo da Estrada 
dos Bandeirantes, entre o Largo da Taquara e a Rua Otacílio Novaes, foram retirados 
por causa do corredor de BRT por questões de capacidade da via, entretanto não houve 
remoções significativas nas vias transversais. Há estacionamento rotativo (3.2) somente 
nas principais ruas comerciais, onde existe distribuição adequada (3.3) dos estaciona-
mentos de rua regularizados, enquanto nas ruas residenciais é frequente encontrar os 
carros ocupando as calçadas.

A implantação do sistema de BRT já poderia ser considerada como uma prioridade 
de investimento em transporte (4.1), uma vez que o eixo da linha TransCarioca possuía 
demanda reprimida por muito tempo. Entretanto, o sistema de BRT como um todo tem 
a fluidez prejudicada, uma vez que o modelo do Rio de Janeiro foi construído ao nível 
da rua, sendo interrompido por semáforos e faixas de pedestres. Além disso, não houve 
projeto integrado com implantação de ciclovias e houve reduções de linhas conven-
cionais de ônibus. A TransCarioca foi implantada fazendo integração com as linhas de 
metrô e trem (4.2) e, no caso da Taquara, há ao lado da estação um pequeno terminal de 
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ônibus de linhas convencionais e alimentadoras. Para fazer a transferência é preciso que 
os usuários atravessem uma passarela e utilizem o cartão de Bilhete Único nos ônibus.

Quanto à integração com o transporte ativo (4,3), a preocupação com o desenho 
urbano e com o pedestre não foi além de reformas funcionais das calçadas ao logo do 
corredor, que se resumem em redução da largura e reconstrução do pavimento, igno-
rando a acessibilidade de cadeirantes em alguns pontos pela ausência de rampas ou 
rampas mal posicionadas nas travessias. Não há sinalizações pelas ruas que informem 
e direcionem os pedestres até as estações. Há apenas uma ciclofaixa no bairro, na cal-
çada da Rua Rodrigues Caldas (6.1), que ladeia a Fazenda da Taquara e é conectada com 
as estações Colônia, da TransOlímpica, e Taquara, da TransCarioca, onde há os únicos 
ciclopontos ao lado da passarela de acesso dos pedestres. Nesta ciclofaixa foram coloca-
dos balizadores e a velocidade da via possui 40km/h (6.3). Nas demais vias não existem 
alertas nem medidas de segurança para uso das vias por ciclistas. 

A malha urbana do bairro da Taquara não segue uma geometria uniforme, possuindo 
quadras de dimensões e formas variadas, porém as maiores dimensões de cada quadra 
ficam entre 200m e 300m (5.1). Não existe nenhum exemplo de rua compartilhada (5.2), 
ou seja, rua segura em que pedestres, ciclistas e automóveis dividem o mesmo espaço e 
a maior parte das vias de maior fluxo de carros não possuem elementos que protejam 
os pedestres (5.3). Entretanto, além de ainda haver balizadores no Largo da Taquara, na 
Estrada do Tindiba e na Rua Apiacás e ao longo da ciclofaixa da Rua Rodrigues Caldas, há 
os estacionamentos de rua em algumas vias comerciais, em trechos isolados, e algumas 
árvores, servindo como barreiras de segurança.

Como defende Speck (2017), espaços públicos confortáveis são aqueles que dão a 
sensação de fechamento (7.1), que pode ser gerada através de prédios altos e vias com 
poucas faixas de veículos. No caso da Taquara, a relação é razoável, pois apesar de haver 
poucos edifícios altos nas ruas principais, estas não são muito largas.

Entretanto, o espaço público apresenta calçadas com muitas barreiras (7.2) para 
caminhada, como barracas de venda, mostruários de loja, árvores mal posicionadas, 
postes e balizadores grandes demais, além de serem estreitas em alguns trechos. Não há 
rampas para cadeirantes em algumas travessias, assim como falta sinalização podotátil, 
arborização e coberturas nas construções para sombreamento e fuga de chuva. Não exis-
tem espaços públicos para fruição e interação social, assim como pontos de descanso 
dentro da zona comercial, como pequenas praças e bancos.

Há poucos espaços públicos de permanência (7.3) dentro do raio de 1km, exceto 
nas pequenas praças Nossa Senhora do Rosário e São Jorge, com o fechamento dado 
pelas árvores. Entretanto, por estarem fora da zona comercial, não proporcionam as 
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mesmas relações de espaço de fruição e descanso que teriam se estivessem próximas à 
concentração de pedestres. Por outro lado, a Passarela da Taquara, que atravessa o Rio 
Grande, é uma via de passagem comercial que tem forma de galeria e passa sensação de 
segurança, uma vez que é estreita e exclusiva de pedestres.

A maior parte das grandes massas arbóreas (8.1) é encontrada ao longo das fai-
xas de rios e em terrenos ainda não ocupados. Mesmo no centro comercial, árvores 
são elementos frequentes, mas não o suficiente para uma paisagem marcadamente 
arborizada, que proporcione sombreamento, proteção e temperatura mais agradável. 
A distribuição das árvores (8.2) não é adequada, não há um ritmo regular, nem a defini-
ção de localização mais adequada para a implantação das árvores. As ruas com maior 
movimento de automóveis, Estrada dos Bandeirantes, Av. Nelson Cardoso e Estrada do 
Tindiba, são as menos arborizadas, o que contribui para o ruído, temperaturas menos 
amenas e sensação de insegurança dos pedestres. Assim como não há padrão de espécies 
de árvores plantadas (8.3), sendo possível encontrar uma variação de mais de 4 espécies 
na mesma calçada. Além disso é possível encontrar árvores de troncos grossos e raízes 
expostas em canteiros pequenos, assim como árvores muito grandes conflitando com 
as construções e as fiações.

Praticamente não existem áreas verdes públicas (9.3) no centro da Taquara, o que 
de fato revela uma carência do bairro por parques e praças. Há algumas pequenas e 
poucas praças arborizadas nas vias mais movimentadas e outras um pouco maiores, 
porém menos conservadas, em núcleos residenciais. 

Sobre o aspecto visual do bairro (9.1), há muitos estacionamentos privados no cen-
tro, a maioria atendendo a clientes de determinado estabelecimento, estando a maior 
parte do tempo com vagas sobrando. Nenhum deles possui qualquer camuflagem, são 
todos estacionamentos abertos e facilmente identificáveis, alguns com acesso ao longo 
do corredor Transcarioca. A maior parte das lojas do centro da Taquara tem fachada 
ativa (9.2), ou seja, possuem vitrines ou são totalmente abertas, o que atrai facilmente 
os olhares dos pedestres para o seu interior. Algumas lojas costumam ocupar uma parte 
da calçada próxima às entradas com bancadas de produtos. O mesmo não pode ser dito 
sobre a megaloja da Casa & Video e o supermercado Extra, que ocupam grande faixa das 
calçadas com fachadas monótonas e vedadas.

O projeto RioCidade foi uma proposta de melhoria e potencialização do centro do 
bairro da Taquara afim de afirmar um sentimento de identidade, valorizando as prin-
cipais vias em condições paisagísticas e de infraestrutura. Entretanto, após esse projeto, 
não ocorreram outros grandes investimentos que visassem a qualidade urbanística 
dessas principais vias além de melhoria de asfalto e reforma de calçadas (10.1). Por outro 
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lado, a implantação do corredor Transcarioca nas vias Estrada dos Bandeirantes e Av. 
Nelson Cardoso atraiu novos empreendedores, majoritariamente edifícios comerciais, 
significando aumento de circulação de pedestres pelo centro do bairro.

A Estrada do Tindiba possui potencial de caminhabilidade (10.2), pois possui vários 
cruzamentos ocupados por lojas e edifícios mistos, sempre com algum movimento, porém 
entre um cruzamento e outro não há continuidade de atividades que os conectem. Por 
outro lado, o cruzamento entre as vias Mal. José Beviláqua e André Rocha recebeu recen-
temente um novo edifício comercial com um espaço gramado extenso na sua frente. O 
cruzamento possui além de um posto de combustível com loja de conveniência, algumas 
lanchonetes e uma UPA, sendo assim um ponto de convergência (10.3), entretanto o 
caminho entre esse cruzamento e as principais ruas comerciais é praticamente desértico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A melhoria do espaço público representa um elemento importante para a promo-
ção de justiça social, ao levarmos em conta que dele dependem diariamente os cidadãos 
das classes econômicas mais baixas e que precisam se deslocar mais a pé, assim como 
aqueles que possuem limitações e precisam de espaços bem dimensionados e projetados 
para não se sentirem ignorados e repelidos. Sobre o espaço de pedestres na Taquara, não 
existem sinalizações que os priorizem exceto as placas de horário escolar. As calçadas 
ao longo do corredor Transcarioca foram reduzidas e o passeio público se resume em 
calçadas de concreto simples, estreitas, árvores inadequadas, desalinhadas e sem seguir 
um ritmo que permita uma caminhada sombreada, sem elementos e ambientes que 
permitem paradas e descanso. 

O planejamento integrado entre sistemas de transporte, espaço público e uso do 
solo garantem a equidade de acessibilidade a todos os cidadãos quanto a serviços básicos, 
emprego e lazer. Existe a integração entre a estação expresso da Taquara com o terminal 
de ônibus, mas, excetuando a ciclovia da Rua Rodrigues Caldas, inexiste estrutura que 
encorajam ciclistas. Não houve grande alteração do uso e ocupação do solo ao longo do 
corredor e nas imediações, não atendendo a recomendação do DOTS sobre habitação e 
ocupação compacta ao redor das estações. Entretanto, o centro comercial possui uma 
diversidade de lojas e serviços que atraem os pedestres e que foi impulsionada com a 
implantação do BRT. 

Indiretamente, o espaço público adequado também traz benefícios econômicos, 
uma vez que, com mais pessoas apostando na mobilidade sustentável, haverá menos 
gastos com combustível, estacionamento, problemas de saúde e acidentes. Os custos 
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anuais dos impactos (poluição, acidentes e ruído) do transporte coletivo são quase dez 
vezes menores que os custos gerados pelo transporte privado, que chega a 129,6 bilhões 
de reais por ano (ANTP, 2017). 

De modo geral conclui-se que não houve preocupação direta com a acessibilidade 
dos usuários do BRT, muito menos a consideração de que o espaço urbano faz parte do 
sistema de mobilidade, não havendo qualquer incentivo para que as pessoas se deslo-
quem e utilizem o serviço na Taquara.

Todo deslocamento no transporte coletivo possui dois trechos de deslocamento a 
pé, a distância da origem do cidadão até o ponto ou estação (ANTP, 2017). Entendendo 
isso, torna-se óbvio afirmar que a caminhada faz parte do uso do sistema de BRT e que, 
portanto, deveria ter uma consideração de projeto no mesmo nível de igualdade. Isso 
significa compreender a caminhada como parte da rede de transportes e uma extensão 
das estações de BRT.

A importância dessa infraestrutura urbana vai além da boa caminhada, sendo vital 
no funcionamento não só do transporte público, mas na sustentabilidade da cidade, e 
isso deveria torna-lo um elemento mais presente nas políticas públicas de mobilidade. 
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RESUMO

Os crimes-catástrofes de Mariana e Brumadinho provocaram um rompimento abrupto no 
tecido de relações materiais e imateriais presentes na região, comprometendo não apenas os 
espaços físicos e geográficos, mas os vínculos que cotidianamente restauravam a memória 
e reafirmação da identidade cultural dos territórios atingidos. Analisando os depoimentos 
dos sobreviventes destes desastres foi possível perceber que a passagem da lama desencadeou 
um processo de desterritorialização das comunidades, isto é, a perda do sentido de pertenci-
mento a um lugar uma vez habitado. Este artigo faz uma análise deste processo sob a ótica 
da arquitetura com o auxílio de autores como Pallasmaa (2012), Schumacher (2012), Gregotti 
(1975) e Nora (1993) discutindo a importância da ambiência do lugar enquanto operadora da 
territorialização de uma comunidade. Em seguida são feitos apontamentos para projetos de 
arquitetura emergencial com orientações sobre como lidar com a complexidade dos desastres 
ambientais em diferentes escalas de ação. 

PALAVRAS-CHAVE: Crimes-catástrofes. Desterritorialização. Arquitetura Emergencial. Ambiência. 

ABSTRACT

The catastrophe crimes of Mariana and Brumadinho caused an abrupt break in the fabric of 
material and immaterial relations present in the region, compromising not only the physical 
and geographical spaces, but the bonds that daily restored the memory and reaffirmation of 
the cultural identity of the affected territories. Analyzing the testimonies of the survivors of 
these disasters, it was possible to notice that the passage of the mud triggered a process of 
deterritorialization of the communities, that is, the loss of the sense of belonging to a place 
once inhabited. This article analyzes this process from the perspective of architecture with the 
help of authors such as Pallasmaa (2012), Schumacher (2012), Gregotti (1975), Nora (1993) 
discussing the importance of the ambience of the place as the operator of the territorialization 
of a community. Then notes are made for emergency architecture projects with guidance on how 
to deal with the complexity of environmental disasters at different scales of action.

KEYWORDS: disaster crimes. desterritorialization. emergency architecture. ambience

RESUMEN

Los crímenes catastróficos de Mariana y Brumadinho causaron una ruptura abrupta en el 
tejido de las relaciones materiales e inmateriales presentes en la región, comprometiendo no 
solo los espacios físicos y geográficos, sino los lazos que diariamente restauraron la memoria y 
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la reafirmación de la identidad cultural de los territorios afectados. Al analizar los testimonios 
de los sobrevivientes de estos desastres, fue posible notar que el paso del lodo desencadenó un 
proceso de desterritorialización de las comunidades, es decir, la pérdida del sentido de perte-
nencia a un lugar una vez habitado. Este artículo analiza este proceso desde la perspectiva de 
la arquitectura con la ayuda de autores como Pallasmaa (2012), Schumacher (2012), Gregotti 
(1975), Nora (1993) discutiendo la importancia del ambiente del lugar como operador de la 
territorialización de un comunidad. Luego se toman notas para proyectos de arquitectura de 
emergencia con orientación sobre cómo lidiar con la complejidad de los desastres ambientales 
en diferentes escalas de acción.

PALABRAS-CLAVE: crímenes de desastre. desterritorialización. arquitectura de emergencia. 
ambiente.

INTRODUÇÃO

A devastação causada pela onda de rejeitos lançada sobre as cidades de Mariana e 
Brumadinho provocou um impacto multiescalar nas comunidades locais e trouxe à tona 
uma discussão urgente sobre a importância de preservação do meio ambiente em seus 
múltiplos níveis de uso e apropriação. O parâmetro inicial de entendimento do problema 
parte da visão de que este crime-catástrofe comprometeu o território em variados níveis 
de percepção. Essa rede complexa de consequências pode ser analisada sobre diferentes 
recortes que, no caso específico deste artigo, enfatiza a desterritorialização do sujeito 
em função da supressão de seus espaços de vida cotidiana. A análise apresentada aqui 
busca discutir os impactos decorrentes da ruptura dos vínculos espaciais e territoriais 
sofrida pelas comunidades atingidas e de que maneira este problema deve ser visto 
pelos métodos e iniciativas de auxílio e prestação de socorro. Os mecanismos adotados 
pelas iniciativas denominadas arquiteturas emergenciais ainda carecem de melhores 
soluções no que se refere à reterritorialização dos atingidos e à restauração de seus 
vínculos com o lugar. 

Autores como Pallasmaa (2009; 2012; 2016) e Gregotti (1975) são enfáticos em reco-
nhecer a importância dos locais de vida cotidiana para a formação e estruturação das 
comunidades. Os espaços naturais apropriados pelo ser humano exercem um papel 
determinante na sua constituição enquanto sujeito a também enquanto cidadãos 
presentes em uma coletividade. Sejam espaços de caráter público, privado ou coletivo, 
sua condição permanente de ocupação e troca forja a identidade de uma comunidade 
e moldam a individualidade de seus participantes.
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Os crimes-catástrofes de Mariana e Brumadinho provocaram um rompimento 
abrupto no tecido de relações espacializadas naqueles territórios, comprometendo não 
apenas os espaços físicos e geográficos, mas as rotinas, hábitos, práticas, interações, e todo 
tipo de referências temporais, incluindo histórias e memórias que lá eram colocadas 
em prática cotidianamente. Há um corte nos mecanismos de referência e localização 
dos sujeitos que, sem acesso aos seus espaços sociais e relacionais, tornam-se seres des-
territorializados. As ações de mitigação e restauração dos danos provocados por situa-
ções-catástrofe como as de Mariana e Brumadinho não podem estar apenas apoiadas na 
implementação de medidas compensatórias econômicas e financeiras, mas associadas 
a estratégias de reterritorialização das comunidades e de todo o bioma em meio ao qual 
ela se instala. No caso de Mariana, a ONG Fundação Renova foi criada para administrar 
as medidas de recuperação e mitigação dos danos causados pelo rompimento. Em meio 
a críticas e aprovações, a Fundação busca, à sua maneira, operar a implementação de 
ações socioeconômicas e socioambientais. 

Tomando como referencial inicial os depoimentos dos próprios sobreviventes dos 
crimes ambientais em questão é possível ter uma clara noção dos efeitos da desterri-
torialização na realidade destas pessoas. De acordo com Schumacher (2012) um espaço 
genérico se configura como um lugar no momento em que os usuários dão início a um 
conjunto de operações de territorialização que incluem inscrições simbólicas, valores 
de uso, distintas formas de ocupação e ação, etc. A importância da territorialização para 
a constituição das comunidades é enorme e ao mesmo tempo complexa de ser avaliada 
porque cada coletividade pode se apropriar de maneiras individuais de locais geografi-
camente semelhantes. Por isso cabe discutir o conceito de ambiência trazido por Nora 
(1993) e Duarte (2011) que diz respeito aos aspectos sensíveis não imediatamente visíveis 
da territorialização e seu impacto cognitivo na formação das comunidades.

Com base neste referencial teórico estruturado é possível discutir os impactos da 
desterritorialização nas comunidades de Mariana e Brumadinho e analisar a adequação 
das estratégias de auxílio adotadas ou em curso de implementação. Espera-se que com 
um olhar melhor direcionado para os aspectos necessários para a reterritorialização dos 
atingidos seja possível agregar valor às estratégias de ação emergencial.  

A DESTERRITORIALIZAÇÃO CAUSADA PELOS ROMPIMENTOS

Em termos numéricos, o crime-ambiental de Mariana ocorrido em novembro 
de 2015 trouxe as seguintes estatísticas para a comunidade de Bento Rodrigues: 19 
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pessoas mortas, 207 das 251 edificações soterradas (82%); 700 pessoas de 162 famílias 
desabrigadas; impacto no abastecimento de água de cerca de 500 mil pessoas ao longo 
de inúmeros municípios que situados próximos ao leito do Rio Doce (UFMG/UFJF, 2016). 
O evento marca o maior desastre mundial com barragem em volume de resíduo e em 
distância percorrida (660 km) de todo mundo. De acordo com o levantamento do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 1.469 hectares 
de vegetação foram degradados entre os estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo 
(ES). O processo de desterritorialização se inicia com a completa dissolução do ambiente 
natural e construído provocada pela passagem da lama de minério, em especial em Bento 
Rodrigues, e a urgente acomodação dos sobreviventes em um ginásio poliesportivo e 
em hotéis da região. 

No crime-ambiental ocorrido em Brumadinho, três anos depois as estatísticas 
são as seguintes: 253 mortes, 17 pessoas desaparecidas, 273 pessoas deslocadas de casas 
próximas ao desastre e 1.137 deslocadas de áreas de risco (AGÊNCIA BRASIL, 2019), sendo 
acomodadas em hotéis e pousadas de cidades vizinhas incluindo Belo Horizonte. De 
acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD, 2019), a área atingida pela lama de rejeitos é de 290 hectares, com um volume de 
12,7 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração, cinco vezes menor do que o do 
episódio anterior em Mariana, embora com número muito maior de mortes. O Serviço 
Geológico do Brasil (2019) estimou que a lama percorreu até o final de 2019, 46 quilôme-
tros, podendo percorrer ainda 310 quilômetros ao longo do leito do Rio Paraopeba, um 
dos principais afluentes do Rio São Francisco.  

Somados, os eventos deixaram, além das quase trezentas mortes, cerca de duas 
mil pessoas deslocadas de suas áreas de trabalho, moradia e convívio social. É essencial 
compreender quais são os componentes do processo de territorialização de uma comu-
nidade para evitar a generalização das ações ao longo do processo de restauração destes 
vínculos e orientar a construção de novos assentamentos. Mas como se dá esse processo 
de territorialização? De certa forma, ele implica em uma situação em que o sujeito se 
localiza, e isso ocorre, segundo Schumacher (2012), a partir do que define como sucessivas 
operações de territorialização. Estas operações têm como componentes formativos todo 
um conjunto de estruturas físicas e simbólicas de interação e comunicação coletiva, 
espacialmente distribuída e geradora do contexto urbano, abrigando atividades rela-
cionadas aos ofícios locais, espaços de troca, prestação de serviços, circulação, áreas de 
interação social, espaços simbólicos, educacionais, institucionais, etc. A conformação 
dos edifícios que abrigam tais atividades constituem a manifestação física das opera-
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ções de territorialização. Essa arquitetura do lugar demarca e qualifica as ambiências 
urbanas locais, e podem se manifestar pelo tipo de habitações, monumentos, espaços 
livres, praças, igrejas, largos, lojas e espaços comerciais, equipamentos públicos, etc. De 
qualquer forma, as habitações são as referências mais significativas e de maior grau de 
importância para a constituição e demarcação da territorialidade dos sujeitos e de seus 
familiares. A forma de distribuição e organização dos edifícios representa um sistema de 
valores, vínculos sociais, padrões de comportamento, estruturas simbólicas, que Schu-
macher (2012) considera pertencentes à dimensão semiológica dos espaços humanos. 

Os depoimentos que se seguem fazem parte de dois documentários intitulados 
Vozes de Mariana e Vozes de Brumadinho realizados com vítimas dos crimes-catástrofes. 
Eles revelam o olhar sobre os rompimentos na perspectiva dos atingidos: 

“No dia da tragédia não estava fazendo nada. Estava na praça. Isso aqui, 
em frente à igreja, era uma praça. A Praça Santo Antônio. Não tinha 
nenhum banco, mas era bacana. O pessoal vinha aqui bater uma bola 
(...) Se eles forem reconstruir a nova Paracatu lá pra cima a maioria vai 
querer voltar. Eu, no caso, quero voltar. Se fizerem a casa de cada um do 
jeito que era já tá bom. Nem mais e nem menos”. (ESTADO, 2015). 

 “A casinha...A nossa casa era um ponto de referência (...) Tinha uma 
escada de pedra, uma cerca de bambu toda pintada de marrom. O espaço 
que fazíamos churrasco. Era uma casa diferente” (Ibid.).

“Minha sala era grandona. Tinha um lugar de colocar o sofá para assistir 
televisão e tinha uma parte que colocava a mesinha de jantar (...) Tinha o 
quarto de cada um dos meus filhos. O do meu menino era azul e branco, 
porque ele é cruzeirense. (...) A rua em que a gente morava era só família 
(...) Aquele lugar era maravilhoso. Tinha ponto de encontro no final de 
semana, juntava os amigos todos, mas agora está tudo espalhado (...) 
o sonho é voltar todo mundo de novo” (Ibid.).

“Sinto falta da minha casa. Sou pobre de dinheiro, mas rica de amizade. 
Toda hora chegava alguém pra me visitar. A todas as pessoas que iam à 
minha casa, eu dava café e comida (...) Minha casa chamava Casa Nossa 
Senhora Aparecida. Sabe por quê? Sou muito devota de Nossa Senhora 
Aparecida (...) (Ibid.).

 “Queremos ser como repolho que fica junto. Voltar à nossa vida, nossa 
vila, ter as nossas atividades, o nosso sossego” (Ibid.). 
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“Deus vai me dar tudo de volta, como eu tinha. Minha paz, minha casa, 
vai me dar minha vizinhança (...) Nunca imaginei sair de lá (Bento 
Rodrigues). Todo mundo é uma família. Todo mundo conhece a gente. 
Um lugar muito bom. Queria terminar lá (Ibid.).

 “Como é morar no hotel? Eu estou enrolado, né? Como ficar tranquilo? 
Acabou com minha vida. Mandaram eu alugar um sítio, uma proprie-
dade rural, mas está difícil achar aqui perto. É quase tudo da Samarco” 
(Ibid.).

“Encontrei com o jardineiro que conseguiu escapar, ele me disse que 
quando estava próximo ao portão viu a casa sendo dobrada…um horror, 
passei 30 anos construindo um ambiente, uma casa, um lugar maravi-
lhoso onde eu ia me aposentar, já estava com minha varanda pronta, 
só faltava colocar a cadeira de balanço, e em 70 segundos desapareceu…
fiquei com a roupa do corpo, sem minha casa e sem minha mulher…
estou nos braços dos amigos que me receberam na comunidade, me 
acolheram” (Idem, 2019).

“Você leva dez, vinte anos pra construir uma casa com todo sacrifício, 
pega e vai tudo embora em 2 segundos (…) quando eu vi a rua já tava 
tampada pela lama, só via casa e árvore derrubando, em questão de 
segundos, casa, móveis, cachorro, porco, foi tudo embora. A vida da 
gente foi embora ali, é muito tempo a gente pelejando pra construir, 
foi tudo…ela era toda acabada por dentro, de cerâmica, dois banheiros, 
quarto de televisão, tem nem cabeça pra pensar. Só fico pensando se 
eles vão dar minha casa de volta, me dando isso aí tá bom demais…se 
tivesse condições não tava aqui brincando com a Vale não, tinha ido 
embora…complicado” (ibid.).

“Um lugar que a gente trabalhava, lavava as verduras para nossos 
clientes, e você vê um corpo saindo de uma caixa dessas… (...) Era tudo 
horta, tudo plantação, aqui tinha uma estufa, um galpão com muita 
muda. A comunidade vinha aqui na Horta do Tonico, tirava foto, elogiava, 
hoje é só tristeza” (ibid.).

“De um segundo pro outro foi tudo por água abaixo (...) Aquele ar fresco, 
todo mundo vinha pra cá, passar o dia, pescar, a gente sentia feliz dentro 
daquela casa, meu marido dizia, só vou sair daqui na hora de enterrar 
(...) Tudo muito bem plantado, tudo que você imaginar (...) O diabo veio 
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e lambeu tudo . Agora eu quero o meu lugarzinho, a minha indenização 
que nós merece, sem falta e sem passa um centavo” (ibid.).

Para Schumacher (2012) a dimensão semiológica está baseada no modo como as 
pessoas compreendem um ambiente construído como um sistema de significados que 
revelam seu sentido social. Operações de territorialização são mecanismos de atribuição 
de significado que se mostram presentes, por exemplo, no modo como diversos mora-
dores consideravam suas casas como a moradia definitiva até a morte. Suas casas eram 
elementos inseparáveis do espectro existencial de suas vidas. Além disso, o tempo e a 
dedicação gastos para erguer a morada são motivos de orgulho, segurança, demonstra-
ção de cuidado, zelo e atenção para com os demais, incentivo às relações sociais entre 
familiares, vizinhos e membros da comunidade, significados existenciais que se perdem 
com a passagem da lama. A personalização dos espaços naturais e construídos é outro 
operador de territorialização importante de ser percebido nos relatos dos atingidos. 
Muitos deles exaltam com orgulho detalhes das construções, modos de organização e 
divisão dos espaços, descrevem as particularidades do programa e o efeito que todo esse 
conjunto exerce nos visitantes. 

Essa métrica existencial da dimensão semiológica do território configura uma 
unidade de medida relacionada ao vínculo afetivo, aos elementos de subjetividade que 
ampliam o entendimento dos territórios como campos carregados de valores simbólicos 
sobre os quais operam as relações humanas. Nos termos de Gregotti (1978) os elementos 
arquitetônicos que estruturavam a vida na região atingida (casas, praças, espaços comuns 
de convívio e encontro) conformavam um ambiente antropogeográfico sobre o qual 
gestos e ações humanas carregadas de sentido, intenção e propósito são territorializadas. 

Para teórico Juhani Pallasmaa (2009), os espaços construídos pelo ser humano são 
essenciais para a constituição de sua própria identidade. Segundo ele, nossas percepções 
e experiências de mundo são significativamente condicionadas e alteradas pela arquite-
tura. Ela constitui a externalização mais importante da memória humana e, enquanto 
tal nos oferece as condições para entender quem somos, recordamos quem fomos e 
quem poderemos nos tornar no futuro. Em meio aos depoimentos dos moradores são 
descritos espaços de encontro, desejos de permanência, vínculos interpessoais, o orgu-
lho em participar daquele lugar, e a expectativa em restaurar parte destas experiências 
num futuro próximo. 

A desterritorialização do sujeito se instaura no ato da passagem da lama de rejeitos 
sobre todas estas camadas de ação humana e de memória registradas na arquitetura e 
na configuração urbana local. Além da perda da moradia, o sujeito se torna desprovido 
de todo um conjunto de relações e vínculos que cotidianamente restauravam a sua 
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memória e reafirmavam sua identidade cultural. A desterritorialização pode ser enten-
dida como um processo de desenraizamento, de perda do sentido de pertencimento de 
um território uma vez habitado. Retomando as reflexões de Pallasmaa (2012), nossas 
identidades estão em diálogo constante com nosso meio físico, com a arquitetura e os 
objetos, com nosso contexto social, cultural, linguístico, estético e geográfico. A ruptura 
da conexão entre sujeito e lugar implica em inúmeros e complexos problemas como a 
perda instantânea do bem-estar, a diminuição da capacidade de subsistência e autonomia 
do indivíduo, o sentimento de insegurança e desconforto em função do deslocamento 
de um espaço de vida para um espaço genérico e, mais importante, os traumas gerados 
pela experiência da morte. 

AMBIÊNCIA E RETERRITORIALIZAÇÃO PARA A ARQUITETURA 
EMERGENCIAL

A restauração do ambiente degradado e das relações deve ocorrer de forma pro-
gressiva e direcionada para diferentes aspectos. Medidas de curto, médio e longo prazo 
devem ser consideradas no processo de reinserção socioambiental das populações 
tradicionais e pequenos produtores (SEAMA et al, 2016). O Relatório Técnico do Governo 
de Minas realizado em 2015 apontou a necessidade de elaboração em conjunto com 
as representações das comunidades impactadas propostas para o enfrentamento das 
mudanças nos modos de vida estabelecidos, tais como a perda do ambiente necessário 
para a realização de práticas produtivas, sociais e privadas. Apontou ainda a demanda 
por sistemas de abastecimento alternativo de água para o consumo em pequenas comu-
nidades, indígenas e populações ribeirinhas, para o uso em atividades agropecuárias, e 
diversas formas de vida relacionadas ao rio (MG, 2016). A arquitetura emergencial é uma 
temática dedicada a pensar estratégias de suporte para todas as etapas do processo de 
restauração que é longo e complexo. As consequências do desastre exigem de imediato 
esforços na luta pela sobrevivência e pela manutenção da vida humana. São necessárias 
medidas extremas, ação multidisciplinares, soluções construtivas ágeis, leves, resistentes 
e com capacidade de adaptação. Em médio prazo há que se avaliar os prejuízos, monitorar 
e diagnosticar os ambientes atingidos com a finalidade de orientar os planos de ação 
e projetos a serem implementados. Há de se considerar todo um extrato de serviços de 
pesquisa, avaliações, atendimentos, orientações sociais, ambientais, econômicas, jurídicas 
e psicológicas. De acordo com o Relatório de atividades do Comitê de Apoio aos Atingi-
dos pelo rompimento da Barragem em Mariana, ações subsequentes devem considerar 
espaços especializados para abrigar oficinas, espaços de aprendizado, bibliotecas, áreas 
de reunião e gestão do território, oferecer serviços gerais e canalizar iniciativas que de 
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alguma maneira promovam a manutenção da viabilidade econômica dos distritos afe-
tados identificando necessidades de trabalho e competências (UFOP, 2016).

Regulamentações para arquiteturas emergenciais podem ser encontradas em 
manuais como o do Projeto Esfera (SPHERE, 2018), um manual internacional de referên-
cia elaborado pelo Movimento Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, 
dedicado a estabelecer normas mínimas e essenciais para a oferta de assistência em 
situações pós-catástrofe. Os princípios fundamentais da filosofia Esfera é o “direito à 
vida, à dignidade, à assistência aos atingidos e à tomada de todo tipo de providência 
para aliviar o sofrimento humano derivado de situações de desastres ou conflitos” (2018). 
No Brasil, aplica-se a situações dessa natureza a Lei 12.608/2012, que institui a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela estabelece em seu art. 8º inciso VIII, que “compete 
aos municípios organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população 
em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança” (BRASIL, 2012).

Apesar da relevância das normatizações – que deixa em aberto sua efetiva funcio-
nalidade conforme demonstrado por Rocha e Venancio (2019) – existe uma força motriz 
tratada aqui que não se separa da arquitetura emergencial: o fator sensitivo. Normas 
básicas e superficiais podem se tornar genéricas se não adotarem soluções que caibam 
em sua realidade. Ao afirmar que história e memória são problemáticas do lugar, o autor 
Pierre Nora (1993) nos convida a refletir sobre um importante questionamento: até 
que ponto a cadência de normativas para arquiteturas emergenciais consegue suprir a 
reconstrução sensitiva e o sentimento de continuidade do espaço, no sentido próprio de 
pertencimento do lugar? Quando debruçado apenas sobre aspectos funcionais, formais 
ou ambientais do espaço construído como fatores isolados, a arquitetura emergencial 
se revela incompleta. 

Antes de tudo, cabe considerar que a própria condição emergencial dos projetos 
tem se mostrado insuficiente para atender às complexas demandas de atendimento. Sua 
duração é ampliada e suas articulações se tornam muito mais sensíveis e estratégicas. 
Para além da demanda física de abrigo, a arquitetura deve acompanhar a evolução do 
problema no sentido de proporcionar uma melhoria da própria ambiência do lugar. 
Nos termos de Duarte (2011) a essência da ambiência é saber reconhecer o conjunto 
de aspectos sensíveis e dinâmicos do lugar atingido, assim como de seus usuários, 
levando-nos a refletir sobre que tipo de experiência, percepção e atividade podem ser 
implementada em contextos específicos. Mais próxima do campo empírico do que 
teórico, a ambiência é correlata da passagem da dimensão sensível para a dimensão 
cognitiva, desencadeada pela memória e, consequentemente, pela fantasia, pelo desejo, 
pelo processo complexo de significações presente nas experiências dos atingidos na 
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reconstrução de um vínculo com o lugar. Para além do aspecto individual há ainda o 
reconhecimento do que está para além de si mesmo: o outro. O conceito de ambiência, 
apontado e discutido por Duarte (2011), pode ser visto como um agente de ligação entre 
as diversas sensações experimentadas no contexto do coletivo. Com base nisso, um dos 
grandes desafios é guarnecer aos atingidos um local sensível às perdas, à memória e 
também ao futuro; ambientes capazes de se apresentarem mais reais à percepção e aos 
processos mentais dentro dos quais o espaço se transforma em lugar, portador de um 
significado (PESAVENTO, 2007). 

ANÁLISES CONCLUSIVAS - SITUAÇÕES TRAUMATIZANTES: TEMPOS DE 
REVER E DE RECONSIDERAR 

Quanto ao episódio de Mariana, a empresa Samarco, responsável pelo crime socio-
ambiental, divulgou relatório comunicando a realização de ações como: acomodação de 
pessoas desabrigadas em casas alugadas (2015), acomodação de famílias em moradias 
temporárias (2015), eleição junto às famílias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo de 
terreno para reconstrução da comunidade (2016), eleição junto às famílias de Gesteira 
de terreno para abrigar casas e equipamentos públicos impactados (2016), reforma de 
casas e construção de praça em Barra Longa (2016) (SAMARCO, 2020). A Fundação Renova 
publicou em sua página oficial da internet um conjunto de programas socioeconômicos 
e socioambientais, dentre eles: reconstrução de vilas, escolas e infraestruturas, proteção 
de povos indígenas e comunidades tradicionais, alegando a realização de reuniões e 
assembleias com a Comissão dos Atingidos por Barragens, representantes locais, comu-
nidades, prefeituras, com ênfase na promoção da participação e do diálogo ao longo do 
processo. É importante frisar que estas ações estão previstas no Termo de Transação e 
Ajuste de Conduta (TTAC) assinado pelas empresas Vale, Samarco e BHP e os ministérios 
públicos e defensorias de âmbito federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. 
Portanto, essas ações são fruto de obrigações legais a serem cumpridas, dentre outras 
muitas, pelas empresas causadoras da tragédia em atendimento às determinações da 
justiça. Este acordo enfatiza a inclusão popular nas estruturas de tomadas de decisão 
dos programas reparatórios e compensatórios (RENOVA, 2020). Esta inclusão é um ponto 
central em direção a um processo de recuperação mais humanizado e mais sensível às 
particularidades das comunidades atingidas. 

Ao tratarmos o conceito de arquitetura emergencial e sua importância em situa-
ções de desastres naturais ou, nos casos aqui mencionados, antrópicos, duas questões 
interrelacionadas merecem destaque: o entendimento da complexidade do problema e 
a exigência de projetos multiescalares. Quanto ao problema, há demandas de curtíssimo, 
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RESUMO 

Como avaliar o rendimento de um traçado urbano? “Rendimento” é um conceito da escola 
italiana de morfologia urbana há muito utilizado apenas no entendimento de conjuntos edi-
ficados e territórios, e recentemente transposto para a língua portuguesa e associado à escala 
das cidades. À luz desse conceito e estruturado como um estudo de caso, este trabalho analisa 
o plano original de uma cidade nova planejada, buscando identificar as características que 
permitem avaliar o rendimento de um traçado urbano. A partir dessa leitura, é estabelecido um 
conjunto de parâmetros para a avaliação e o projeto a partir da noção de rendimento urbano. E, 
para aferir a aplicabilidade desses parâmetros, o trabalho apresenta uma proposta hipotética 
de urbanização em Maringá-PR, comparando-a com uma amostra de sua expansão urbana – 
diferente do plano original da cidade. Os resultados apontam que é possível projetar novas 
áreas urbanas com rendimento – orgânicas e coerentes com o sítio–, com sustentabilidade 
econômica e socio-ambiental, sem deixar de atender a requisitos legais e interesses fundiários. 

PALAVRAS-CHAVE: Morfologia urbana. Forma urbana. Projeto urbano. Sustentabilidade.

ABSTRACT

How to evaluate the Rendimento (yield) of an urban layout? “Rendimento” is a concept from the 
Italian school of Type-morphology used only for understanding buildings and territories up 
to the recent transposition to Portuguese language and to urban scale. Bearing this concept 
in mind, this paper analyses the case of the original project of a planned new town, aiming to 
identify characteristics which can enable the evaluation of the Rendimento of an urban layout. 
Based on that, a set of parameters for the evaluation and the design of Rendimento-based 
urban layout is settled. Therefore, in order to verify these parameters applicability, this paper 
presents an urbanization hypothetical proposition in Maringá city (PR), comparing it to a 
sample of Maringá’s urban expansion actual situation which is different from the original 
plan. Results points that is possible to design new urban areas with Rendimento fulfilling 
actual legal and real estate requirements: organic, site-coherent, social, environmental and 
economically sustainable areas.

KEYWORDS: Urban morphology. Urban form. Urban design. Sustainability.  

RESUMEN

¿Como evaluar el “Rendimento” de un trazado urbano? “Rendimento” es un concepto de la 
Escuela Italiana de Morfología Urbana por mucho tiempo utilizado solo en el entendimiento 
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de conjuntos edificados y territorios, hasta que fue transpuesto para la lengua portuguesa en 
la escala de la ciudad recientemente. A la luz de este concepto, el presente trabajo analiza el caso 
del proyecto original de una ciudad nueva planeada, buscando identificar características que 
permitan evaluar el Rendimento de un trazado urbano. A partir de este análisis, un conjunto 
de parámetros para la evaluación y proyecto es establecido a partir de la noción de Rendimento 
urbano. Además, para verificar la aplicabilidad de estos parámetros, este artigo presenta una 
propuesta hipotética de urbanización en la ciudad de Maringá-PR, comparándole con su actual 
expansión urbana – que es diferente del plan original de la ciudad. Los resultados apuntan 
que de hecho es posible proyectar nuevas áreas urbanas con Rendimento cumpliendo requi-
sitos legales y inmobiliarios. Áreas orgánicas, coherentes con sus sitios y social, ambiental y 
económicamente sostenibles.

PALABRAS-CLAVE: Morfología urbana. Forma urbana. Proyecto urbano. Sostenibilidad. 
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INTRODUÇÃO

Rendimento: conceito da escola italiana de morfologia urbana que expressa uma ideia 
de eficiência na adaptação e aproveitamento entre o artefato construído e seu contexto, 
podendo ser resumido como “grau de coerência com o contexto” (MAFFEI, 2003, p. 82). 
Desenvolvido por Gianfranco Caniggia e Gian Luigi Maffei (2008)[1] e utilizado por Paolo 
Carlotti (1995), pode-se dizer que o rendimento tem duas acepções: rendimento edilício e 
rendimento territorial. A primeira diz respeito à escala dos conjuntos edificados. Já na 
segunda acepção, partindo da edificação para a escala territorial, o rendimento pode ser 
entendido como medida de uso de um território para atividades como deslocamento, 
habitação, produção agrícola e ocupação urbana (CARLOTTI, 1995; CANIGGIA, 1963, pp. 
12-13; CANIGGIA E MAFFEI, 2008, pp. 209-216; STRAPPA, 2012, 1995).

Ao construir uma casa, um simples habitante adota o ‘tipo’ comum para sua edifi-
cação e, quanto mais essa edificação for coerente com as edificações do entorno, maior 
será o seu rendimento edilício (REBECCHINI, 2008, p. 107). E, quanto mais as estruturas 
naturais estão aptas a receber as estruturas construídas pelo homem – percursos, edi-
ficações, núcleos urbanos e áreas produtivas –, maior o rendimento territorial de uma 
área, recordando a ideia de suitability de Ian McHarg (1971). A partir dessas acepções, o 
rendimento foi transposto para a escala urbana, sendo definido como a coerência intrín-
seca entre o traçado da cidade e o contexto natural (COSTA E REGO, 2019, p. 7), podendo 
ser denominado “rendimento urbano”. 

Assim, um traçado com rendimento urbano deve “fazer cessar a resistência do terreno, 
moldando-se ou adaptando-se a ele”. E isso deve ser feito por meio da interdependência 
de seus elementos – ruas, quadras, edificações proeminentes, praças e outras áreas 
livres –, cujos formatos e arranjos devem dar forma expressiva à morfologia natural 
do sítio, sublimada pelo trabalho humano”. Com isso, o próprio arranjo morfológico do 
traçado “pode coibir ou incentivar certos usos do solo”, e corroborar “no adensamento 
de determinadas áreas, no parcelamento e no planejamento de novas áreas urbanas” 
(COSTA E REGO, 2019, p. 11). Entretanto, não há parâmetros claros para a avaliação do 
rendimento urbano. Diante disso, a partir um estudo de caso (GROAT E WANG, 2013, pp. 
418-420), desenvolvemos estes parâmetros e uma proposta hipotética de traçado urbano 
que verifica sua aplicabilidade. E, para tanto, tomamos como objeto de estudo a cidade 
de Maringá, no Paraná.

Maringá é reconhecida pela qualidade de seu traçado inicial notadamente vincu-
lado ao contexto natural, da escolha do sítio de implantação à disposição dos percursos, 

[1]  Obra publicada originalmente em 1979.
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parcelamentos, edificações e espaços livres (REGO, 2009; BELOTO, 2015). E foi elaborado 
pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira (REGO, 2001; BONFATO, 2008). Porém, novas áreas 
urbanas foram desenhadas com qualidade espacial questionável ao redor desse núcleo 
inicial (MENEGUETTI, 2007; NUNES, 2016). Com isso, é possível perceber duas porções da 
cidade com características morfológicas distintas, divergentes. Uma considerando as 
características do sítio escolhido, na área do plano original; e outra moldada mais pelo 
parcelamento rural pré-existente que pelas características naturais do terreno. 

A verificação das características morfológicas destas áreas distintas e a conside-
ração do traçado urbano efetivado permitirá reconhecer distintos rendimentos. Com 
isso, poderemos averiguar o que faltou às novas expansões e que havia na área do plano 
original, e apontar como o traçado de novas expansões urbanas pode ser melhorado a 
partir do rendimento. Objetiva-se, portanto, sistematizar um conjunto de parâmetros 
atinentes ao bom rendimento de um traçado urbano a partir da análise do traçado 
urbano do plano inicial de Maringá, e, então, verificar uma porção do traçado das áreas 
de expansão urbana de Maringá segundo os parâmetros desenvolvidos.

LEITURA MORFOLÓGICA: O CASO DE MARINGÁ-PR

A partir do traçado de Jorge de Macedo Vieira para a cidade de Maringá, elaborado 
entre 1945 e 1947 (Figura 1), pode-se perceber como a forma urbana foi moldada com uma 
“coerência intrínseca que deriva da morfologia natural do sítio” (COSTA E REGO, 2019, p. 
8). O ponto de partida do plano original de Maringá foi um espigão que, dividindo duas 
bacias ao norte e ao sul, apresenta uma cumeada territorial. Cada cumeada secundária, 
que derivava desse divisor de águas territorial, estruturava, como uma espinha dorsal, 
unidades de relevo delimitadas pelos fundos de vale. Sobre a cumeada territorial, um 
ramal da ferrovia Sorocabana ligava o Norte do Paraná a São Paulo (REGO, 2009, pp. 59, 
95-96, 107 e 120-122). A partir do seu traçado, pequenas estradas sobre as cumeadas 
secundárias balizavam lotes rurais compridos e estreitos, que iam das cumeadas aos 
cursos d’água (BELOTO, 2015, p. 36; MENEGUETTI, 2007, p. 72; WAIBEL, 1949; KOHLHEPP, 
2015). E, numa região mais plana desse sítio, determinou-se uma parada de trem, em 
correspondência ao planejamento regional de cidades plantadas “com no máximo 15 
km de distância entre si” (REGO, 2001, p. 1572). Essas foram as pré-existências sobre as 
quais o plano de Maringá foi projetado.
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Figura 1: “Ante-projéto da cidade de Maringá no Estado do Paraná”, elaborado por Jorge de 
Macedo Viera. Fonte: Museu da Bacia do Paraná.

Ao Sul dessa área central, um centro principal foi desenhado com um aspecto 
simbólico, cívico, estando ligado à estação ferroviária por uma avenida e congregando 
as sedes das principais instituições da cidade. Além dele, foram desenhados centros 
secundários (BRAGA, 2019, pp. 26-44 e 84-109), uns sobre as cumeadas, conectados às prin-
cipais avenidas da cidade e outros sobre linhas de escoamento, no interior dos bairros, 
de modo a gerar o mesmo efeito do centro principal em menor escala, como foco da vida 
comum da comunidade local. De fato, é possível notar como cada um desses centros foi 
colocado sobre polos pré-existentes, dados pela topografia, evitando sua colocação em 
locais com aclives acentuados, possibilitando o tráfego e o acesso pedonal, consoante 
à sua função comunitária. Na Figura 2, as linhas esfumadas representam as cumeadas 
(a mais espessa é a cumeada territorial). As linhas pontilhadas correspondem às curvas 
de nível presentes no plano Vieira. Em tracejado, a ferrovia, com o asterisco marcando 
a parada do trem. A letra (A) marca o centro principal. As letras (B), (D) e (E) marcam os 
centros localizados nas cumeadas secundárias. E as letras (C) e (F) marcam os centros 
sobre linhas de escoamento.
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Figura 2: Alguns dos centros de Maringá sobre o relevo. Fonte: Museu da Bacia do Paraná, 
adaptado pelos autores.

A partir desses centros, os bairros tomaram forma arrematados pelos limites dados 
pela topografia. Assim, cada centro, colocado sobre um ponto importante do relevo, 
comanda a estruturação de cada bairro e pode ser entendido como polo urbano, do qual 
partem ou para onde se dirigem os percursos – graças à sua coerência com o relevo. 
Além disso, observa-se uma hierarquização entre centros principais e secundários do 
plano Vieira, gerando uma relação de proporção entre as partes do projeto, enfatizando 
e subordinando cada uma delas.

A partir da colocação e hierarquização dos centros, foram desenhados os bairros. 
Cada um deles foi projetado a partir do relevo do sítio – seja pela colocação de cada bairro 
no conjunto, seja pelo desenho das curvas de nível, absorvido no traçado das vias. Cada 
bairro ao sul da ferrovia foi desenhado sobre um promontório. Já ao norte, os bairros 
foram desenhados arrematando uma área com um relevo mais amplo. Enquanto isso, 
a área central articulava todos eles, servindo de ponto de passagem entre um e outro. 
E o desenho das avenidas e ruas de cada bairro foi feito combinando linhas retas e 
curvas (BONFATO, 2008, 2003). Podemos notar a ortogonalidade da área central, com sua 
praticidade e imponência, e o aspecto pitoresco dos bairros, com suas perspectivas mais 
adaptadas às curvas do relevo. De fato, o emprego de ruas retas ou sinuosas dependia do 
relevo do sítio e de outros aspectos como tráfego, drenagem e infraestruturas, além da 
conformação dos lotes e dos custos de construção – ao diminuir movimentos de terra. 
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As vias curvas foram utilizadas para se adaptar ao terreno, melhorar as mudanças de 
direção do tráfego, conectar percursos existentes, evitar obstáculos e preservar pontos 
de interesse. Enquanto isso, as vias retas foram usadas em menor proporção, medida, e 
dimensão, exceto quando havia intenção de gerar vistas abertas e distantes.

A distinção dos bairros é visível por meio dos centros e da continuidade dos per-
cursos em correspondência das unidades de relevo – unidade que pode ser exemplifi-
cada com um promontório, uma porção de relevo que se distingue das outras por suas 
formas. Do mesmo modo, percursos, praças, edificações e equipamentos públicos foram 
hierarquizados. Todas as vias de bairro, de um modo ou de outro, desaguam nas aveni-
das da cidade e algumas delas permeiam mais de um bairro. Já as avenidas da cidade 
serviram como esqueleto de amarração para essas ruas menores, e foram articuladas 
por meio de rotatórias. Desse modo, é possível notar a distinção e hierarquização entre 
os bairros pelos formatos do seu traçado e por sua localização. Associadas, essas carac-
terísticas fazem perceber, seja ao pedestre ou ao motorista, que uma rua, área ou bairro 
é mais importante que outro. A hierarquização do traçado ao mesmo tempo reflete e se 
desdobra na localização das praças e canteiros, bem como na localização de edificações 
e equipamentos públicos.

No desenho de Maringá, pode-se notar como os limites naturais das unidades de 
relevo, representados pelos fundos de vale, foram sublimados em infraestruturas e ame-
nidades. É o caso de dois bosques e, particularmente, de algumas avenidas e da ferrovia. 
Nessa delimitação dos bairros, é possível identificar ainda a utilização de outros dois 
dispositivos: o controle da continuidade dos percursos por meio de desencontros; e o 
emprego de espaços livres e praças. Os bairros foram separados, distintos uns dos outros, 
pelas avenidas. Com isso, as ruas dos bairros não continuam indiscriminadamente, como 
ocorreria em um grid ortogonal. Ao contrário, projetaram-se desencontros entre as ruas 
de um bairro e de outro. Cada rua termina em uma avenida – que, nessa situação, assume 
um papel delimitador; e, para facilitar esta leitura, tais avenidas podem ser entendidas 
como ‘percursos delimitadores’. Esse desencontro é visível de modo particular na área 
central, cujas ruas não continuam na direção dos bairros ao sul, mas param na avenida 
que os separa. Há, portanto, um controle da continuidade dos percursos: do quanto eles 
adentram e permeiam outros bairros. Avenidas – percursos estruturantes e delimitado-
res – apresentam, por exemplo, maior continuidade que os percursos locais das ruas dos 
bairros. Com isso, podemos notar que a área residencial ao sul é preservada dos fluxos 
da área central. Fluxos que, quanto maiores, servem à passagem e à convergência: aos 
deslocamentos entre os diferentes bairros, e, consequentemente, ao comércio, aos serviços 
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e às instituições. Assim, residência e comércio são separados por meio da configuração 
morfológica do traçado – por meio desses desencontros. 

Tal continuidade pode ser identificada de três modos. Primeiro, pela continuidade 
do percurso em si, como no caso das atuais avenidas que cruzam a cidade de norte a sul 
junto aos bosques sem interrupção em seu desenho. Segundo, pela congruência entre 
duas vias de configurações e bairros distintos, como uma avenida – larga e com canteiro 
central – que se torna uma rua estreita, porém seguindo o mesmo desenho, como é o 
caso das avenidas que ladeiam o centro principal, cujos fluxos adentram outros bairros 
sem interrupção. E, terceiro, pela articulação das vias por meio das rotatórias, como no 
caso das principais avenidas da cidade, que formam uma rede intrincada na qual as 
avenidas não podem ser separadas umas das outras sem dano para o conjunto. Quando 
os percursos de um bairro adentram outro sem interrupção, podemos perceber que o 
bairro do qual esses percursos se originam, ou que concentram um maior número deles, 
é mais importante que outro – precisamente graças à configuração do seu traçado, que 
predispõe a área para um maior fluxo de pessoas e transportes. Esse dispositivo de deli-
mitação por meio do controle da continuidade dos percursos, somado à distinção dos 
bairros, termina por exercer, na separação dos usos do solo, um papel mais importante 
que o próprio zoneamento.

Além dos ‘percursos delimitadores’ mencionados anteriormente, é possível per-
ceber ‘percursos estruturantes’: avenidas que dão continuidade ao fluxo proveniente 
do conjunto de ruas dos bairros, funcionando como uma espécie de espinha dorsal da 
cidade, na qual os percursos locais (ruas de bairro) se apoiam. Além disso, temos ‘articu-
lações’ – pontos nos quais percursos estruturantes e/ou delimitadores se encontram, 
e que possibilitam a continuidade dos mesmos, sendo traduzidos pelas rotatórias (no 
encontro de três ou mais avenidas), cujo fechamento de perspectivas evitava a ‘mono-
tonia’ de uma única vista indefinida. Já os ‘percursos locais’ são aqueles que constituem 
os bairros. Por fim, os ‘delimitadores’ são aqueles percursos que trazem à luz os limites 
latentes das unidades de relevo, sublimando-os em limites do traçado urbano. E, com 
isso, é possível identificar a condição de cada percurso dentro de seu contexto.

No plano de Macedo Vieira, os percursos estruturantes conectavam centros, inte-
gravam bairros, e, junto com os percursos delimitadores, que definiam a unicidade do 
traçado, proporcionavam rápido acesso aos percursos locais, unindo, assim, as formas 
do relevo às necessidades do tráfego. Enquanto isso, os bairros, em sintonia com esse 
conjunto de percursos, preservaram seu interior por meio de desencontros. De fato, os 
percursos estruturantes são particularmente visíveis nas largas avenidas com formatos 
retilíneos, conectando e articulando as vias do traçado como um todo, além de conectarem 
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a cidade ao território circunstante. As vias dos bairros projetados se relacionavam com 
os percursos estruturantes e delimitadores, seja por sua conexão direta com as avenidas 
que por seu desenho que buscava replicá-las. Assim, em seu conjunto, tais percursos e 
articulações corroboraram na organicidade da cidade, cujo traçado refletia a topografia 
de suas unidades de relevo. Promontórios, planícies e fundos de vale foram trazidos à 
tona pelo desenho de Vieira. Com isso, é possível perceber uma lógica de planejamento 
que se relaciona com a leitura da morfologia natural, de suas unidades e de suas jun-
ções, passa pela definição de avenidas delimitadoras e estruturantes e suas articulações, 
vinculadas ao relevo, chegando à formatação das vias locais de cada um dos bairros. 

Além dos conjuntos edificados dos centros, Macedo Vieira definiu uma série de 
quadras com equipamentos públicos – maior parte delas no interior dos bairros, e 
algumas fazendo frente com percursos estruturantes. Tais edificações contavam com 
quadras exclusivas, resultando em edifícios projetados soltos dentro das quadras, ainda 
que relativamente alinhados às vias ou esquinas. Além disso, em se tratando da vegeta-
ção, o projeto dos canteiros centrais nas avenidas e de canteiros variados nas praças e 
rotatórias do traçado projetado conferiu uma qualidade ímpar no que tange à percepção 
visual da cidade (MENEGUETTI, 2007; REGO, 2001, p. 1576). E isso serviu como arremate à 
hierarquização das partes dispostas de maneira orgânica sobre o relevo, tornando visível 
ao transeunte essas características do traçado urbano, e gerando uma impressão visual 
que corrobora na formação do imaginário coletivo. 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

A partir da leitura morfológica do traçado projetado para Maringá, pode-se elencar 
ao menos cinco parâmetros de avaliação do rendimento urbano. Primeiro, a ‘coerência’ 
– do traçado urbano e seus elementos com o relevo do sítio e sua hierarquia natural. 
Segundo, a ‘organicidade’, com a relação de interdependência entre os elementos do 
traçado urbano. Terceiro, a ‘hierarquização’, que complementa a organicidade por meio 
da disposição dos elementos do traçado urbano e a subordinação de uns em relação aos 
outros. Quarto, a ‘limitação’, com o emprego de elementos urbanos para trazer à tona os 
limites naturais da área, sublimando-os nos limites do traçado urbano ou em porções 
do mesmo. E, por fim, a ‘continuidade dos percursos’, com que é possível tornar patente 
a distinção entre os bairros e a hierarquia entre os mesmos e de suas vias.

Para verificar a aplicabilidade desses parâmetros na avaliação e no projeto de 
novos traçados urbanos, foi elaborada a proposta projetual de uma nova área urbana 
como continuação do plano original de Maringá, seguindo os parâmetros acima. Foi 
selecionada uma área a sudoeste do perímetro original planejado por Macedo Vieira. O 
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novo traçado proposto para esta área partiu das estruturas naturais, em sintonia com as 
soluções empregadas no plano original de Maringá, diferentemente daquilo que se vem 
fazendo correntemente na expansão do traçado de Maringá. As formas naturais do sítio 
foram enfatizadas com um modelo digital de elevação elaborado com GIS, a partir do 
levantamento de curvas de nível em isolinhas de cinco metros, fornecido pela prefeitura 
da cidade. Foram identificados as cumeadas e os talvegues e, consequentemente, seus 
nós e hierarquia, além da declividade (Figura 3). Combinando esses dois produtos, deu-se 
a análise da situação atual e o desenho de um traçado alternativo pode ser proposto. 

Figura 3: Relevo e declividade de Maringá com a área do plano Vieira e a área de intervenção. 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Na situação atual da área analisada (Figura 4), o traçado foi constituído por um 
emaranhado de ruas e loteamentos, e essas ruas foram desenhadas como um offset 
dos limites dos antigos lotes rurais, sem se adaptarem ao relevo do sítio, chegando a 
mais de 13% de inclinação. Os pontos que poderiam ter-se tornado centros e praças 
são apenas canteiros, não estando nos pontos mais relevantes da topografia. Não há 
centros secundários que permitam a congregação social e a senso de ligação com o 
centro principal. Ao contrário, há apenas rotatórias para o fluxo automotivo, sem fecha-
mento de perspectivas, em cruzamentos íngremes de duas avenidas, onde um semáforo 
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faria seu trabalho. Os fundos de vale foram sensivelmente diminuídos em relação ao 
padrão pré-existente nos bosques do plano de Macedo Vieira, sendo ocupados, em boa 
medida, por quadras e lotes, sem que fossem trazidos à tona como limites naturais da 
área, tornando-se apenas deformadores dos grids ortogonais que foram desenhados 
aí. Assim, pode-se afirmar que a configuração dessa expansão urbana de Maringá não 
apresenta uma organicidade baseada na interdependência dos elementos do traçado, 
nem uma coerência com o relevo do sítio e com o traçado urbano anterior do plano de 
Macedo Vieira. Sendo uma área de configuração serial, com ruas em offset, sem centros 
secundários, percursos estruturantes, ou delimitadores, e sem acessos bem definidos, a 
hierarquização das vias diz respeito apenas ao tráfego, sem maior unicidade e individu-
alidade. E, com isso, o que se percebe é quase uma outra cidade, sem rendimento urbano, 
diferente do legado do traçado inicial.

Figura 4: Situação atual da Zona 20. Fonte: Elaborado pelos autores.
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O traçado urbano hipotético para esta área, baseado nos parâmetros do rendimento 
urbano, tem o intuito de verificar a aplicabilidade destes parâmetros (Figura 5). Este 
traçado foi feito a partir das três componentes: polos, cumeadas e fundos de vale. Foram 
traçados os percursos, centros e quadras de toda a área circunstante; e, em seguida, foi 
detalhado o desenho dos lotes da área pormenorizada. Aqui, a cumeada secundária que 
parte do plano de Macedo Vieira torna-se percurso estruturante da nova área, chegando 
ao primeiro centro secundário – quase um centro principal para o promontório. Duas 
avenidas partem desse primeiro centro em direção aos outros polos – onde desenha-
mos outros centros secundários –, aproximando-se o máximo possível das cumeadas, 
utilizando um desenho ora retilíneo e curto, ora curvo e mais alongado. Conectamos 
todos os polos, sobretudo por meio desses percursos estruturantes nas cumeadas e de 
outras avenidas cuja função é conectar os centros aos arrabaldes do promontório. A 
partir das curvas de nível delineamos as demais vias. Tanto as ruas de bairro quanto 
os percursos delimitadores apresentam uma declividade menor que 8%, graças ao seu 
formato, possibilitando o escoamento pluvial. E, com o distanciamento dos leitos dos 
rios, graças ao respeito às faixas de declividade dos fundos de vale, temos a preservação 
das matas ciliares. 
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Figura 5: Novo traçado hipotético ao sul do plano Vieira. Fonte: Elaborado pelos autores.
No total, temos 383 quadras, 77 dentro do recorte pormenorizado. Desenhamos 1510 

lotes, 1264 apenas dentro do recorte – somando 684.017m² de área loteada totalmente 
circunscrita nele. Traçamos as quadras com aproximadamente 80x160m, consoante 
ao padrão verificado no plano Vieira. E desenhamos os lotes com aproximadamente 
12x40m, conforme a Lei 889/2011, que rege o atual parcelamento urbano (MARINGÁ, 2011). 
Projetamos avenidas e ruas com 35 e 20 metros de largura, respectivamente, conforme a 
legislação vigente, totalizando 483.815m². E planejamos 22.485m² de áreas verdes entre 
praças e canteiros, além de 347.677m² de bosques nos fundos de vale. Desse modo, do 
total de 1.579.260,37m² do total bruto do perímetro analisado, 43,3% são lotes internos 
ao perímetro, 30,6% são vias e 23,4% são áreas verdes. Os outros 2,7% são compostos 
pelos acessos aos outros bairros além dos fundos de vale.

Com isso, a paisagem resultante é semelhante a um terraceamento circundado por 
cunhas verdes, sem deixar a praticidade de todas as ruas dos bairros conectadas a um 
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conjunto indissociável de avenidas (Figura 6). O respeito ao relevo e à declividade fazem 
também com que as quadras variem de dimensão na medida de sua proximidade de um 
centro, de um outro promontório ou de um limite. Desse modo, o traçado dessa nova 
área urbana se mostra expansível e bem articulado com o território circunstante. Assim, 
pode-se verificar que, graças às formas e disposição do traçado, a qualidade urbana no 
traçado hipotético é sensivelmente maior que na área atual (chamada de Zona 20). Além 
disso, tais áreas não sofrem com um isolamento oriundo de grandes declividades ou do 
distanciamento de espaços abertos. Muito pelo contrário, a conformação dos elemen-
tos do traçado, a partir dos parâmetros do rendimento urbano, aproxima essas áreas de 
exigência legal de uma maior qualidade urbana, mostrando ser possível projetar com 
base nas formas do sítio, na organicidade do traçado, sem deixar de lado o aspecto legal, 
a qualidade urbana e a sustentabilidade socioambiental e econômica. 

Figura 5: Novos lotes. Fonte: Elaborado pelos autores.
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CONCLUSÃO

Apresentados os tecidos real e hipotético de uma certa área urbana, este trabalho 
pode afirmar que é possível avaliar o rendimento de um traçado urbano por meio de 
parâmetros como coerência, organicidade, hierarquização, limitação e continuidade 
de elementos do traçado urbano. Tais parâmetros podem servir para avaliar novas 
áreas urbanas, seja como balizadores do projeto urbano que como avaliação de áreas já 
existentes. Sendo parâmetros qualitativos, todos eles são interdependentes. Além disso, 
utilizando tais parâmetros no projeto de novos traçados urbanos, pode-se estruturar um 
conjunto de etapas para a avaliação, e, particularmente para o projeto com rendimento 
urbano adequado. 

Em primeiro lugar, é necessário fazer (I) a leitura das estruturas pré-existentes, a 
saber, as estruturas naturais, as estruturas antrópicas, e, além disso, as características 
morfológico-culturais do território. Em seguida, pode-se passar ao (II) planejamento 
das novas áreas urbanas que serão desenvolvidas naquele sítio. Deve-se então definir 
percursos, nós e elementos estruturantes, delimitadores e locais; selecionar possíveis 
percursos conectores dentro dessa malha; definir os possíveis nós urbanos dos bairros 
e os nós locais, que serão responsáveis pela unicidade dos sub-organismos da cidade. E, 
por fim, pode-se (III) desenhar as ruas, praças e edificações nodais.

Utilizando as características do relevo e o princípio de organicidade como ponto de 
partida no projeto, é possível diminuir gastos, mitigar danos ambientais e problemáticas 
socioeconômicas. Além disso, o emprego do rendimento no projeto pode garantir maior 
qualidade urbana, proporcionando uma maior identificação dos habitantes com a cidade 
e o território ao qual pertencem graças à individualidade gerada pela correspondência 
entre traçado e relevo. Geram-se, assim, novas possibilidades de estabelecer uma relação 
mais profícua entre o homem e a realidade material existente. 
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WAIBEL, Leo. Princípios de Colonização Européia no Sul do Brasil. èơʽǫɽʋŔ�
%ɭŔɽǫȍơǫɭŔ�Ǝơ�eơȶǌɭŔ˪Ŕ, 1949, 11 (2), pp. 159-222.
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médio e longo prazo que superam os aspectos físicos e se abrem para fatores subjeti-
vos, ou seja, para além do reconhecimento de formas em direção ao entendimento das 
formações. Retomando os apontamentos de Duarte (2011), abordagens participativas e 
sensíveis aos sujeitos e às formações coletivas das quais faz parte. 

Atualmente, a questão da ambiência nos espaços arquiteturais e urbanos vem sendo 
alavancada nos campos científicos e, apesar de ser um tema já pesquisado há várias 
décadas (DUARTE, 2011), no que se refere à arquitetura emergencial, ainda se apresenta 
carente. A importância do tema se reflete internacionalmente na Réseau International 
Ambiances (ambiances.net) que, embora conte com a participação de quatro laboratórios 
de pesquisa no Brasil (LABEURB/Campinas, Laboratório Urbano/PPGAU-FAUFBA, LASC/UFRJ, 
LECCUR/UFPB), não revelam linhas de pesquisas dedicadas à arquitetura emergencial 
com o viés de avaliação proposto aqui que considera a dimensão semiológica dos espa-
ços humanos pós-catástrofes (SHUMACHER, 2012) nos casos de Mariana e Brumadinho.

Não deve haver esquecimento para o que foi vivenciado. Ambos os rompimentos 
continuam gerando efeitos traumáticos que, segundo Antonello (2016), são revividos 
e presentificados repetidamente nesse período que se segue. Os estudos dedicados às 
situações-catástrofe demonstram que elas requerem cada vez mais um refinamento de 
conceitos e práticas para que consigam a recuperação física e a reconstituição da ambi-
ência do lugar com equilíbrio. Há de se articularem demandas emergenciais complexas 
desde o instante do ocorrido com a provisão de abrigos para necessidades imediatas, 
perpassando pelo agenciamento de espaços temporários de apoio ao restabelecimento 
de rotinas diárias até o processo de construção de habitações permanentes e toda infra-
estrutura necessária ao enraizamento da comunidade. A inserção de representações 
sociais da comunidade atingida em momentos decisórios de desenvolvimento dos pro-
jetos pode potencializar a territorialização do novo assentamento e voltar a reconstruir 
o sentido de pertencimento. 
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arquiteta.benini@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo a análise da qualidade das Áreas Verdes Públicas Urba-
nizadas (AVPUs), a exemplo de praças, jardins e parques urbanos, os quais são destinados ao 
lazer e recreação na cidade contemporânea. Como recorte espacial do estudo, optou-se pela 
Zona Norte da cidade de Cuiabá-MT. Para o desenvolvimento desta pesquisa qualitativa, foram 
adotados procedimentos metodológicos que tiveram como base lógica de investigação dividida 
em três fases: aberta ou exploratória, coleta de dados e análise e interpretação sistemática dos 
dados. Como resultado, verificou-se que a carência não só na quantidade de espaços públicos 
destinados ao lazer e recreação, bem como da qualidade desses espaços, o que denota a ausência 
de políticas públicas direcionadas para população de menor poder aquisitivo.  

PALAVRAS-CHAVE: Cidade Contemporânea. Áreas Verdes Públicas Urbanizadas. Qualidade 
Ambiental.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the quality of Urbanized Green Public Areas (AVPUs), such 
as squares, gardens and urban parks, which are intended for leisure and recreation in the 
contemporary city. As a spatial section of the study, the North Zone of the city of Cuiabá-MT 
was chosen. For the development of this qualitative research, methodological procedures were 
adopted that had the logical basis of investigation divided into three phases: open or explo-
ratory, data collection and analysis and systematic interpretation of the data. As a result, it 
was found that the lack not only in the amount of public spaces for leisure and recreation, as 
well as the quality of these spaces, which denotes the absence of public policies aimed at the 
population with less purchasing power.

KEYWORDS: Contemporary City. Urbanized Green Public Areas. Environmental Quality.

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la calidad de las áreas verdes públicas urbani-
zadas (AVPU), como plazas, jardines y parques urbanos, destinados al ocio y la recreación en la 
ciudad contemporánea. Como sección espacial del estudio, se eligió la Zona Norte de la ciudad 
de Cuiabá-MT. Para el desarrollo de esta investigación cualitativa, se adoptaron procedimientos 
metodológicos que tenían la base lógica de investigación dividida en tres fases: abierta o explo-
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ratoria, recolección y análisis de datos e interpretación sistemática de datos. Como resultado, 
se encontró que la falta no solo en la cantidad de espacios públicos para el ocio y la recreación, 
así como la calidad de estos espacios, lo que denota la ausencia de políticas públicas dirigidas 
a la población con menos poder adquisitivo.

PALABRAS-CLAVE: Ciudad contemporánea. Áreas Públicas Verdes Urbanizadas. Calidad ambien-
tal.

INTRODUÇÃO

O contexto das cidades, particularmente no Brasil, a carência de espaços públicos 
destinados ao lazer e recreação, assume o debate em diversas áreas do conhecimento. 
As Áreas Verdes Públicas Urbanizadas - AVPUs são bem conhecidas pelos benefícios 
ambientais, tais como: combate à poluição do ar; regulação a umidade e temperatura 
do ar; contribuição à permeabilidade, fertilidade e umidade do solo, protegendo contra 
processos erosivos; redução dos níveis de ruído servindo como amortecedor do barulho 
nas cidades, dentre outros. Em síntese, contribuem para conforto ambiental dos locais 
onde estão inseridas. Somam-se a estas funções a de embelezamento da cidade, bem 
como, a função do lazer, onde o homem pode afastar a angustia da cidade de concreto, 
permitindo que o indivíduo venha a se integrar com a natureza. 

 Diante da importância da temática proposta, optou-se pela realização desta análise 
qualitativa das AVPUs, tendo como recorte espacial a Zona Norte da cidade de Cuiabá-MT, 
a qual se justifica pelos aspectos ambientais do sítio, bem como, pela carência de espaços 
públicos destinado ao lazer e recreação a população.

ESTADO DA ARTE

Para apresentar o estado da arte sobre o tema, parte-se do pressuposto de que, as 
áreas verdes urbanas podem ser integradas a categoria de espaços livres na cidade, com 
características voltadas a recompor os elementos naturais, independente do porte de 
vegetação (MILANO, 1993). Nesse mesmo sentido, Cavalheiro et al. (1999) afirmam que área 
verde é “um tipo especial de espaços livres onde o elemento fundamental de composição 
é a vegetação”. Sob este enfoque, Lima et al. (1994, p. 549) tece uma complementação, em 
que área verde é uma categoria de espaço livre, desde que haja predominância de vege-
tação arbórea, a exemplo das “praças, jardins públicos e parques urbanos”.

Por sua vez, Nucci (2008, p.120) ao discutir a questão aborda a importância das 
funções desempenhadas pelos espaços vegetados, ao considerar que, para uma área 
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ser identificada como área verde deve haver a “predominância de áreas plantadas e que 
deve cumprir três funções (estética, ecológica e lazer)”, além de apresentar uma cober-
tura vegetal e “solo permeável (sem laje) que devem ocupar, pelo menos, 70% da área”.  

Independentemente de seu enquadramento quanto a titulação, sejam as áreas verdes 
de propriedade pública ou privada, em qualquer das duas categorias devem apresentar 
algum tipo de vegetação (não somente árvores) com dimensão vertical significativa, 
torna-se relevante que as mesmas sejam utilizadas com objetivos sociais, ecológicos, 
científicos ou culturais (NOGUEIRA; WANTUELFER, 2002).

Para tanto, no âmbito desta pesquisa, considera-se área verde pública o conteúdo 
expresso no conceito, para o qual:

[...] todo espaço livre (área verde / lazer) que foi afetado como de uso 
comum e que apresente algum tipo de vegetação (espontânea ou 
plantada), que possa contribuir em termos ambientais (fotossíntese, 
evapotranspiração, sombreamento, permeabilidade, conservação da 
biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição sonora e atmosférica) e 
que também seja utilizado com objetivos sociais, ecológicos, científicos 
ou culturais. (BENINI, 2009, p. 71).

Como esses espaços são de uso comum do povo, impõem à Administração Municipal, 
bem como à “coletividade (a sociedade como um todo) o dever de defender e preservar 
tais espaços (áreas verdes públicas), visto que os mesmos podem contribuir para a sadia 
qualidade de vida e, consequentemente, para a qualidade ambiental” (BENINI, 2009).

Os estudos elaborados por Nucci (2008, p. 109) dão ênfase as condições de conforto 
propiciadas pelas áreas verdes, onde é comum encontrar um ambiente agradável, afas-
tando a “angústia” da cidade, possibilitando ao indivíduo uma interação com a natureza. 

Esses ambientes devem ser agradáveis e estéticos, com acomodações e 
instalações variadas de modo a facilitar a escolha individual. Devem ser 
livres de monotonia e isentos das dificuldades de espaço e da angústia das 
aglomerações urbanas. Principalmente para as crianças é fundamental 
que o espaço livre forneça a possibilidade de experimentar sons, odores, 
texturas, paladar da natureza; andar descalço pela areia, gramado; ter 
contato com animais como pássaros, pequenos mamíferos e insetos, etc. 
(NUCCI, 2008, p. 109)

Gomes (2005, p. 57) complementa a afirmação de Nucci (2008, p. 109), apontando que 
as áreas verdes, “do ponto de vista psicológico e social, influenciam o estado de ânimo 
dos indivíduos massificados com o transtorno das grandes cidades”. O autor também 
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afirma que a vegetação oferece benefícios ambientais como, por exemplo: combate à 
poluição do ar[1] através da fotossíntese[2]; “regula a umidade e temperatura do ar; mantém 
a permeabilidade, fertilidade e umidade do solo e protege-o contra a erosão e; reduz os 
níveis de ruído servindo como amortecedor do barulho das cidades”.

Troppmair e Galina (2003) acrescentam, enfatizando as vantagens das áreas verdes:

a) Criação de microclima mais ameno que exerce função de centro de 
alta pressão e se reflete de forma marcante sobre a dinâmica da ilha 
de calor [...];

b) Despoluição do ar de partículas sólidas e gasosas, dependendo do 
aparelho foliar, rugosidade da casca, porte e idade das espécies arbóreas;

c) Redução da poluição sonora, especialmente por espécies aciculiformes 
(pinheiros) que podem acusar redução de 6 a 8 decibéis;

d) Purificação do ar pela redução de microorganismos. Foram medidos 
50 microorganismos por metro cúbico de ar de mata e até 4.000.000 por 
metro cúbico em shopping centers;

e) Redução da intensidade do vento canalizado em avenidas cercadas 
por prédios;

f) Vegetação como moldura e composição da paisagem junto a monu-
mentos e edificações históricas. 

Neste contexto analítico, Loboda e Angelis (2005) afirmam que as áreas verdes 
urbanas contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Segundo Gomes 
(2005, p. 115) as áreas verdes podem proporcionar conforto térmico[3], visto que essas 

[1]  “Gases venenosos em suspensão no ar acima da rua e a poeira tóxica cobrem a via car-
roçável e as calçadas. Automóveis, ônibus e caminhões congestionam as ruas, acelerando e 
freando, emitindo torrentes de monóxidos de carbono, óxidos de nitrogênio e partículas de 
chumbo e de combustível não queimado. O pára-e-anda do tráfego, característico de uma rua 
ȟȶʽǫȟơȥʋŔƎŔ�ɢɭȶƎʠ˖�ȟŔǫɽ�ɢȶȍʠơȥʋơɽ�Ǝȶ�ɩʠơ�ʠȟ�ʋɭŖǉơǌȶ�ɩʠơ�˫ʠǫ�ɽʠŔʽơȟơȥʋơ�Ŕ�ʠȟŔ�ʽơȍȶƃǫƎŔƎơ�
constante ao longo de uma rodovia, porque a concentração de fumaça dos escapamentos é 
maior, numa taxa irregular de combustão. Gotículas de óleo dos motores se transformam num 
˪ȥȶ�Ŕơɭȶɽɽȶȍ�ŔɽŹơɽʋȶɽ�ƎơɽɢɭơȥƎơȟɽơ�Ǝȶɽ�ǉɭơǫȶɽ�Ŕ�ɢŔʽǫȟơȥʋŔƇŴȶ�ƎŔɽ�ɭʠŔɽ�ȍǫʋơɭŔȍȟơȥʋơ�ʋɭǫʋʠɭŔ�
Ŕ�ŹȶɭɭŔƃǠŔ�Ǝȶɽ�ɢȥơʠɽ�ơȟ�ʠȟŔ�ɢȶơǫɭŔ�˪ȥŔ�ࢩòázè¥ࠄࠈࠈࠀ��ɢࠀࠆ�

�ࠁ �ࢩ�ƃȶȥɽơɩʠơȥʋơ�ɭơɽǉɭǫŔȟơȥʋȶ�ơʽŔɢȶɭŔʋǫʽȶ��ǉȶʋȶɽɽǭȥʋơɽơ�ŔʠˉǫȍǫŔ�ȥŔ�ʠȟǫƎǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝȶ�Ŕɭࢨ�
ࠂࠀࠀ�ɢࠆ߿߿ࠁ��þ¶èèFò��ò¶čŁ¶�è%zè�þ% ࠃࠀࠀ

[3]  “Conforto térmico – Engloba as componentes termodinâmicas que, em suas relações, se 
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superfícies verdes interferem na formação de microclimas[4]. Spirn (1995, p. 68-69) explica 
que as áreas verdes diferem da paisagem de concreto, pela sua capacidade de dispersar 
a radiação solar, através da evaporação e transpiração. 

Na cidade, concreto, pedra, tijolo e asfalto substituem a cobertura vegetal 
natural do campo. Esses materiais absorvem o calor mais rapidamente 
e o mantém em maiores quantidades do que as plantas, o solo e a água. 
[...] Durante o dia todo, o calçamento, as paredes e os telhados absorvem 
e conservam o calor da irradiação solar. Embora a água e as plantas 
absorvam também a radiação solar, a maior parte dessa energia é gasta 
na evaporação e transpiração – resultando numa perda de calor maior 
do que é absorvido. [...] A cidade esfria mais lentamente: ela absorveu 
mais calor, e a irradiação desse calor para o céu noturno é inibida pelas 
paredes dos edifícios. (SPIRN, 1995, p. 68-9).

Do mesmo modo, Danni-Oliveira (2003, p. 157) com base nos estudos de climatologia 
urbana, afirma que as áreas residenciais, quando “ladeadas por áreas verdes”, recebem 
“incidência da radiação solar”, através das “trocas dos fluxos de calor e de umidade, bem 
como a dispersão de poluentes”. 

Num contexto mais amplo, as relevâncias das áreas verdes pública presentes no 
tecido urbano, reitera a necessidade de incorporar os princípios de preservação e con-
servação, de onde emerge o conceito de sustentabilidade urbana, o qual pode interferir 

expressam através do calor, ventilação e umidade nos referenciais básicos a esta noção. É um 
˪ȍʋɭȶ�ɢơɭƃơɢʋǫʽȶ�ŹŔɽʋŔȥʋơ�ɽǫǌȥǫ˪ƃŔʋǫʽȶ�ɢȶǫɽ�ŔǉơʋŔ�Ŕ�ʋȶƎȶɽ�ɢơɭȟŔȥơȥʋơȟơȥʋơ�-ȶȥɽʋǫʋʠǫ�ɽơǿŔ�ȥŔ�
climatologia médica, seja na tecnologia habitacional, assunto de investigação de importância 
ƃɭơɽƃơȥʋơ�ࢩ¡¶¥þFzè¶ࠂ߿߿ࠁ��áࢨ�ࠃ�ࠁ���ɽơȥɽŔƇŴȶ�Ǝơ�ƃȶȥǉȶɭʋȶ�ʋƢɭȟǫƃȶ�ơɽʋŖ�ŔɽɽȶƃǫŔƎŔ�ƃȶȟ�ȶ�
ritmo de troca de calor entre o corpo e o meio ambiente, sendo assim, o desempenho humano 
durante qualquer atividade pode ser otimizado, desde que o ambiente propicie condições de 
ƃȶȥǉȶɭʋȶ�ơ�ɩʠơ�ɽơǿŔȟ�ơʽǫʋŔƎŔɽ�ɽơȥɽŔƇɝơɽ�ƎơɽŔǌɭŔƎŖʽơǫɽ�ʋŔǫɽ�ƃȶȟȶࡪ�Ǝǫ˪ƃʠȍƎŔƎơ�Ǝơ�ơȍǫȟǫȥŔɭ�ȶ�
ơˉƃơɽɽȶ�Ǝơ�ƃŔȍȶɭ�ɢɭȶƎʠ˖ǫƎȶ�ɢơȍȶ�ȶɭǌŔȥǫɽȟȶ�ɢơɭƎŔ�ơˉŔǌơɭŔƎŔ�Ǝơ�ƃŔȍȶɭ�ɢơȍȶ�ƃȶɭɢȶ�ơ�ƎơɽǫǌʠŔȍƎŔƎơ�
Ǝơ�ʋơȟɢơɭŔʋʠɭŔ�ơȥʋɭơ�Ŕɽ�ƎǫʽơɭɽŔɽ�ɢŔɭʋơɽ�Ǝȶ�ƃȶɭɢȶ�ࢩ%�è%zè�þ¶�ò¶čŁ��þ¶èèFòࠆ߿߿ࠁ��ɢࠃࠃࠀ

[4]   “Cada cidade é composta por um mosaico de microclimas radicalmente diferentes, os 
quais são criados pelos mesmos processos que operam na escala geral da cidade. Os mesmos 
fenômenos que caracterizam o mesoclima urbano existem em miniatura por toda a cidade – 
pequenas ilhas de calor, microinversões, bolsões de grave poluição atmosférica e diferenças 
locais no comportamento dos ventos“ (SPIRN, 1995, p. 71). 
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favoravelmente não apenas na melhoria da qualidade ambiental, mas principalmente 
na qualidade de vida urbana. 

A oferta de espaços públicos é um dos requisitos para a efetivação ao direito a cidade, 
uma vez que esses locais agregam “valores visuais ou paisagísticos, valores recreativos e 
valores ambientais” no ambiente urbano e que “uma boa qualidade do espaço público 
pode fornecer a permanência em uma espacialidade tranqüila, o desenvolvimento de 
atividades sociais e, consequentemente, vitalidade urbana” (BARBIRATO; SOUZA; TORRES, 
2007, p.144). 

Neste contexto, as áreas verdes públicas, ou seja, jardins[5] e parques urbanos[6] vêm 
“exercer um importante papel na identidade dos lugares, muitas vezes ressaltando as 
características físicas do sítio” urbano (PISSOL, 2006, p. 2). A implantação de um jardim 
ou parque urbano contribui para a humanização da cidade. 

Os parques e jardins – As mais belas realizações da humanidade são 
produtos do ideal. Basta recordar os maravilhosos parques, jardins e 
monumentos sobreviventes de todas as grandes civilizações, para se 
compreender a força criadora de uma visão de longo alcance, capaz 
de dar forma e beleza aos elementos mais diversos, a fim de legá-los à 
posteridade. (LOUREIRO, 1979, p. 24)

A criação, produção e reprodução desses espaços no tempo agregam valores urba-
nísticos, essenciais ao arranjo espacial do sítio urbano. Loureiro (1979, p. 33) afirma que a 
cidade deve ser pensada e produzida, considerando as áreas verdes púbicas como requisito 
básico à qualidade urbana. Para Robba e Macedo (2003, p. 44-45), essa qualidade urbana, 
está implícita nos valores ambientais, funcionais, estéticos e simbólicos dessas áreas.  

METODOLOGIA

Para a delimitação do universo a ser estudado, optou-se por uma pesquisa quali-
tativa, em que os procedimentos tiveram uma base lógica que consistiu na investigação 

�ࠄ �čȟ�ǿŔɭƎǫȟ�ɢʡŹȍǫƃȶ�ƃȶȟɢɭơơȥƎơ�Ŕɩʠơȍơɽ�ƃʠǿŔ�ȟŔȥʠʋơȥƇŴȶ�˪ƃŔ�Ŕȶ�ơȥƃŔɭǌȶ�Ǝȶɽ�ɢȶƎơɭơɽ�
ɢʡŹȍǫƃȶɽ�ơ�ɽơ�ƎơɽʋǫȥŔȟ�Ŕȶ�ʠɽȶ�ơ�ǌȶ˖ȶ�ƎŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȟ�ǌơɭŔȍ�ƃȶȟ�Ŕɽ�ȍǫȟǫʋŔƇɝơɽ�ȥơƃơɽɽŖɭǫŔɽ�
Ŕ�ɽʠŔ�ǉʠȥƇŴȶ��¥zF¡FĵFèࠄ߿߿ࠁ��ɢ߿ࠀ

�ࠅ �ȶȥɽǫƎơɭŔ�ƃȶȟȶ�ɢŔɭɩʠơ�ʋȶƎȶ�ơɽɢŔƇȶ�Ǝơ�ʠɽȶ�ɢʡŹȍǫƃȶ�ƎơɽʋǫȥŔƎȶ�Ū�ɭơƃɭơŔƇŴȶ�Ǝơ�ȟŔɽɽŔ-ࢨ�
qualquer que seja o seu tipo, capaz de incorporar intenções de conservação e cuja estrutura 
ȟȶɭǉȶȍȷǌǫƃŔ�Ƣ�Ŕʠʋȶɽʠ˪ƃǫơȥʋơ�ǫɽʋȶ�Ƣ�ȥŴȶ�Ƣ�ƎǫɭơʋŔȟơȥʋơ�ǫȥ˫ʠơȥƃǫŔƎŔ�ơȟ�ɽʠŔ�ƃȶȥ˪ǌʠɭŔƇŴȶ�ɢȶɭ�
ȥơȥǠʠȟŔ�ơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ƃȶȥɽʋɭʠǭƎŔ�ơȟ�ɽơʠ�ơȥʋȶɭȥȶ�ࢩ¡�-F7¶�ò���þࠁ߿߿ࠁ���ɢࠃࠀ�
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dividida em três fases: “aberta ou exploratória”, “coleta de dados” e “análise e interpretação 
sistemática dos dados” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 21).

A primeira fase da pesquisa, conhecida como aberta ou exploratória, consistiu 
no exame da literatura pertinente, onde foi constado nos trabalhos científicos (livros, 
teses, dissertações, artigos, etc.) sobre a temática, a repetição constante dos mesmos 
referenciais bibliográficos, sem apresentação de novas proposituras, as quais viessem 
a ampliar a discussão teórica. 

A coleta dos dados in locu, subsidiou a segunda fase da pesquisa, onde foram uti-
lizados a base cartográfica da Prefeitura Muncipal de Cuiabá e os dados do IBGE (2010). 

A terceira fase consistiu na inserção do objeto de pesquisa dentro de um quadro de 
referenciais teóricos, concomitantemente com a construção empírica, o que permitiu 
a definição dos procedimentos metodológicos necessários à obtenção dos produtos 
desta pesquisa.

Com base em um levantamento realizado sobre a quantidade e qualidade dos 
mobiliários das Áreas Verdes Públicas Urbanizadas – AVPUs da cidade de Cuiabá/MT, con-
siderando atributos e variáveis pré estabeleciadas para construção da pesquisa impírica. 

Deste modo, para aferrir a qualidade da acessibilidade nas AVPUs, foram conside-
rados o estado de conservação do piso, a existência e o dimensionamento das rotas de 
circulação, barreiras naturais que pudesse comprometer a acessibilidade, a oferta de 

rampa e piso tátil de alerta e direncionamento, bem como a oferta de estacionamento, 
inclusivel para idosos (Quadro 1).

æʠŔƎɭȶ�ࠀ���ʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝơ�áơɽȶ�ʽŔȍȶɭ�Ŕ��ƃơɽɽǫŹǫȍǫƎŔƎơ�ȥŔ��Īáč
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A qualidade do atributo “vegetação” foi mensurado, considendo critérios com a 
oferta de espaços aborizados e vegetação rasteira, o tratamento paisagístico, bem como, 

o percentual de permeabilidade nas AVPUs (Quadro 2).

æʠŔƎɭȶ�ࠁ���ʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝơ�áơɽȶ�ʽŔȍȶɭ�Ŕ�ĪơǌơʋŔƇŴȶ�ȥŔ��Īáč

Para avaliar a qualidade os mobiliários destinados  a recreação, foram considerados 
a oferta de parque infantil, equipamentos de exercício (acadêmia ao ar livre), equipa-

mentos de ginástica para terceira idade, bem como, se nas AVPUs haviam a instalação 
de quadra esportiva (Quadro 3).

æʠŔƎɭȶ�ࠂ���ʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝơ�áơɽȶ�ʽŔȍȶɭ�Ŕȶɽ�¡ȶŹǫȍǫŖɭǫȶɽ�7ơɽʋǫȥŔƎȶɽ�Ŕ�èơƃɭơŔƇŴȶ�ȥŔ��Īáč

Dentre os atributos avaliados, na questão cultural foram considerados a instalação 

de palco para apresentação artísticas, chafariz e espelho d’água, bem como, exposição de 
obras de artes, a exemplo de esculturas, bustos, entre outros (Quadro 4).

æʠŔƎɭȶ�ࠃ���ʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝơ�áơɽȶ�ʽŔȍȶɭ�Ŕȶɽ�¡ȶŹǫȍǫŖɭǫȶɽ�7ơɽʋǫȥŔƎȶɽ�Ŕ�-ʠȍʋʠɭŔ�ȥŔ��Īáč
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A qualidade do mobiliário em geral, considerou o valor/peso atribuído para cada 

variável do quadro 5, de modo permitir uma análise sistemática das AVPUs.

æʠŔƎɭȶ�ࠄ���ʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝơ�áơɽȶ�ʽŔȍȶɭ�Ŕȶɽ�¡ȶŹǫȍǫŖɭǫȶɽ�ơȟ�eơɭŔȍ�ȥŔ��Īáč

Não obstante, a pesquisa contemplou a avaliação dos serviços públicos ofertados 
nas AVPUs, tais como, a conservação e limpeza do espaço. Nesta etapa, também foi con-

siderada a oferta de segurança (vigia) no local (Quadro 6).

æʠŔƎɭȶ�ࠅ���ʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝơ�áơɽȶ�ʽŔȍȶɭ�Ŕ�ȶǉơɭʋŔ�Ǝơ�òơɭʽǫƇȶ�áʡŹȍǫƃȶ�ȥŔ��Īáč

A conjugação destes atributos apresentados, considerando suas variáveis, permitiu 
que fossem gerados alguns produtos de análises, como tabelas e mapas, os quais permi-
tiram especializar a qualidade das AVPUs. 

A partir desses dados foi aferido o Índice de Área Verde Pública Urbanizada - IAVPU 
por Bairro da Zona Norte da Cidade de Cuiabá, por intermédio da interpolação de dados 
na seguinte fórmula:
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IAVPU = Índice de Área Verde Pública Urbanizada por bairro

∑ { AVP Urbanizada : hab } =  IAVPU (m²/hab)

Assim, considerando a mediante a metodologia apresenta, destaca-se ainda que a 
mesma pode ser replicada não só nas demais Zonas da Cidade de Cuiabá, mas em qual-
quer cidade do território brasileiro. 

ESTUDO DE CASO

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se como recorte espacial a Zona 
Norte da cidade Cuiabá, Estado do Mato Grosso, que possui área de 3.538,17 Km2, cor-
respondendo a 254,57 Km2 à área urbana e 3.283,60 Km2 à área rural. Faz divisa com 
os municípios de Acorizal, Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do 
Leverger e Várzea Grande (Figura 1).

bǫǌʠɭŔ�ࠀ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝơ�-ʠǫŔŹŔ¡þ�bȶȥʋơࡪ��Īzࠄࠀ߿ࠁ����ɢࠃ�

A cidade Cuiabá esta localizada na Baixada Cuiabana, onde segundo Ávila (2015, p. 
4), na região há predominancia de um “clima Tropical Continental, sem influência marí-
tima, onde já foi detectada a interferência do uso do solo urbano na ocorrência de ilhas 
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de calor”, a região “apresenta baixa frequência e velocidade média dos ventos, que torna 
a influência do espaço construído sobre a temperatura do ar mais perceptível, já que as 
trocas térmicas por convecção são minimizadas”, deste modo tem-se há predominância 
de temperaturas elevadas, com chuva no verão e inverno com clima seco .

Segundo dados do Censo IBGE (2010), 36, 41% da população da Zona Norte da cidade 
de Cuiabá encontra-se na faixa de 0 a 19 anos (crianças e adolecentes), dados estes que 
denotam a necessidade de implantação de políticas públicas para atendimento deste 
público (Tabela 1).

߿ࠀ߿ࠁ��áȶɢʠȍŔƇŴȶ�ɽơǌʠȥƎȶ�ƎŔƎȶɽ�ƃȶȍơʋŔƎȶɽ�ɢơȍȶ�-ơȥɽȶ�z%eF�ࠀ
þŔŹơȍŔ�ࠀ��áȶɢʠȍŔƇŴȶ�-ɭǫŔȥƇŔɽ�ơ��Ǝȶȍơƃơȥʋơɽ�ƎŔ�ŁȶȥŔ�¥ȶɭʋơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�Ǝơ�-ʠǫŔŹŖ¡þ�
bȶȥʋơࡪ�z%eF�߿ࠀ߿ࠁ��¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƎȶ�ɢơȍŔ��ʠʋȶɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�

Ao observar os dados econômicos, verificou-se que o rendimento médio da popu-
lação an região é baixo, comprometendo assim, a qualidade de vida de seus moradores. 
Fato este, que reforça a importância da oferta de espaços públicos para esses morado-
res, destinados ao lazer e recreação, considerando que muitos não tem acesso a clubes, 
shopping, academias, etc.
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߿ࠀ߿ࠁ��áȶɢʠȍŔƇŴȶ�ɽơǌʠȥƎȶ�ƎŔƎȶɽ�ƃȶȍơʋŔƎȶɽ�ɢơȍȶ�-ơȥɽȶ�z%eF��ࠀ
��ƃȶȟȶ�ŹŔɽơ�ɢŔɭŔ�ơɽʋơ�ʋɭŔŹŔȍǠȶ�ʠʋǫȍǫ˖ŔɭŔȟɽơ�ȶɽ�ƎŔƎȶɽ�ƎŔ�ʋŔŹơȍŔ�¡ò��èơȥƎǫȟơȥʋȶɽ�¡ƢƎǫȶɽ��ࠁ
“Valor do rendimento nominal médio mensal, valor do rendimento nominal mediano mensal 
das pessoas com rendimento, responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, segundo 
ȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽࢩ�Ǝȶ�-ơȥɽȶ�7ơȟȶǌɭŖ˪ƃȶ�߿߿߿ࠁɭơɽʠȍʋŔƎȶɽ�Ǝȶ�ʠȥǫʽơɭɽȶ�ƎǫʽʠȍǌŔƎȶ�ɢơȍȶ�z%eF
þŔŹơȍŔ�ࠁ���èơȥƎǫȟơȥʋȶɽ�¡ƢƎǫȶ�ƎŔ�áȶɢʠȍŔƇŴȶ�ȥŔ�ŁȶȥŔ�¥ȶɭʋơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�Ǝơ�-ʠǫŔŹŖ¡þ�
bȶȥʋơࡪ�z%eF�߿ࠀ߿ࠁ��¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƎȶ�ɢơȍŔ��ʠʋȶɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�

RESULTADOS

Durante a realização desta pesquisa, verificou-se uma carência na oferta de AVPUs 
na Zona Norte da Ciade de Cuiabá, apresentando assim, um descompaço com a Lei de 
Parcelamento de Solo (Lei nº 6.766/1979), a qual determina em seu artigo 22, quais os 
equipamentos urbanos (vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios 
públicos e outros equipamentos urbanos) que, após o registro do loteamento, passam a 
integrar os bens de domínio público.

Sabe-se que as Administrações Públicas têm restrições orçamentárias para atender 
todas as demandas urbanas (saúde, educação, serviços sociais, entre outros), e por esta 
razão, acaba sendo destinado um valor insuficiente do orçamento para implantação 
desses espaços. 

Os resultados obtidos pela análise qualitativa das AVPUs, demonstraram que os 
bairros que  obtiveram uma pontuação elevada, com exceção do Centro Político Admi-
ninstrativo, são bairros de classe média segundo o IBGE (2010), a exemplo da Morada do 
Ouro e Bairro Paiaguais. 
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�ǿŔɭƎǫȥɽ�ơ�ɢŔɭɩʠơɽɢɭŔƇŔɽ��æʠŔȍǫƎŔƎơ�ƎŔɽ��Īáč���ɭơŔ�ĪơɭƎơ�áʡŹȍǫƃŔ�čɭŹŔȥǫ˖ŔƎŔ��ࠀ
2  - Média da qualidade aferida por bairro
þŔŹơȍŔ�ࠂ���òǭȥʋơɽơ�ƎŔ��ʽŔȍǫŔƇŴȶ�æʠŔȍǫʋŔʋǫʽŔ�ƎŔɽ��Īáč�ƎŔ�ŁȶȥŔ�¥ȶɭʋơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�Ǝơ�-ʠǫŔŹŖ¡þ
bȶȥʋơࡪ�z%eF�߿ࠀ߿ࠁ��¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƎȶ�ɢơȍŔ��ʠʋȶɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�

A Figura 2 demonstra a contradição presente na implantação de políticas públicas 
destinado ao lazer e recreação na região, pois onde há população tem menor rendimento, 
a qualidade das AVPUs é baixa, ou simplesmente, não foram implantadas, a exemplo do 
Jardim Vitória, Paraiso e Nova Conquista, Primeiro de Março.
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bǫǌʠɭŔ�ࠁ��¡ŔɢŔ�ƎŔ��ʽŔȍǫŔƇŴȶ�æʠŔȍǫƎŔƎơ�ƎŔɽ��Īáč�ƎŔ�ŁȶȥŔ�¥ȶɭʋơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�Ǝơ�-ʠǫŔŹŖ¡þ�
Fonte: Autora, 2020.

A Tabela 4 apesenta o Índice de Área Verde Urbanizada – IAVP, o qual tem sua base 
de cálculo na disponibilidade de AVPU para cada habitante do bairro. Segundo Troppmair 
e Galina (2003), a ONU (Organização das Nações Unidas) recomenda que seja adotado “12 
metros quadrados de área verde por habitante para que haja equilíbrio entre a quanti-
dade de oxigênio e gás carbônico”. 

߿ࠀ߿ࠁ��áȶɢʠȍŔƇŴȶ�ɽơǌʠȥƎȶ�ƎŔƎȶɽ�ƃȶȍơʋŔƎȶɽ�ɢơȍȶ�-ơȥɽȶ�z%eF��ࠀ
��ɭơŔ�ĪơɭƎơ�áʡŹȍǫƃŔ�čɭŹŔȥǫ˖ŔƎŔ�ɢȶɭ�ȟơʋɭȶ�ɩʠŔƎɭŔƎȶ�ࠁ¡��Īáč��ࠁ
�ȥƎǫƃơ�Ǝơ��ɭơŔ�ĪơɭƎơ�áʡŹȍǫƃŔ�čɭŹŔȥǫ˖ŔƎŔ|���z�Īáč��ࠂ
þŔŹơȍŔ�ࠃ��z�Īáč�ƎŔ�ŁȶȥŔ�¥ȶɭʋơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�Ǝơ�-ʠǫŔŹŖ¡þ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔ�ࠂ��¡ŔɢŔ�Ǝȶ�z�Īáč�ɢȶɭ�ȍȶʋơŔȟơȥʋȶ�ȥŔ�ŁȶȥŔ�¥ȶɭʋơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�Ǝơ�-ʠǫŔŹŖ¡þ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔ�
2020.

A espacialização do IAVPU da Zona Norte de Cuiabá na Figura 3, permite verificar 
que apesar da predominância da altas temperaturas na região, o que demandaria a 
oferta de mais áreas verdes, a maior parte da área estuda apresenta um índice abaixo 
do ideal recomendado pela ONU. 

CONCLUSÃO

O conteúdo apresentado neste artigo evidência que a Zona Norte da cidade de 
Cuiabá apresenta uma carência, não só na quantidade de espaços públicos destinados 
ao lazer e recreação, bem como a qualidade desses espaços, o que denota a ausência de 
politicas públicas direcionadas pa população de menor poder aquisitivo. 

Ao mensurar o IAVPU, verificou-se que necessidade de implantação de novos espaços, 
com observância a Lei de Parcelamento de Solo, de modo melhorar de uma qualidade 
ambiental da população.
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RESUMO

O artigo é fruto de pesquisa com abordagem estruturada em linguagem gráfica, fundamental 
para a comunicação entre tecnologia e projeto de arquitetura. Tem por objetivo a apresentação 
de análise de atributos bioclimáticos - sombreamento solar e permeabilidade aos ventos, de 
um dos estudos de caso pesquisado - a Escola Alto de Pinheiros, em São Paulo. Alguns recursos 
metodológicos usados na pesquisa podem ser ilustrados no caso da Escola, num destaque a 
soluções arquitetônicas essenciais às regiões de clima tropical quente e úmido, em contraponto 
a padrões estéticos arquitetônicos importados. O roteiro metodológico inclui o levantamento 
de informações relevantes sobre as condições ambientais do lugar e do edifício implantado no 
terreno, seguido pela identificação de aspectos referentes ao sombreamento e permeabilidade 
da edificação aos ventos. No artigo são apresentados os fundamentos teóricos para a análise 
gráfica bioclimática adotada, referências à metodologia e aspectos mais relevantes da Escola, 
em termos de seus atributos bioclimáticos. Subtrações volumétricas no térreo e no pavimento 
superior, e aberturas de janelas em fachadas opostas caracterizam vazios por onde os ventos 
podem passar. A adição de volume sobre o térreo, de brise-soleils nas janelas a SO, e de cobertura 
sobre a laje do 3º pavimento, auxiliam no sombreamento. No estudo de caso não se pretende 
avaliar o desempenho da obra, e sim destacar os atributos bioclimáticos que contribuem para 
o conforto do ambiente construído, para integrar um acervo digital de referências – site.

PALAVRAS-CHAVE: bioclimatismo. permeabilidade ao vento. sombreamento. linguagem e 
representação gráfica. Escola Alto de Pinheiros

ABSTRACT

The article comes from an academic research that uses a structured graphic language, a fun-
damental communication system between technology and architectural design. It aims to 
present an analysis of bioclimatic attributes – solar shading and wind permeability, of one 
of the researched case studies - Alto de Pinheiros School, in São Paulo. Some methodological 
resources can be illustrated in the case, highlighting essential architectural solutions for areas 
of hot and humid tropical climate, in contrast to imported architectural aesthetic standards. The 
methodological approach includes the collection of relevant information about the building 
and environmental local conditions, followed by the identification of aspects related to building 
shading and wind permeability. The article presents theoretical basis for the graphic analysis, 
methodological references and some aspects of the school, in terms of its bioclimatic attributes. 
Volumetric subtractions on both the ground floor and the upper floor, and window openings 
on opposite facades characterize the possibility of natural ventilation. The volume addition 
on the second floor, a louver on the Southwest facades, and the top covertures contribute to 
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shading. The purpose is not evaluating the building performance, but to show the bioclimatic 
attributes that contribute to the environmental comfort, and to integrate a digital collection 
of references in a website.

KEYWORDS: bioclimatism. wind permeability. shading. graphic design and representation. 
Alto de Pinheiros School

RESUMEN

El artículo es el resultado de una investigación con un enfoque estructurado en lenguaje gráfico 
fundamental para la comunicación entre tecnología y diseño arquitectónico. Su objetivo es 
presentar un análisis de los atributos bioclimáticos relacionados con el sombreado y la perme-
abilidad al viento de uno de los estudios de caso investigados: la escuela en Alto de Pinheiros, 
en São Paulo. Algunos recursos metodológicos utilizados en la investigación pueden ilustrarse 
en el caso de la Escuela, destacando las soluciones arquitectónicas esenciales para las regiones 
de clima tropical cálido y húmedo, en contraste con los estándares estéticos arquitectónicos 
importados. El guión metodológico incluye la recopilación de información relevante sobre las 
condiciones ambientales del lugar y el edificio implantado en el terreno, seguido de la identifi-
cación de aspectos relacionados con el sombreado y la permeabilidad del edificio a los vientos. 
El artículo presenta los fundamentos teóricos para el análisis gráfico bioclimático adoptado, 
referencias a la metodología y los aspectos más relevantes de la Escuela, en términos de sus 
atributos bioclimáticos. Las sustracciones volumétricas en el piso y los pisos superiores, y las 
aberturas de ventanas en fachadas opuestas caracterizan los vacíos a través de los cuales pueden 
venir los vientos. La adición de volumen en la planta baja, brise-soléis en las ventanas al SO, y 
la cobertura en la losa del tercer piso, ayudan a sombrear. En el caso de estudio no se pretende 
evaluar el desempeño del trabajo, sino resaltar los atributos bioclimáticos que contribuyen a la 
comodidad del entorno construido, para integrar una colección digital de referencias - sitio web.

PALABRAS-CLAVE: bioclimatismo. permeabilidad al viento. sombreamiento. lenguaje y repre-
sentación gráfico. Escuela Alto de Pinheiros

INTRODUÇÃO

Este artigo é fruto de pesquisa cuja intenção é associar o conhecimento técnico-cien-
tífico referente às áreas de Conforto Ambiental e Eficiência Energética com o domínio e 
práticas voltadas ao Projeto de Arquitetura, por meio de uma abordagem estruturada em 
linguagem gráfica como instrumento fundamental para a comunicação interdiscipli-
nar. Iniciada em 2016, a pesquisa busca manter o diálogo em torno de obras brasileiras 
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contemporâneas veiculadas pela mídia especializada, que apresentem, em sua forma ou 
elementos construtivos, soluções referenciais de sombreamento e permeabilidade aos 
ventos - duas estratégias arquitetônicas essenciais às regiões de clima tropical quente e 
úmido, como grande parte do território brasileiro, num contraponto à ampla divulgação 
de padrões estéticos arquitetônicos importados de climas temperados ou frios. 

Como produtos da pesquisa em andamento, destacam-se: (i) as análises gráficas 
de aspectos bioclimáticos relativos ao sombreamento e à permeabilidade aos ventos 
de edificações com diferentes tipologias formais e funcionais, localização e padrões de 
implantação distintos; (ii) plataforma digital para veiculação dos estudos e resultados, 
através de uma página na internet; (iii) metodologia, com ênfase na linguagem gráfica 
e recursos computacionais para representação dos fatores e dos dois atributos biocli-
máticos em questão. 

As edificações que compõem o acervo vêm sendo escolhidas entre aquelas já em 
pauta no meio acadêmico e profissional, veiculadas em sites, revistas, jornais ou apresenta-
das em concursos, no universo das construídas em território brasileiro depois do ano 2000. 
Este critério está condicionado à suficiência das informações técnicas disponibilizadas 
para estudo da obra, e ao potencial para esta ser explorada graficamente com a narrativa 
pretendida. A reunião dos produtos da pesquisa, via site, busca ampliar a divulgação dos 
aspectos favoráveis ao bioclimatismo que estão sendo destacados graficamente, o que 
demanda uma estruturação de linguagem de comunicação específica. Assim, a meto-
dologia tem sido desenvolvida considerando que a comunicação das informações deva 
ser otimizada para, por exemplo, estar compatível com o tempo de consulta do usuário 
ao site, e neutra à estética da obra.  A representação gráfica de fatores relacionados aos 
atributos bioclimáticos deve permitir a compreensão da relação entre a decisão projetual 
e os encaminhamentos que beneficiam o sombreamento e a ventilação natural. Não se 
objetiva avaliar o desempenho da edificação, mas apontar soluções arquitetônicas que 
possam contribuir para a sustentabilidade ambiental - conceitos e produção que ainda, 
segundo Gonçalves e Bode (2015. p.19), merecem ser debatidos e questionados.

OBJETIVO

O artigo tem por objetivo a apresentação da análise gráfica de atributos bioclimá-
ticos relativos a sombreamento e permeabilidade aos ventos de estudo de caso - a Escola 
Alto de Pinheiros, em São Paulo - para que possa ilustrar, didaticamente, o conteúdo e a 
forma arquitetônica como referência à prática de projeto.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – OS ATRIBUTOS BIOCLIMÁTICOS ENVOLVIDOS

A sistematização do conhecimento científico a respeito das características de uma 
edificação e de sua adequação ao habitat e clima, em benefício do conforto humano 
e sustentabilidade ambiental em arquitetura, teve avanços fundamentais a partir da 
década de 60, com a publicação, entre outras, das obras Design with Climate (OLGYAY, 
1963) e Man, Architecture and Climate (GIVONI, 1969), e de suas respectivas revisões e 
desdobramentos nas décadas seguintes. Em 1980, Izard e Guyot (1980) consagram o termo 
arquitetura bioclimática usando-o para o título de sua publicação pela Gustavo Gili. 
Assim, construiu-se o entendimento de que o bioclimatismo se traduz por um processo 
através do qual um projeto arquitetônico se desenvolve como resposta a requerimentos 
climáticos específicos (HINZ et al, 1986).  Segundo LAMBERT et al (2013) os princípios 
do bioclimatismo estão baseados em aproveitar as características desejáveis do clima 
enquanto se evitam as indesejáveis. 

O uso da carta bioclimática, base para o bioclimatismo referido, traz como resul-
tado estratégias de projeto em função de dados climáticos de um lugar. Por estar loca-
lizado entre os trópicos, o território brasileiro recebe a radiação solar com intensidade 
significativa, o que gera necessidade de sombreamento das aberturas e interiores das 
edificações visando o conforto ambiental.  Isso se reflete no Zoneamento Bioclimático 
Brasileiro, segundo o qual 86,5% do território deve ter suas edificações protegidas do sol 
no verão e no inverno (recomendação para as Zonas Bioclimáticas 4 a 8) e 100% destas 
protegidas no verão (NBR 15220-3, 2005) (Figura 1). 

Não menos importante, em muitas localidades brasileiras, faz-se necessária a 
inibição dos efeitos da umidade do ar e da sensação de abafamento quando a umidade 
se soma às médias e altas temperaturas do ar. Sendo um país de extensa faixa litorânea, 
possuindo também regiões ocupadas por florestas e/ou cortadas por rios, a umidade do 
ar também costuma ser elevada no Brasil, fazendo com que a arquitetura deva se valer da 
ventilação natural como um recurso passivo desejado para o resfriamento da edificação 
e favorecimento da sensação térmica dos ocupantes ao longo do ano. 

Segundo o Zoneamento Bioclimático anteriormente citado, 87,4% do território 
brasileiro demandaria edificações com aberturas médias (ZB 1 a 6: 33,7%) e grandes 
(ZB 8, 53,7%) (NBR 15220-3, 2005) (Figura 1). Assim, sombreamento e permeabilidade aos 
ventos são atributos chave nessa pesquisa.
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bǫǌʠɭŔ�ࠀ��¡ŔɢŔ�Ǝȶ�˖ȶȥơŔȟơȥʋȶ�ŹǫȶƃȍǫȟŖʋǫƃȶ�Ǝȶ�%ɭŔɽǫȍ�bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ��%¥þࠄ߿߿ࠁ�

Sabe-se que o sombreamento deve ser projetado pelo arquiteto e poderia ser adap-
tado às diferentes condições, ao longo dos dias, pelos usuários do edifício. A simulação 
da geometria solar e de sua interação com os elementos protetores das aberturas permite 
que se conheça, com precisão, quais os resultados obtidos durante o desenvolvimento e 
detalhamento do projeto de arquitetura. Esses elementos adicionados para a proteção 
da incidência solar influenciarão no conjunto total da edificação, criando assim volu-
mes na construção. 

A abordagem, em termos de volume e tridimensionalidade, de adição e subtração, 
remete aos elementos primários e de transformação da forma, identificados por Ching 
(1998) como um modo racional e didático de ver, estudar e analisar a arquitetura. Dessa 
criação de cheios e vazios, são gerados protetores. A eficácia dessas proteções é estudada 
em seus ângulos de sombreamento.

Assim como o conceito da adição remete ao sombreamento, o conceito de subtra-
ção foi associado à permeabilidade da edificação em relação aos ventos. Esse atributo 



119

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

bioclimático é um fenômeno sensível a diversas variáveis e, portanto, possui uma ava-
liação complexa e, até mesmo, uma natureza imprecisa, quando comparada aos estudos 
de sombreamento. A ventilação natural, quando prestigiada, se apresenta por meio de 
soluções arquitetônicas que permitirão a circulação do ar no interior da construção. A 
tomada de dados relativos aos ventos locais, num conjunto estatístico suficiente, com 
direções e velocidades ao longo dos anos, é feita em alguns poucos pontos de uma área 
física - urbana ou rural. Todos os obstáculos que se interpõem entre esse posto meteo-
rológico e uma edificação em estudo, sejam eles naturais ou construídos (por exemplo: 
relevo e edifícios), alteram a chegada dos ventos sobre uma envoltória. Já a permeabili-
dade da edificação é precisa e pode ser diretamente visualizada em cortes, na medida em 
que os vãos são constituídos por matéria subtraída, por onde pode circular o ar. Embora 
na pesquisa, e neste artigo derivado desta, não se pretenda avaliar a ventilação natural 
no interior da edificação, a rosa dos ventos constitui uma referência ao potencial da 
permeabilidade aos ventos.

METODOLOGIA

Na pesquisa, num primeiro momento, são escolhidas edificações que apresentam 
estratégias de sombreamento e permeabilidade aos ventos. Em seguida, é iniciado o 
levantamento de dados essenciais sobre a obra e as condições ambientais do lugar. As 
informações reunidas incluem: latitude, longitude e zona bioclimática (NBR 15.220-3, 
2005); rosa dos ventos (mais representativa para o terreno) e trajetória solar; limites do 
terreno e implantação do edifício, com orientação das fachadas.

Segundo Frota (2004), o conhecimento da geometria da insolação é considerado 
desde tempos imemoriais. As variações climáticas, tendo como principal elemento 
a posição do sol ao longo dos dias do ano, fazem com que o homem se adeque bus-
cando melhorar ou atenuar as características inconvenientes do ambiente. A carta solar, 
específica para dada latitude, permite o conhecimento da trajetória e dos ângulos de 
incidência solar, e o estudo das proteções para sombreamento. O tamanho, a posição, 
a orientação das aberturas e as proteções influenciam diretamente no sombreamento 
do ambiente construído.

São identificados os elementos e soluções espaciais que geram sombreamento. 
Apontam-se as adições de matéria opaca, com destaque para os ângulos vertical (alfa 
– Figura 2) e, eventualmente, horizontal (beta) de mascaramento do sol. Associou-se o 
sombreamento como atributo bioclimático à adição de matéria opaca, como (i) volumetria 
adicionada à uma hipotética forma compacta que, consequentemente, cria a reentrân-
cia na envoltória e (ii) planos sombreadores, como brise-soleils ou beirais, por exemplo. 



120

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

O conceito de adição foi usado, estrategicamente, para auxiliar na percepção de que a 
criação dos espaços pode ser simultânea à geração de superfícies ou áreas sombreadas 
na prática projetual e na análise de referências (Figura 3).

bǫǌʠɭŔࠁ���ȥǌʠȍȶ�ǫȥʋơɭȥȶ�Ǝơ�ɽȶȟŹɭơŔȟơȥʋȶ�ŔȍǉŔ�Ǝơƃȶɭɭơȥʋơ�Ǝơ�ŔʽŔȥƇȶ�ɽȶŹɭơ�Ŕ�ǉŔƃǠŔƎŔ�FɽɽŔ�
contribuição para o sombreamento do interior será destacada sempre que oportuno nas aná-
lises dos casos. Fonte: imagem produzida por Alice Brasileiro.

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��òǭȥʋơɽơ�ǌɭŖ˪ƃŔ�ɭơɢɭơɽơȥʋŔȥƎȶ�ʋȶƎŔɽ�ɽȶȍʠƇɝơɽ�ɩʠơ�ƃŔɭŔƃʋơɭǫ˖ŔɭǫŔȟ�ȶ�ɽȶȟŹɭơŔȟơȥ-
to estudadas na pesquisa –horizontal, vertical e misto. Esses símbolos serão caminhos de 
ơȥʋɭŔƎŔ�ɢŔɭŔ�ƃȶȥɽʠȍʋŔ�ȥȶ�ɽǫʋơ�-ŔƎŔ�ơƎǫ˪ƃŔƇŴȶ�ɽơ�ɢŔɭʋǫƃʠȍŔɭǫ˖Ŕ�ŔɢɭơɽơȥʋŔȥƎȶ�ʠȟŔ�ȶʠ�ȟŔǫɽ�
solução de sombreamento. Fonte: imagem produzida por Lívia Cipriani.

Há também a análise da espacialidade e da envoltória da obra relacionada à per-
meabilidade aos ventos - vazios e vãos, com potencial para a ventilação natural; além 

dos tipos de abertura existentes (Figuras 4 e 5). Cabe ressaltar que, conceitualmente, é 
excluída a abordagem padrão de fluxo de ar, embora sejam destacados os fatores mais 
significativos de sua definição: as localizações e a áreas de abertura dos vãos (HINZ, 1986). 



121

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Essa diretriz metodológica fundamenta-se na diferenciação entre permeabilidade aos 
ventos (precisa e identificável graficamente) e ventilação natural (variável e dependente 
de fatores externos ao edifício), e induziu ao uso do também já mencionado conceito de 
subtração da forma, adaptado de Ching (1998), ao invés do desenho comumente utilizado 
de linhas ou setas para  representação do fluxo de ar. 

bǫǌʠɭŔࠃ��¶ɽ�ʽŔ˖ǫȶɽ�ɽŴȶ�ƃȶȥɽʋǫʋʠǫȥʋơɽ�ƎŔ�ɢơɭȟơŔŹǫȍǫƎŔƎơ�ơɽʋʠƎŔƎŔ�ȥŔ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�þŔǫɽ�ʽŔ˖ǫȶɽ�
ɢȶƎơȟ�ɽơɭ�ɢɭơƃǫɽŔȟơȥʋơ�ǫƎơȥʋǫ˪ƃŔƎȶɽ�ƎơɽʋŔƃŔƎȶɽ�ǌɭŔ˪ƃŔȟơȥʋơ�ơ�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫɭ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ʽơȥʋǫȍŔƇŴȶ�
natural do interior. Fonte: imagem produzida por Alice Brasileiro.

 

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��òǭȥʋơɽơ�ǌɭŖ˪ƃŔ�ɭơɢɭơɽơȥʋŔȥƎȶ�ʋȶƎŔɽ�Ŕɽ�ɽȶȍʠƇɝơɽ�ɩʠơ�ƃŔɭŔƃʋơɭǫ˖ŔɭǫŔȟ�Ŕ�ɢơɭȟơŔŹǫȍǫ-
dade aos ventos estudadas na pesquisa – via shed, ático, pátio, térreo aberto e janelas em 
ǉŔƃǠŔƎŔɽ�Fɽɽơɽ�ɽǭȟŹȶȍȶɽ�ɽơɭŴȶ�ƃŔȟǫȥǠȶɽ�Ǝơ�ơȥʋɭŔƎŔ�ɢŔɭŔ�ƃȶȥɽʠȍʋŔ�ȥȶ�ɽǫʋơ�-ŔƎŔ�ơƎǫ˪ƃŔƇŴȶ�
se particulariza, apresentando uma ou mais solução de permeabilidade aos ventos. Fonte: 
imagem produzida por Lívia Cipriani.
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Para ambos atributos foram designadas cores que, são justificadas por razões sim-
bólicas e relativas à percepção do fenômeno. Nas imagens referentes a sombreamento 
foi utilizada a cor amarela, enquanto foram usados tons de azul, para os vazios, que 
referem-se a permeabilidade aos ventos (Figura 6).

bǫǌʠɭŔ�ࠅ���ɽ�ƃȶɭơɽ�Ŕ˖ʠȍ�ơ�ŔȟŔɭơȍŔ�ǉȶɭŔȟ�ơɽƃȶȍǠǫƎŔɽ�ɢŔɭŔ�ŔʠˉǫȍǫŔɭ�Ŕ�ŔȥŖȍǫɽơ�ǌɭŖ˪ƃŔ�ȥȶɽ�ƃŔɽȶɽ�
de subtração: permeabilidade aos ventos, e adição: sombreamento, respectivamente. Fonte: 
imagem produzida por Lívia Cipriani.

As análises são estruturadas a partir de uma linguagem gráfica padronizada, sendo 
necessária a reprodução de conjunto de desenhos técnicos, incluindo perspectivas, 
para que se possa gerar as imagens finais que comunicarão, via site, o conteúdo, numa 

narrativa planejada e específica.  O roteiro de passos foi desenvolvido empiricamente e 
resultou na versão apresentada a seguir (Figura 7).

Figura 7: Fluxograma do roteiro metodológico da pesquisa. Fonte: imagem produzida pelo 
Grupo de Pesquisa.

O uso reduzido de fotografias da edificação disponibilizadas nas mídias é proposital, 
como modo de neutralizar a informação e julgamento pré-existentes e reconduzi-los a 
uma nova leitura técnica e neutra. Em cada análise de um aspecto bioclimático, novos 
desenhos e imagens são produzidos, inclusive no modo graphics interchange format (gif), 
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para que a sequência das cenas funcione como uma guia para o olhar do público alvo. O 
produto final será a confecção do site – a ser visualizado no fim deste artigo, onde serão 
previstos símbolos gráficos como uma maneira de se identificar os diferentes tipos de 
atributos presentes em cada projeto e dar início à consulta. 

A metodologia da pesquisa serviu de base para o estudo de caso apresentado neste 
artigo: A Escola Alto de Pinheiros, cujos destaques ilustramos no item a seguir.

ILUSTRAÇÕES DA METODOLOGIA APLICADA AO ESTUDO DE CASO - ESCOLA 
ALTO DE PINHEIROS
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bǫǌʠɭŔࠇ�Ŕ�ơࠇ�Źࡪ�zȟŔǌơȥɽ�ɭơǉơɭƦȥƃǫŔɽ�Ǝȶ�ɢɭȶǿơʋȶ�ƃȶȥɽʋɭʠǭƎȶ�FɽƃȶȍŔ��ȍʋȶ�Ǝơ�áǫȥǠơǫɭȶɽ�bȶȥʋơࡪ�
CABRAL, 2018.

Como estudo de caso, para Ilustração da aplicação da metodologia explicitada, será 
utilizada uma edificação construída que possui os atributos bioclimáticos mencionados 
anteriormente: a Escola Alto de Pinheiros – situada na cidade de São Paulo (Figuras 8a e 8b)

A Escola Alto de Pinheiros possui como destaque, também estético, os seus brises 
coloridos (Figura 8a) que funcionam como elemento de sombreamento e possibilitam 
permeabilidade aos ventos. Não somente seus brises, mas outras particularidades, fazem 
com que os atributos bioclimáticos sejam valorizados.

A edificação está implantada em um terreno de área reduzida, considerando o pro-
grama da escola, e localizada em uma área de São Paulo, que apesar de ser arborizada, é 
adensada com poucas áreas livres. No projeto houve uma grande preocupação de fazer 
integrar o espaço interior e o exterior, com áreas abertas e flexíveis, integrando-os em 
um único espaço pedagógico. A escola procurou traduzir uma visão pedagógica, tirando 
partido da arquitetura.

FICHA TÉCNICA

LOCALIZAÇÃO: Av. Padre Pereira de Andrade, 645, Boaçava, São Paulo, SP 05469-000, 
Brasil.

LATITUDE:  - 23.54 

ZONA BIOCLIMÁTICA: ZB3

ANO: 2015

ARQUITETOS: Base Urbana e Pessoa Arquitetos

EQUIPE: Florencia Testa, Leandro Leão, Lívia Marquez, LuisaFecchio, Matheus Tonelli, 
Tânia Helou, Tiago Testa, PatriciaMieko.

Após análise dos atributos da obra, pode-se destacar, dentre todas as oito soluções 
estudadas (Figuras 3 e 5), os seguintes atributos bioclimáticos: permeabilidade pela 
cobertura, pelo térreo e pelas fenestrações; sombreamento horizontal e vertical (Figura 9).

Figura 9: Símbolos referentes aos atributos encontrados na Escola: permeabilidade pela cobertura, 
ɢơȍȶ�ʋƢɭɭơȶ�ɢơȍŔɽ�ǉơȥơɽʋɭŔƇɝơɽ�ɽȶȟŹɭơŔȟơȥʋȶ�Ǡȶɭǫ˖ȶȥʋŔȍ�ơ�ʽơɭʋǫƃŔȍ�bȶȥʋơࡪ�ǫȟŔǌơȟ�ɢɭȶƎʠ˖ǫƎŔ�
por Lívia Cipriani.
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Tais soluções espaciais e construtivas são contextualizadas e compreendidas a 
partir de uma visualização perspectivada, onde a implantação da edificação se dá com 
3 fachadas deslocadas das divisas do terreno. A perspectiva é composta por três eixos 
formando 120°, facilitando a compreensão da edificação, por manter as proporções de 
comprimento, largura e altura (Figura 10). Subtrações volumétricas no térreo e no pavi-
mento superior, e aberturas de janelas em fachadas opostas caracterizam vazios por onde 
os ventos podem vir a fluir. A adição de volume sobre o térreo, de brise-soleils nas janelas 
a SO, e de cobertura sobre a laje do 3º pavimento, auxiliam no sombreamento (Figura 11). 
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Figura 10: Perspectiva explodida isométrica, composta por três eixos formando 120°. Vê-se o 
ʋƢɭɭơȶࠀ�з�ɢŔʽǫȟơȥʋȶࠁ�з�ɢŔʽǫȟơȥʋȶ�ƃȶȟ�ŔƎǫƇŴȶ�Ǝơ�ʽȶȍʠȟơ�ơࠂ�з�ɢŔʽǫȟơȥʋȶ�ƃȶȟ�ŔƎǫƇŴȶ�Ǝơ�
cobertura. Fonte: imagem produzida por Laís Rodrigues.

bǫǌʠɭŔࡪࠀࠀ��zȟŔǌơȟ�ɭơɽʠȟȶ�ơ�ơˉơȟɢȍȶɽ�Ǝơ�ŔȟŹȶɽ�ŔʋɭǫŹʠʋȶɽ�bȶȥʋơࡪ�ǫȟŔǌơȟ�ɢɭȶƎʠ˖ǫƎŔ�ɢȶɭ��Ŕǭɽ�
Rodrigues.

ANÁLISE DA PERMEABILIDADE AOS VENTOS

IMPLANTAÇÃO E ANÁLISE DA ROSA DOS VENTOS

bǫǌʠɭŔࠁࠀ�Ŕ�ơࠁࠀ�Ź��zȟɢȍŔȥʋŔƇŴȶ�ƎŔ�FɽƃȶȍŔ��ȍʋȶ�Ǝơ�áǫȥǠơǫɭȶɽ�ơ�ɭȶɽŔ�Ǝȶɽ�ʽơȥʋȶɽ�ǌơɭŔƎŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�
Ǝơ�ơɽʋŔƇŴȶ�ȟơʋơȶɭȶȍȷǌǫƃŔ�ɢɭȷˉǫȟŔ��ơɭȶɢȶɭʋȶ�-Ŕȟɢȶ�Ǝơ�¡Ŕɭʋơ��òŴȶ�áŔʠȍȶ�bȶȥʋơࡪ�ǫȟŔǌơȟ�
produzida por Laís Rodrigues.

De acordo com a Rosa dos Ventos (-23.511625, -46.629503), pode-se observar que a 
predominância dos ventos é de Leste e de Sudeste (Figura 12b). A implantação da escola 
no terreno (Figura 12a) foi feita com as aberturas das salas de aula nas fachadas SE/NO, 
criando uma área maior de permeabilidade e favorecendo o aproveitamento dos ven-
tos. Entretanto, vale considerar que o microclima do local também é influenciado pela 
arborização. Segundo uma das arquitetas do projeto do escritório Base Urbana, Catherine 
Otondo, nenhuma sala de aula possui ar condicionado. (CABRAL, 2018)

CORTES E DESENVOLVIMENTO DOS VAZIOS

Os cortes foram feitos em sequência, marcando os eixos das aberturas. Essa análise 
bidimensional destaca os atributos de permeabilidade. Cortam-se os dois eixos principais 
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(longitudinais e transversais) do projeto, por toda a sua extensão, o que permite explicitar 
a progressão das aberturas da edificação (Figura 13). Utiliza-se uma sutil gradação de 
cor para identificar os vazios em ambos cortes (Figuras 14 e 15): o céu possui o azul mais 
intenso e mais distante, conforme esse vazio se aproxima do ponto de vista observado, 
o azul torna-se mais claro. A permeabilidade aos ventos refere-se aos vãos por onde o ar 
pode circular, diferentemente da ventilação natural que corresponde ao ar em movi-
mento. O conceito de permeabilidade aos ventos refere-se aos vãos e vazios por onde o 

ar pode circular, diferente da ventilação natural que acontece como um fluxo de ar em 
movimento. Através das figuras abaixo, que são desenhos desenvolvidos baseados nos 
desenhos originais do escritório, pretende-se apresentar a obra e a análise gráfica, de 
modo didático. Esta análise surge em formato de .gif no site (sendo possível analisar 
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uma prévia através do link <https://rebrand.ly/cortetransversal>), numa sequência de 
imagens de cortes transversais apresentadas a seguir:

bǫǌʠɭŔࡪࠂࠀ��áȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�Ǝȶࠀ�з�áŔʽǫȟơȥʋȶ�ƃȶȟ�Ŕ�ɽǫȟŹȶȍǫ˖ŔƇŴȶ�ƎŔɽ�ȍǫȥǠŔɽ�Ǝơ�ƃȶɭʋơɽ��ʋɭŔȥɽʽơɭɽŔǫɽ�
e longitudinais – para permeabilidade. Fonte: imagem produzida por Laís Rodrigues.

Figura 14: Desenvolvimento dos vazios transversais. Fonte: imagem produzida por Laís Rodrigues.

A ideia também é representada por meio dos cortes longitudinais, representadas 
numa sequência de imagens apresentadas a seguir.
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Figura 15: Desenvolvimento dos vazios longitudinais. Fonte: imagens produzidas por Laís Rodri-
gues.

ANÁLISE DO SOMBREAMENTO

São apresentadas, a partir dos cortes simbolizados em planta (Figura 16), as orienta-
ções das fachadas sobre a carta solar, além de ângulo de sombreamento (alfa) decorrente 
do avanço da volumetria dos pavimentos superiores (Figuras 17a e 18a). Partindo do 
princípio da adição - definido anteriormente para apresentar o atributo bioclimático 
de sombreamento, a geometria vem auxiliar a melhor percepção e avaliação do que se 
deseja destacar. O sombreamento pode também ser gerado por dispositivos adicionados 
às aberturas e, no caso da Escola Alto de Pinheiros, se destacam os brises (Figura 19a).

bǫǌʠɭŔࡪࠅࠀ��áȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�Ǝȶࠀ�з�áŔʽǫȟơȥʋȶ�ƃȶȟ�Ŕ�ɽǫȟŹȶȍǫ˖ŔƇŴȶ�ƎŔɽ�ȍǫȥǠŔɽ�Ǝơ�ƃȶɭʋơɽ��ʋɭŔȥɽʽơɭɽŔǫɽ�
e longitudinais – para sombreamento. Fonte: imagem produzida por Laís Rodrigues.
bǫǌʠɭŔࠆࠀ�Ŕ�ơࠆࠀ�Źࡪ��ɭơŔ�ɽȶȟŹɭơŔƎŔ�ǉŔƃǠŔƎŔ�ò¶��ȥǌʠȍȶ�ŔȍǉŔ�ǫǌʠŔȍ�Ŕ߿ࠆ��ॽ�ƃʠǿŔ�ơ˪ƃŖƃǫŔ�Ƣ�ȟŔɭƃŔƎŔ�
na máscara de sombreamento sobre a carta solar. Fonte: imagem produzida por Laís Rodrigues.
bǫǌʠɭŔࠇࠀ�Ŕ�ơࠇࠀ�Źࡪ��ɭơŔ�ɽȶȟŹɭơŔƎŔ�ǉŔƃǠŔƎŔ�¥¶��ȥǌʠȍȶ�ŔȍǉŔ�ǫǌʠŔȍ�Ŕࠇࠅ�ॽ�ƃʠǿŔ�ơ˪ƃŖƃǫŔ�Ƣ�ȟŔɭƃŔƎŔ�
na máscara de sombreamento sobre a carta solar. Fonte: imagem produzida por Laís Rodrigues.
bǫǌʠɭŔࠈࠀ�Ŕ�ơࠈࠀ�Źࡪ�òȶȟŹɭơŔȟơȥʋȶ�Ǝǫɽƃɭơʋȶ�ŔȍǉŔ�ǫǌʠŔȍ�Ŕࠈࠁ��ǌɭŔʠɽ�ƎŔƎȶ�ɢơȍŔ�ƃŔǫˉŔ�ɩʠơ�ơȥʽȶȍʽơ�
ȶɽ�Źɭǫɽơɽ�bǫǌʠɭŔࠇ�Ŕ�ȶɽ�ɩʠŔǫɽ�ơǉơʋǫʽŔȟơȥʋơ�ɢɭȶʋơǌơȟ�ȶ�ǫȥʋơɭǫȶɭ�ƎŔ�ơƎǫ˪ƃŔƇŴȶ�%ơʋŔ�Ŕȥǌʠȍȶ�
Ǝơƃȶɭɭơȥʋơ�Ǝȶɽ�Źɭǫɽơɽ�ʽơɭʋǫƃŔǫɽ�ɢɭȶʋơǌơȟ߿߿ࠀ��ɢȶɭ�ƃơȥʋȶ�Ǝȶ�ʽŴȶ�ǿŖ�ɩʠơ�Ŕɽ�ȍŞȟǫȥŔɽ�ɽŴȶ�ȟȷʽơǫɽ�
Fonte: imagem produzida por Laís Rodrigues.

A APRESENTAÇÃO DESTE ESTUDO DE CASO NO SITE DA PESQUISA (EM 
ELABORAÇÃO) 

Ao conectar-se com o site (Figura 20) que conterá os produtos da pesquisa (em anda-
mento), o interessado tem acesso a uma ficha catalográfica da edificação, juntamente com 
um símbolo que represente o projeto. Além disso, há a possibilidade de conhecer mais a 
arquitetura edificada diretamente nos sites dos arquitetos responsáveis. Concomitan-
temente, é possível visualizar os símbolos que representam os atributos bioclimáticos 
que conferem a este projeto, imediatamente próximos de algumas imagens retiradas e 
referenciadas de sites e plataformas digitais oficiais, possibilitando melhor identificação. 
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Posteriormente, será possível visualizar toda análise dos atributos bioclimáticos 
da obra arquitetônica separadamente. Nesse caso, primeiramente, há um estudo do 
entorno imediato, seguindo com a análise das subtrações que enfatizam a permeabi-
lidade da edificação em relação aos ventos e, por fim, com a avaliação das adições que 
incrementam o seu sombreamento. 

Figura 20: Apresentação inicial do objeto de estudo no site. Fonte: imagem produzida pelo 
Grupo de Pesquisa.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Os estudos gráficos que vêm sendo desenvolvidos encontram no ferramental 
trazido pela computação gráfica seu núcleo de apoio. A decisão de redesenhar as infor-

mações obtidas originalmente em nova planta baixa, novos cortes e perspectiva cumpre 
a função de fazer estudar o projeto e representá-lo simplificadamente, de modo que os 
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atributos bioclimáticos sejam mais facilmente visualizados por outros – estudantes e 
arquitetos. Se na busca de referências projetuais a fotografia é fundamental, para esta 

pesquisa ela somente é serve à identificação da obra, como ilustramos (Figuras 8a e 8b). 
O destaque aos atributos é feito em desenhos, de modo a ajudar a reduzir as informações 
visuais e criar uma narrativa própria para apreensão da obra e características. Os gifs 
são sequências que conduzem o olhar.

Considerando que o objetivo da pesquisa é destacar, por meio de uma análise gráfica 
do projeto apresentado, atributos bioclimáticos de sombreamento e permeabilidade aos 
ventos, foram observadas as soluções de projeto direcionadas para o conforto ambiental. 

A implantação é determinante. Dela resultam afastamentos e orientações de facha-
das. Constatou-se que, por se tratar de um terreno reduzido para a instalação da escola, 
nem todas as fachadas possuem orientações favoráveis para o clima quente úmido, como, 
por exemplo, o caso da fachada sudoeste. Assim, de modo a contornar os inconvenientes 
dessa situação, foi usado um brise-soleil móvel (Figura 8a). 

Por meio da forma, da subtração e da adição dos volumes e aberturas, o projeto 
consegue apresentar atributos de permeabilidade aos ventos e sombreamento que tam-
bém valorizam a qualidade do ambiente construído. Na Escola, vãos em paredes opostas 
possibilitam a captação e o encaminhamento dos ventos de forma cruzada, caso haja 
incidência para tal. Os espaços do térreo e na cobertura são abertos, mas protegidos do sol.
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O conjunto de informações desenhadas auxilia o diálogo entre projeto e tecnologia 
da construção, entre concepção de espaços e recursos bioclimáticos resultantes.
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rodrigo.morganti@gmail.com

RESUMO

Como parte da pesquisa de doutorado que está em andamento, este trabalho analisa, a partir do 
estudo de caso da Estação Sumaré do Metrô de São Paulo, como uma infraestrutura de mobili-
dade pode participar de forma mais ativa da conjuntura urbana. No caso específico da referida 
estação trata-se de investigar como o entorno, com a presença marcante de infraestrutura viária 
de grande porte e uma condição topográfica bastante específica, pode atuar como elemento 
ativo para a arquitetura. Em consonância com a produção teórica de autores que promovem 
um diálogo entre arquitetura e as características específicas do ambiente construído da cidade, 
a análise mostra uma estação que explora e reforça as especificadades locais e transforma o 
entorno em parte indissociável do projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Estações de metrô. Infraestrutura de mobilidade. Infraestrutura urbana. 
Transportes urbanos.

ABSTRACT

As part of the doctoral research that is underway, this work analyzes, based on the case study of 
São Paulo’s Sumaré Metro Station, how a mobility infrastructure can participate more actively 
in the urban context. In the specific case of this station, it is a matter of investigating how the 
surroundings, with the presence of large road infrastructure and a very specific topographic 
condition, can act as an active element for architecture. In line with the theoretical production 
of authors who promote a dialogue between architecture and the specific characteristics of the 
built environment of the city, the analysis shows a station that explores and reinforces local 
specificities and transforms the environment into an inseparable part of the project. 

KEYWORDS: Subway Stations. Mobility infrastructure. Urban infrastructure. Urban trans-
portation.  

RESUMEN

Como parte de la investigación doctoral en curso, este trabajo analiza, a partir del estudio de 
caso de la Estación Sumaré del Metro de São Paulo, cómo una infraestructura de movilidad 
puede participar más activamente en el contexto urbano. En el caso específico de esta estación, 
se trata de investigar cómo los alrededores, con la presencia de una gran infraestructura vial 
y una condición topográfica muy específica, pueden actuar como un elemento activo para la 
arquitectura. En línea con la producción teórica de autores que promueven un diálogo entre 
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la arquitectura y las características específicas del entorno construido de la ciudad, el análisis 
muestra una estación que explora y refuerza las especificidades locales y transforma el entorno 
en una parte inseparable del proyecto. 

PALABRAS-CLAVE: Estacones de metro. Infraestructura de movilidad. Infraestructura urbana. 
Transporte urbano.

INTRODUÇÃO

A análise empreendida neste artigo destaca a relação da Estação Sumaré com seu 
entorno e busca investigar a sua inserção em um meio urbano bastante específico que 
fornece bases importantes para sua arquitetura, sobretudo pela leitura da condição física 
peculiar do local. Essa perspectiva pretende deixar em segundo plano um viés tecnicista 
de concepção arquitetônica unicamente baseado em questões técnicas e funcionais, 
dominante em determinado momento de um passado recente nas estações metroviárias.

O texto se inicia com um resumo das contribuições teóricas de Vittorio Gregotti e 
Manuel de Solà-Morales que destacam a importância das qualidades materiais para a 
arquitetura, assim como a capacidade do ambiente construído fazer parte do projeto 
como elemento ativo e não apenas como elemento condicionante. Na sequência são 
apresentadas as transformações no ambiente construído do entorno da Estação Sumaré, 
sobretudo a implantação de uma importante infraestrutura viária, cujo resultado foi 
fundamental para a inserção dessa estação metroviária. Ao final está a análise mais deta-
lhada da estação destacando a condição topográfica específica e a leitura dos aspectos 
materiais locais para a sua concepção arquitetônica.

Z��ZU}'�}Z��t��UZ��ZTZ�'O'T'U}Z�9BwA�Z��}A�Z�q�t��Z�qtZL'}Z

Dois autores discutiram o papel do meio urbano como material para arquitetura 
e a consequente capacidade de potencialização que essa relação gera ao trazer a escala 
local como elemento fundamental para as infraestruturas de mobilidade.

Vittorio Gregotti em artigo publicado em 1985 que leva o nome de ‘Território e 
Arquitetura’ fez algumas reflexões sobre parte de sua obra teórica e projetual, sobretudo 
acerca do livro ‘O Território da Arquitetura’ publicado em 1966. Sobre as reflexões reali-
zadas, o autor relembrou que o livro tratou de questões de teoria e história e destacou o 
ambiente construído como essência física que reúne significados e que se compõe dos 
vestígios acumulados da sua própria história. Nesse sentido, a arquitetura deve se aten-
tar para o contexto em que insere ou, nas palavras do autor, “[...] o projeto arquitetônico 
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tem a missão de chamar a atenção para a essência do contexto ambiental por meio da 
transformação urbana” (GREGOTTI, 2006, p. 373).

Para o autor, a paisagem e a natureza, como representantes do ambiente construído, 
se apresentam como uma reunião de coisas materiais que abrange as configurações do 
passado que cabe à arquitetura revelar. Destaca-se na abordagem do autor a preocupa-
ção com a somatória de fatores físicos que o ambiente construído apresenta e que a 
arquitetura como atuação no território não pode ignorar. Isso só será atingido com a 
reflexão sobre o ambiente construído como aspecto ativo para a arquitetura, sendo que 
nessa visão a arquitetura não necessariamente deve desaparecer, mas, ao contrário, se 
torna material estrutural para o projeto através de métodos de modificação do terreno 
específico[1].

Tal método demonstra a consciência da arquitetura como algo que faz parte do 
todo preexistente e é capaz de modificar uma parte do sistema para transformar o todo. 
Dessa forma, é concretizado o ato simbólico de estabelecer contato com o ambiente 
físico e permite-se que a concepção do projeto pense a arquitetura como um sistema 
de relações e distâncias físicas ao invés de objetos isolados[2].

Esse ponto da abordagem de Gregotti é fundamental para compreender a Estação 
Sumaré como solução arquitetônica que modifica parte de sistema e transforma o todo, 
pois a sua inserção no entorno está intimamente relacionada com diferenças materiais 
no ambiente construído e releva características muito específicas do meio urbano.

Manuel de Solà-Morales, arquiteto e professor reconhecido por seus projetos urba-
nos e por uma produção teórica sobre a cidade relacionada com sua proposta projetual, 
defendeu que uma prática arquitetônica a partir da concretude dos objetos, episódios 
e pessoas confere significação coletiva a um determinado lugar.

O autor, cujos principais textos estão reunidos na coletânea ’A Matter of Things’ 
publicada em 2008, adotou o conceito de urbanidade material como algo que resulta 
da articulação de coisas urbanas. Compreender a cidade pelas coisas urbanas significa 
que a atividade de observar os elementos sugere a predominância da lógica física. Para 
o autor a complexidade das cidades está em compreendê-las como territórios formados 
por conjuntos de objetos interdependentes. Com isso, se distancia de métodos abstratos 
e confia na qualidade material dos aspectos físicos das cidades e dos elementos urba-
nos, sejam eles muros, esquinas, desníveis, fachadas, calçadas, passeios, janelas, portas, 

[1]  Gregotti, 2006, p. 373-74.

�ࠁ �zŹǫƎ�ɢࠃࠆࠂ�
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vitrines, rampas, semáforos, alinhamentos, recuos, marquises, anúncios de publicidade, 
espaços vazios e abandonados[3].

A referida urbanidade material de Solà-Morales advém, portanto, da articulação de 
diversos elementos físicos, onde “[...] os materiais e as relações entre os materiais são o que 
conta: distâncias, ritmos, continuidades, sequências, conflitos” (SOLÀ-MORALES, 2008, p. 
147 tradução nossa). Sob essa ótica, as funções e os usos devem se complementar à base 
material da cidade que se apresenta através de diferenças que devem ser apreendidas 
para o desenvolvimento da atividade projetual.

Nesse sentido, ao tratar especificamente das infraestruturas urbanas, o autor atentou 
para o risco de se dar muito valor ao jargão funcionalista que se dedica ao atendimento 
das necessidades em larga escala das cidades e defendeu que o seu desenho, sobretudo 
o diálogo com seu entorno, deve ser feito com mais cuidado, atento às coisas urbanas[4].

A contribuição de Solà-Morales para o estudo da Estação Sumaré é importante, 
pois reforça a necessidade de se atentar para os aspectos físicos e materiais da cidade e 
defende uma arquitetura que aposte justamente na capacidade de articulação desses 
elementos físicos. 

O ENTORNO COMO ELEMENTO ATIVO NA ARQUITETURA DA ESTAÇÃO 
SUMARÉ  

Analisar a Estação Sumaré obriga-nos, portanto, a partir do princípio que o entorno, 
como ambiente construído com características físicas bastante específicas, não é um 
lugar neutro onde a infraestrutura se instalou, mas fez parte do projeto. 

Dentre as características do entorno que trouxeram especificidade ao projeto 
destacam-se duas: a topografia e a infraestrutura viária. Para entender melhor como 
essa relação entre entorno e estação se deu é preciso contextualizar o intenso processo 
de modificação provocado pela implantação da infraestrutura viária décadas antes da 
construção da estação.

�ࠂ �òȶȍŪ¡ȶɭŔȍơɽࠇ߿߿ࠁ��ɢࠆࠃࠀ��

�ࠃ �zŹǫƎ�ɢࠅࠄࠀ�
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A importância da infraestrutura viária na conformação do ambiente 
construído do entorno da Estação Sumaré

A Av. Sumaré, hoje com 2.500 metros de extensão, é um importante eixo viário da 
Zona Oeste da cidade de São Paulo. Corta os bairros de Perdizes e Sumaré e está situada 
em um fundo de vale sobre o Córrego Sumaré canalizado. 

A avenida, que cruza praticamente os dois bairros de norte a sul desde a Rua Turiassú 
até a Rua Varginha, foi projetada em 1944 na primeira gestão do prefeito Prestes Maia, 
entretanto a construção dependia da canalização do córrego que só foi concluída em 
1965 sob nova administração do prefeito supracitado [5]. A inauguração da avenida, com 
duas pistas e canteiro central, ocorreu no dia 1 de abril de 1969 pelo prefeito Faria Lima 
após as obras de pavimentação[6].

A configuração viária da região se completou com a ligação da Av. Sumaré com a 
Av. Brasil por meio da construção, na década seguinte, da Av. Paulo VI. Essa avenida fez 
parte do sistema de vias expressas que consistia na construção e na adaptação de vias 
que atravessavam a cidade, buscando a formação de uma malha que faria ligação com 
os municípios da região metropolitana e conexão com as rodovias.

A Av. Paulo VI, inaugurada em março de 1979 pelo prefeito Olavo Setúbal com 1.600 
metros de extensão, teve sua construção iniciada ainda em 1968 com o alargamento da 
Rua Henrique Schaumann. A obra incluiu a construção do viaduto acima da Rua João 
Moura, do viaduto da Rua Oscar Freire e do viaduto da Av. Dr. Arnaldo (Figura 1)[7].

[5]  Folha de São Paulo, 2 fev. 1965.

[6]  Saconi, 2012.

�ࠆ �òŴȶ�áŔʠȍȶ�¡ʠȥǫƃǭɢǫȶࠈࠆࠈࠀ��ɢࠀࠂ
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bǫǌʠɭŔࡪࠀ��¶ŹɭŔ�ƎŔ�� ����ȶ�ǉʠȥƎȶ�ȶɽ�ʽǫŔƎʠʋȶɽ�ƎŔࠇࠆࠈࠀ��áŔʠȍȶ�Īz�ơȟ�ȥȶʽơȟŹɭȶ�Ǝơ̔ ���ɭȥŔȍƎȶ�ơ�7ɭ̔
da Rua Oscar Freire. Em primeiro plano o viaduto acima da Rua João Moura. Fonte: São Paulo 
ࠀࠂ��ɢࠈࠆࠈࠀ�ʠȥǫƃǭɢǫȶ¡

Destaca-se no conjunto construído o viaduto da Av. Dr. Arnaldo, com 107 metros 
de extensão e mais de 20 metros de altura, formado por duas estruturas paralelas sobre 
a escavação de uma colina para passagem da Avenida Paulo VI (Figura 2).
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bǫǌʠɭŔࡪࠁ��¶ŹɭŔ�ƎŔ�� ���Fȟ�ɢɭǫȟơǫɭȶ�ɢȍŔȥȶ�ȶ�ʽǫŔƎʠʋȶ�ƎŔࠈࠆࠈࠀ��áŔʠȍȶ�Īz�ơȟ�ǉơʽơɭơǫɭȶ�Ǝơ̔ ��7ɭ̔
�ɭȥŔȍƎȶ�bȶȥʋơࡪ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�¡ʠȥǫƃǭɢǫȶࠈࠆࠈࠀ��ɢࠀࠂ�

A escavação da colina, os taludes resultantes, a construção da Avenida Paulo VI e dos 
viadutos da Av. Dr. Arnaldo e da Rua Oscar Freire foram essenciais para a consolidação 
da Estação Sumaré, uma vez que foi a implantação dessas infraestruturas que gerou as 
condições topográficas e de estrutura viária que condicionaram a implantação da estação.

A inserção urbana da Estação Sumaré 

Atenta à riqueza e especificidade dos espaços urbanos gerados pelas intervenções 
acima apresentadas, a Estação Sumaré se inseriu nesse ambiente por meio do reconhe-
cimento e da articulação de aspectos físicos característicos do entorno.

A Estação Sumaré (Figura 3), de autoria do arquiteto Wilson Bracetti, foi inaugurada 
em 21 de novembro de 1998 e fez parte do segundo trecho da Linha 2 – Verde do Metrô 
que, com aproximadamente 2.200 metros de extensão, incluiu também a Estação Vila 
Madalena. A extensão da linha se conectou ao tramo inicial concluído entre 1991 e 1992 
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sob o leito da Av. Paulista e da Av. Dr. Arnaldo e que contava com as estações Ana Rosa, 
Paraíso, Brigadeiro, Trianon-Masp, Consolação e Clínicas.

Figura 3: Vista geral da Estação Sumaré a partir do Viaduto da Rua Oscar Freire. Fonte: autor, 2019.

A implantação da estação em elevado, sobre a Av. Paulo VI e abaixo do viaduto da 
Av. Dr. Arnaldo, explorou as questões topográficas locais nesse tecido peculiar da cidade 
resultante da implantação da Av. Paulo VI que gerou um profundo corte no espigão. Loca-
lizada em um vale com desníveis significativos da ordem de 22 metros, no ponto exato 
de cruzamento entre a Av. Dr. Arnaldo e Av. Paulo VI, a solução adotada para a estação se 
caracterizou como um viaduto sob outro viaduto.

O diagrama abaixo (Figura 4) indica a estrutura viária do entorno, a condição topo-
gráfica local e ilustra a solução arquitetônica adotada. Mostra também outros aspectos 
da estação como as plataformas laterais e o mezanino intermediário que funciona como 
espaço de distribuição dos passageiros entre os acessos e as plataformas. 
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bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠃ�ǫŔǌɭŔȟŔ�ɩʠơ�ǫȍʠɽʋɭŔ�Ŕ�ơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ʽǫŖɭǫŔ�Ŕ�ƃȶȥƎǫƇŴȶ�ʋȶɢȶǌɭŖ˪ƃŔ�ơ�ɽȶȍʠƇŴȶ�ŔɭɩʠǫʋơʋȼȥǫƃŔ�
adotada. Fonte: autor, 2020.

Com estrutura independente e apoio nas duas cristas do talude, a estação confor-
mou-se como um novo viaduto que se acopla, mas não se apoia no viaduto existente, 
apenas utiliza-o como cobertura. Vale destacar que o viaduto da Av. Dr. Arnaldo foi 
construído com altura e gabarito definidos para permitir a passagem dos trens entre 
seus os pilares (Figura 5). Como uma adição, a estação tomou partido dos eixos viários 
existentes em diferentes cotas e se transformou em um “[...] poderoso suplemento que 
fortaleceu tanto a avenida (Sumaré) quanto o próprio viaduto, que também é uma linha 
de deslocamento na cidade.” (SOUSA, ABASCAL; 2014).

Figura 5: Vista a partir do mezanino de distribuição que mostra a passagem dos trens entre 
os pilares do viaduto da Av. Dr. Arnaldo que funciona como cobertura para as plataformas. 
Fonte: autor, 2019.
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O resultado é uma estação que causou pouco impacto visual no entorno. A partir 
da Av. Dr. Arnaldo a edificação é praticamente imperceptível, são visíveis apenas a caixa 
d’agua, o elevador (adição posterior) e os totens que sinalizam os acessos que se dão 
através de escadas fixas (Figura 6).

Figura 6: Vista a partir do viaduto da Av. Dr. Arnaldo com a estação praticamente imperceptível, 
exceto pela caixa d’água, totens indicando o acesso e elevador. Fonte: autor, 2019.

Do nível da Av. Paulo VI é que se nota a estação de fato, entretanto como foram 
empregadas estruturas com grandes vãos e fechamento em vidro, o volume arquitetô-
nico se mostra bastante permeável (Figura 7). A utilização de concreto aparente também 
corrobora com essa condição de pouco impacto visual, uma vez que se somou à estrutura 
do viaduto rodoviário de mesmo material.
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bǫǌʠɭŔࡪࠆ��ĪǫɽʋŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔ�� ��ƃȶȟ�ƎơɽʋŔɩʠơ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ơɽʋɭʠʋʠɭŔ�áŔʠȍȶ�Īz�ȶȥƎơ�Ŕ�ơɽʋŔƇŴȶ�Ƣ�ȥȶʋŔƎŔ̔
com grandes vãos e fechamento em vidro. Fonte: autor, 2019.

Em um entorno de uso predominantemente residencial unifamiliar com alguma 
presença de comércio e serviços, destaca-se a possibilidade de articulação dos diferentes 
níveis através dos acessos de pedestres à estação, localizados na estrutura viária. Seus 
dois acessos principais (acessos A e B indicados na Figura 4) foram situados na cota 
809,14, com entradas na cabeceira do viaduto da Av. Dr. Arnaldo, em ambas as pistas. 
Um terceiro acesso (C), em nível intermediário (cota 804,44), foi construído no viaduto 
da Rua Oscar Freire[8]. 

[8]  Versões anteriores do projeto previam também o acesso de pedestres a partir da cota mais 
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A visibilidade decorrente das soluções adotadas – implantação tomando partido 
da topografia, partido estrutural com grandes vãos e uma arquitetura com espaços 
vazados ou fechamentos em vidro – fez com que a estação aproveitasse ao máximo a 
paisagem privilegiada do local, abrindo vistas para o entorno e se voltando para cidade.

O percurso pela estação permite uma sequência de vistas conforme o deslocamento 
é realizado nos diferentes níveis. Para quem adentra a estação a pé, o caminho desde 
os acessos até a plataforma possibilita diferentes ângulos do entorno, sobretudo nas 
rampas, escadas e patamares que conformam mirantes (Figura 8). Dentro da estação as 
plataformas de embarque e desembarque propiciam vistas do vale e da cidade (Figura 9).

Figura 8: Vista do acesso onde os patamares das escadas conformam mirantes. Fonte: autor, 2019.

ŹŔǫˉŔ�ȥŔ�� ��ŔʋɭŔʽƢɽ�Ǝơ�ɭŔȟɢŔɽ�ơ�ơɽƃŔƎŔɽ�˪ˉŔɽ�ŔƃȶȟȶƎŔƎȶɽ�ȥȶɽ�ʋŔȍʠƎơɽ�ơˉǫɽʋơȥʋơɽ�áŔʠȍȶ�Īz̔
Esses acessos, entretanto, não foram construídos impedindo que a articulação dos diferentes 
níveis fosse ainda mais rica.
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Figura 9: Vista do vale a partir da plataforma. Fonte: autor, 2019.

Para os milhares de passageiros que circulam diariamente pela Linha 2 - Verde e 
passam pela estação dentro dos vagões, a estação é um respiro que permite se conectar 

com o mundo exterior em um percurso majoritariamente subterrâneo. Somou-se a isso 
a instalação do artista Alex Flemming que auxilia na qualificação da experiência das 
pessoas na estação (Figura 10).



150

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Figura 10: Vista da plataforma com destaque para a obra de Alex Flemming colada nos vidros. 
Fonte: autor, 2019.

A obra apresentou fotografias de pessoas coladas nos vidros de fechamento das 
plataformas, mas que mantiveram a vista do vale ao fundo. Ao remeter as imagens 
à fotos 3x4 de documentos burocráticos, os retratos convidam os passageiros a uma 
reflexão sobre a própria identidade no decorrer de uma viagem cotidiana pelo sistema 
de transporte da cidade, refutando a ideia do deslocamento no transporte de massa 
como algo impessoal.

A prática de esportes radicais também se mostra como outro fator que vale ser 
destacado e demonstra como as apropriações informais muitas vezes reforçam as 
características de alguns projetos de infraestrutura de mobilidade e a transformam em 
locais de permanência. No caso específico da Estação Sumaré foi destacada novamente 
a condição topográfica, pois em virtude do desnível de aproximadamente 22 metros 
entre o viaduto da Av. Dr. Arnaldo e a Av. Paulo VI, o local se transformou em um espaço 
conhecido para esportes como rapel e bungee jump. O diagrama abaixo (Figura 11) indica 
a prática de esportes radicais e alguns pontos onde as vistas do entorno são privilegiadas.
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Figura 11: Diagrama ilustra a prática de esportes radicais e alguns pontos onde as vistas do 
entorno são privilegiadas. Fonte: autor, 2020.

A citação abaixo resume a condição especial que essa infraestrutura de mobilidade 
passa a ter com seu entorno a partir das atividades esportivas nela praticadas.

[...] restituído em potência conectora territorial, o ramal metroviário 
ressignificado transforma-se em local de permanência, realização de 
esportes radicais, as três linhas infraestruturais urbanas, as três linhas 
de força, ou seja, viaduto por onde pessoas se deslocam e o usam como 
local de lazer, o metrô e a avenida, passam a fazer parte de uma nova 
condição espaço-temporal [...]. (SOUSA, ABASCAL; 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como base as afirmações teóricas de Gregotti e Solà-Morales, pode-se afirmar 
que a arquitetura da Estação Sumaré tomou partido de atributos materiais locais bastante 
específicos para explorar uma situação peculiar de implantação através da articulação 
de elementos físicos como escadas, rampas, desníveis, mirantes.
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A arquitetura da estação não só tomou partido dos vestígios acumulados. Também 
reforçou as condições muito específicas do ambiente construído no qual se inseriu 
quando se vinculou a um meio urbano existente que foi anteriormente modificado 
por uma infraestrutura viária marcante, com grandes viadutos e desníveis. Essas cons-
tatações reforçam a análise do caráter de transformação a partir da articulação e da 
interdependência entre os elementos físicos da cidade. Inserida em um contexto urbano 
marcado por eixos viários importantes de circulação, a estação modificou parte de sis-
tema e transformou o todo.

A somatória dos aspetos apresentados fez com que a Estação Sumaré e seu entorno 
fossem indissociáveis. O equipamento de transporte não se destacou por ser um ele-
mento novo e tampouco se sobrepôs às características locais, mas revelou uma série de 
aspectos peculiares preexistentes. A leitura das condições topográficas, a conexão dos 
acessos com as vias existentes, a rica possibilidade de vistas, a instalação dos adesivos 
nos vidros e a informalidade advinda dos praticantes de esportes radicais evidenciam 
as características positivas da Estação Sumaré na relação com o seu entorno.

Nesse sentido, o presente estudo ajudou a desmontar um reducionismo comum 
na concepção arquitetônica das infraestruturas de mobilidade que busca atender estri-
tamente questões técnicas e necessidades de deslocamento. A Estação Sumaré, assim 
como as infraestruturas de mobilidade em geral, são componentes fundamentais que 
representam a dimensão funcional e física dos processos urbanos, mas podem expan-
dir esse espectro quando observadas as suas múltiplas e possíveis escalas de atuação, 
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sobretudo quando observada com mais atenção a escala local e suas especificidades 
enquanto ambiente construído.
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RESUMO

A arquitetura dos centros comunitários para mulheres em territórios vulneráveis sócio-territo-
rialmente é discutida aqui, apontando para a relevância do desenho e construção de espaços de 
convívio públicos e abrigados que proporcionem a elas não apenas oportunidades de convívio, 
mas também de estabelecimento de redes de apoio e profissionalização, bem como o engajamento 
nos processos decisórios no interior de suas comunidades. Os projetos aqui analisados foram 
aqueles identificados por Pardo (2018), levantados nas periódicos Arquitectura Viva, AV mono-
grafias e AV proyectos, integrantes de uma trilogia temática publicada pela mesma editora; a 
inglesa Architectural Record, a argentina Summa + e o periódico eletrônico norte-americano 
com suas ramificações regionais Archdaily no período de 2007 a 2017. A seleção de trabalhos 
foi analisado tendo em vista, por um lado, como a vulnerabilidade sócio-territorial afeta espe-
cificamente as mulheres e, por outro, como as estratégias projetuais dos centros comunitários 
a um só tempo oferecem abrigo das intempéries e vulnerabilidades sócio-territoriais, como 
oferecem condições para seu enfrentamento por parte das mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: centros comunitários. territórios vulneráveis. vulnerabilidade sócio-terri-
torial. mulheres.  

ABSTR ACT

The architecture of community centers for women in socio-territorially vulnerable territories 
is discussed here, pointing out the relevance of the design and construction of public and 
sheltered living spaces that provide them not only with opportunities for socializing, but also 
for establishing networks support and professionalization, as well as engagement in decision-
-making processes within their communities. The projects analyzed here were those identified 
by Pardo (2018), published in the journals Arquitectura Viva, AV monographs and AV projects, 
composing a thematic trilogy published by the same publisher; the English Architectural Record, 
the Argentine Summa + and the North American electronic journal with its regional branches 
Archdaily, from 2007 to 2017. The selection of works have been analyzed considering, on the 
one hand, how the socio-territorial vulnerability specifically affects women and, on the other 
hand, how the design strategies of community centers offer both shelter from the weather and 
socio-territorial vulnerabilities and conditions for their confrontation by women.

KEYWORDS: community centers. vulnerable territories. socio-territorial vulnerability. women. 
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RESUMEN

Se discute aquí la arquitectura de los centros comunitarios para mujeres en territorios socio-
-territorialmente vulnerables  señalando la relevancia del diseño y construcción de espacios 
de vivienda públicos y protegidos que les brinden no solo con oportunidades para socializar, 
sino también para establecer redes de apoyo y profesionalización, así como participación en los 
procesos de toma de decisiones dentro de sus comunidades. Los proyectos analizados aquí fueron 
los identificados por Pardo (2018), planteados en las revistas Arquitectura Viva, monografías 
AV y proyectos AV, partes de una trilogía temática publicada por el mismo editor; la británica 
Architectural Record, la argentina Summa + y la revista electrónica norteamericana con sus 
sucursales regionales Archdaily de 2007 a 2017. La selección de obras se analizó considerando, 
por un lado, cómo la vulnerabilidad socio-territorial afecta específicamente las mujeres y, por 
otro lado, como las estrategias de diseño de los centros comunitarios al mismo tiempo ofrecen 
refugio contra el clima y las vulnerabilidades socio-territoriales, ya que ofrecen condiciones 
para su confrontación por las mujeres.

PALABRAS-CLAVE: centros comunitarios. territorios vulnerables. vulnerabilidad socio-terri-
torial. mujeres. 

INTRODUÇÃO

Neste artigo, as autoras apresentam uma discussão sobre o papel da arquitetura dos 
centros comunitários em territórios de vulnerabilidade sócio-territorial, tendo em vista 
a importância que assumem para as mulheres. A ideia inicial baseou-se na constatação, 
por meio dos estudos empreendidos no projeto de pesquisa Cidade, Gênero e Infância 

, de que a presença de espaços públicos de uso coletivo, abrigados das intempéries e 
projetados para o convívio, têm um importante papel no rompimento do isolamento 
doméstico das mulheres. A participação em programas de sociais para levantamento de 
dados e informações sobre suas condições de vida, a frequência em rodas de conversa, 
oficinas e cursos informativos e de qualificação profissional, o engajamento em proces-
sos decisórios pertinentes à comunidade, o contato com redes de apoio, colaboração e 
informação, são  atividades que se qualificam quando realizadas em um Centro Comu-
nitário destinado para essas finalidades, e não em uma casa, um bar, ou outros espaços 
utilizados de forma muitas vezes improvisada para os encontros da comunidade.

Com a finalidade de identificar estratégias de arquitetura voltadas especificamente 
para a diversidade e o potencial dos encontros e convívios entre membros de uma 
comunidade, no âmbito do projeto de pesquisa supramencionado, foi desenvolvida a 
dissertação de mestrado de Pardo (2018), com base na qual discutimos aqui as estratégias 
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projetuais de centros comunitários em territórios vulneráveis. Como recorte de análise 
foram excluídos edifícios públicos, religiosos, escolas e centros de saúde, por possuírem 
tipologias e programas determinados a partir de funções específicas: atendimento 
social, serviço devocional, serviços de educação formal, atendimento médico. Os edifícios 
selecionados para estudo foram aqueles cujos programas enfatizam espaços públicos 
coletivos genéricos, sem uma função pré-determinada. O levantamento foi realizado 
nas revistas Arquitectura Viva, AV monografias e AV proyectos, integrantes de uma trilogia 
temática publicada pela mesma editora; a inglesa Architectural Record, a argentina Summa 
+ e o periódico eletrônico norte-americano com suas ramificações regionais Archdaily 
no período de 2007 a 2017. 

A caracterização da vulnerabilidade territorial é entendida aqui a partir do binômio 
sociedade e território (Sanchis, 2009) discutidos com o auxílio de “Por uma geografia do 
poder” de Claude Raffestin (1993), “O papel ativo da geografia: um manifesto”, Bernardes 
et. Al. (2000), ambos textos que auxiliam na compreensão das delimitações políticas dos 
territórios. O trabalho de Rogério Haesbaert e Ester Limonad, “Territórios em tempos 
de globalização”, discute a noção de território a partir de perspectivas jurídico-política, 
econômica e cultural. Susan Cutter em “Vulnerability to environmental hazards”(1996), 
aborda a vulnerabilidade de um território - particularmente ambiental e climática – a 
partir da presença do risco associado ao potencial para a perda, com difíceis condições 
de recuperação, ou seja, locais de baixa ou baixíssima resiliência das populações. Com-
plementando esta abordagem, Marandola Jr. e Hogan levam adiante a discussão de 
Cutter, considerando aspectos socioeconômicos e relacionando a pobreza às situações 
vulnerabilidade territorial, em “Vulnerabilidade e riscos: entre geografia e demografia” 
(2005). Mais recente, o trabalho de María Cleofé Valverde discute os aspectos da segregação 
e marginalização relacionadas às fragilidades sociais destes territórios. 

Tendo em vistas a caracterização da vulnerabilidade sócio territorial construída 
a partir destes autores,  foi analisado o resultado do levantamento de projetos de cen-
tros comunitários nas publicações, que resultou em um conjunto de edifícios que, por 
um lado não se caracterizam por uma tipologia definida, mas que mobilizam algumas 
estratégias comuns como a proteção contra condições climáticas extremas; valorização, 
no programa, de espaços de uso genérico e coletivo caracterizados em geral por algum 
tipo de pátio coberto; equipamentos básicos de comodidade, como banheiros e salas 
para usos por grupos menores.  Por outro lado, verificou-se que são variados o uso dos 
materiais, técnicas construtivas e tempo de execução, de acordo com clima, recursos de 
mão-de-obra, estratégia de viabilização da obra e orçamento. O ponto em comum é o 
recurso à mão de obra local. 
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O desenvolvimento do estudo cujos resultados são relatados nesse artigo orga-
nizou-se em duas etapas: a primeira consistiu na caracterização da vulnerabilidade 
sócio-territorial, e em considerações específicas sobre como a vulnerabilidade afeta 
peculiarmente as mulheres; na segunda etapa foram analisadas as estratégias proje-
tuais dos centros comunitários em territórios vulneráveis tanto no que se refere à sua 
constituição material como no que tange ao seu potencial papel no enfrentamento das 
condições de vulnerabilidade das mulheres.

CARACTERIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE SÓCIO-TERRITORIAL

Como colocou Pardo (2018), as definições mais usuais do termo “território”, referem-
-se à delimitação política de um município, distrito, estado, país ou continente. Etimolo-
gicamente, a palavra provém do latim, terra-territorium e terreo-territor (terror, aterrorizar), 
numa alusão ao impedimento, por meio do medo, da entrada de grupos não pertencentes 
em um determinado recinto. Subjascentes estão as ideias de domínio e de poder demarcató-
rio, a apropriação de um espaço compartilhado por alguns e não acessível por outros. Estas 
delimitações de natureza espacial e geográfica foram propostas por Milton Santos em “Por 
uma Geografia Nova, da Crítica da geografia a uma geografia crítica”(1978), e também no 
grupo em que participou na publicação: “O papel ativo da geografia: um manifesto”(2000) 

 (Bernardes et. al. 2019); Claude Raffestin (1993) “Por uma geografia do poder, Robert Sack 
(1983) “Human Territoriality: its theory and history”, Manuel Correia Andrade (1995) em 
“A questão do território no Brasil”. 

Santos promoverá a visão geográfica que vai além de uma ciência de localização, 
mas da produção de entendimentos sobre o território usado, “tanto o resultado do pro-
cesso histórico quanto a base material e social das novas ações humanas”, que permite 
pensar a relação dos objetos (a materialidade) e ações (a sociedade), “e os mútuos condi-
cionamentos entretecidos com o movimento da história”. (2000) A noção de “território 
usado” traz à tona os elementos que estruturam sociedades e a complexidade destes usos, 
dentre eles, atores hegemônicos que fazem do “território usado” recurso para realização 
de interesses particulares. Distintos atores detêm diferentes poderes, formando diversas 
formas de convívios entre aqueles que exercem e aqueles que submetem-se a poderes, 
em combinações que resultam na configuração dos lugares. 

Rogério Haesbart e Ester Limonad (2007) adotam a ideia de apropriação do espaço 
sob a ótica de vulnerabilidade proposta por Susan Cutter em Vulnerability to environmen-
tal hazards (1996), focalizada nos riscos, nas perdas e nas condições de baixa resiliência. 
Marandola Jr. e Joseph Hogan utilizam essa construção de Cutter, somando aos aspectos 
ambientais a dimensão socioeconômica, em que se correlacionam a vulnerabilidade 
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territorial à pobreza, formando o binômio da vulnerabilidade sócio-territorial que abor-
damos aqui (figura 1). Valverde (2017), leva adiante a discussão abordando a responsabi-
lidade do poder público em relação a estes territórios. Ainda os dados obtidos no Atlas de 
vulnerabilidade social (IVS), organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), permitem observar como a vulnerabilidade social está estreitamente relacionada 
à localização em determinados territórios (COSTA E MARGUTI, 2018). Embora a análise 
se dê no contexto brasileiro, confrontando-a com os relatórios de âmbito mundial ana-
lisados no âmbito do projeto de pesquisa, é possível propor que seus indicadores sejam 
válidos também em outros contextos de vulnerabilidade sócio-territorial. É necessário 
portanto levar em conta que as condições de vida das pessoas mais pobres resultam em 
mais exposição ao risco e menos opções para evitar, lidar ou recuperar-se dos impactos. 

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��¡ȶɭŔƎȶɭŔɽ�Ǝơ�òǫȥʋǠǫŔȥ�ŹʠɽƃŔȥƎȶ�ŖǌʠŔ�bȶȥʋơࡪ�þ¶òqz�¶ࠄࠀ߿ࠁ�ȥɢ

Arriaga (in: YÁÑEZ-ROMO et. al., 2017) corrobora a visão de Santos ao sustentar que a 
noção de vulnerabilidade emerge das diferenças socioeconômicas entre diferentes grupos 
em suas estruturas sociais, o que resulta em desvantagens e riscos de mobilização dos 
recursos de que dispõem os indivíduos, lugares, comunidades e territórios, diminuindo 
as chances de integração e mobilidade social, ou mesmo enfrentar ameaças ao bem-estar. 
Yáñez-Romo, Muñoz-Parra e Dziekonski-Rüchardt (2017) propõem a seguinte definição:
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Etmologicamente, o termo vulnerabilidade provém do latim vulnus, 
que pode ser traduzido como “ferida”; a parttícula abilis, equivalente 
a “que pode”; e finalmente o sufixo -dade, indicativo de qualidade. Daí 
que vulnerabilidade possa definir-se como “a qualidade que alguém tem 
para poder ser ferido”. (YÁÑEZ-ROMO et. al., 2017, p. 3)

Observamos que a noção de vulnerabilidade é comumente empregada para refe-
rir-se ao binômio território e defesa, a suas suscetibilidades aos desastres naturais, ao 
meio geográfico em relação aos fatores humanos, à fragilidade do patrimônio histórico, 
aos efeitos que os sistemas financeiros exercem sobre o espaço físico, e também para 
pensar na situação de comunidades a partir da perspectiva do desenvolvimento susten-
tável. Pode- se considerar que a vulnerabilidade territorial consiste na vulnerabilidade 
do binômio território e sociedade. (SANCHIS, 2009, p. 157). Fatores que interferem na 
vulnerabilidade de indivíduos e comunidades são, retomando o que foi dito acima, os 
recursos para: evitar, lidar e superar impactos e perdas. Nesse sentido, e no contexto 
da análise apresentada aqui, os Centros Comunitários representam um elemento na 
sinergia das relações entre os territórios e as comunidades que os ocupam, com um 
papel importante na vida das mulheres. Representam lugares em que as atividades de 
planejar a prevenção, administrar a crise e recuperar-se dos impactos pode ser realizada 
de forma pública e coletiva. Lugares em que as mulheres, maioria da população em 
territórios vulneráveis, podem assumir posições de representação e liderança, como 
discutimos na próxima sessão. 

O PAPEL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, COLETIVOS E ABRIGADOS PARA AS 
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIO-TERRITORIAL

Como mencionado acima, a ideia inicial baseou-se na constatação, por meio dos 
estudos empreendidos no projeto de pesquisa Cidade, Gênero e Infância, de que a presença 
de espaços públicos de uso coletivo, abrigados das intempéries e projetados para o conví-
vio, têm um importante papel no rompimento do isolamento doméstico das mulheres.

Os resultados do levantamento realizado pelas Nações Unidas e publicados no 
relatório Global Human Overview: 2018 (UN-OCHA, 2018). Organizado a partir de coleta 
de dados em múltiplas fontes e entrevistas com milhares de pessoas diretamente afe-
tadas por crises, o relatório aponta a urgência em oferecer condições básicas de vida e 
desenvolvimento para milhões de pessoas, em sua maioria mulheres e crianças abaixo 
de 14 anos (UNFPA, 2018), colocados em situação vulnerável, seja pelo deslocamento 
forçado - devido a conflitos armados ou desastres climáticos - seja por se acharem em 
territórios urbanos informais e precários. O relatório foi publicado quatro anos após a 
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divulgação dos “17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, estabelecidos na 
Cúpula das Nações Unidas em 2015, que busca orientar políticas nacionais e atividades 
de cooperação internacional até 2030 (Itamaraty, 2015), mostrando a urgência da busca 
por tornar de alguma forma concretas diretrizes contidas ali.

Um dos fatores críticos neste cenário é a deficiência no exercício dos direitos repro-
dutivos das mulheres em territórios vulneráveis. Nenhum país no mundo alcançou a 
efetivação dos direitos reprodutivos, e as implicações afetam não apenas indivíduos, 
mas comunidades, instituições, economias, mercados de trabalho e nações inteiras. 
A efetivação dos direitos reprodutivos é afetada pelo funcionamento dos sistemas de 
saúde, por empregos que não viabilizam o cuidado com a gestação e as crianças, pela 
pobreza e educação insuficiente. (UNFPA, 2018) Um dos resultados mais tristes da falta 
de opção e poder das mulheres em relação a ter filhos verifica-se nos números mais altos 
de crianças em países vulneráveis. Hoje, a população abaixo de 14 anos representa 25% 
dos indivíduos. Entretanto, a taxa em países de maior vulnerabilidade é de 40%. Como 
resultado, uma em cada quatro crianças no mundo está vivendo em um país afetado 
por conflitos ou desastres, enfrentando violência, fome e doença. Em 2017, mais de 75 
milhões de crianças passaram por interrupção em sua educação por causa das crises 
humanitárias, tendo ameaçados não só seu bem-estar no presente como suas perspec-
tivas de futuro. (GHO, 2019)

O cenário acima é parte de um ciclo problemático: territórios urbanos vulneráveis 
abrigam mais crianças que dependem predominantemente do cuidado de mulheres 
que ao gastarem tempo desproporcional no cuidado com elas são prejudicadas em sua 
educação e rendimentos, provendo menos educação e cuidado para sua família, cuja 
situação permanece precária, alimentando uma situação que gera maior vulnerabilidade 
para os territórios que habitam. A situação fica ainda mais séria quando se computam 
os outros trabalhos não-remunerados impostos predominantemente às mulheres, como 
cuidar dos enfermos, dos idosos, realizar serviços comunitários (figura 2). globalmente, 
as mulheres gastam três vezes mais tempo em trabalhos não-remunerados do que os 
homens. (Samman et. al, 2016, p. 10). 
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Os caminhos para o enfrentamento dos desafios impostos às comunidades vul-
neráveis, passam, portanto, pela abordagem sistemática dos problemas que afetam as 
condições de vida das mulheres, do exercício de seus direitos reprodutivos e das con-
dições de gestação, cuidados e desenvolvimento de suas crianças. Isso foi reconhecido 
por uma das mais importantes agendas de desenvolvimento mundial, os “Agenda 2030: 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, formulados pelas Nações Unidas em 
conjunto com governos locais e regionais, pelo PNUD, ONU-Habitat e representantes da 
sociedade civil. Sinteticamente, a Agenda 2030 é um plano composto de 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida 
digna para todas e todos dentro dos limites do planeta. O Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 5 propõe promover a igualdade entre os sexos e o empoderamento de 
todas as mulheres e meninas.

Além disso, trabalhos referenciais de urbanismo de gênero são úteis ao apontar 
o que deve ser implantado em uma comunidade afim de que os direitos das mulheres 
sejam efetivados concretamente. Dentre estes podemos mencionar: “Urbanismo com 
perspectiva de género”, coordenando por Inéz Sanchez de Madariaga para a Junta de 
Andalucia (2004); “Learning from Women to Create Gender Inclusive Cities” (Women in 
Cities International, 2010); “Building Safe and Inclusive Cities for Women – a practical 
guide” (ONU Habitat / ONU Mulheres, 2011); “Gender Issue Guides – Urban Planning and 
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Design” (Miller e ONU Habitat, 2012) Em síntese, estes documentos apontam a importância 
de serem levadas em conta as especificidades das mulheres. Enfatizam ainda a neces-
sidade de se levarem adiante pesquisas sobre os modos como as mulheres entendem a 
sua própria condição de gênero, e como se posicionam e são posicionadas em relação às 
suas famílias de origem, famílias que constituíram, a seus círculos sociais, de trabalho, 
de serviços comunitário e lazer (figura 3). Apontam, no que diz respeito à configuração 
do espaço urbano e das edificações, a necessidade de entendimento de suas necessidades 
específicas, expectativas e anseios. 

                                     
bǫǌࡪࠂ��¡ʠȍǠơɭơɽ�ȥŔ�ŹǫŹȍǫȶʋơƃŔ�bȶȥʋơࡪ�þqèF�7ࠅࠀ߿ࠁ��ȥɢ



165

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Nesse sentido, entendemos que a arquitetura dos Centros Comunitários impacta 
na vida das mulheres em proporção aos modos como são pensados os espaços para o 
encontro, a troca, a colaboração, a realização de atividades coletivas e, especialmente, 
para o exercício da participação nas decisões da comunidade e representação pública 
em contextos mais amplos (figura 4). Com isso em vista, apresenta-se uma seleção de 
projetos de Centros Comunitários que foram analisados no contexto da dissertação de 
mestrado de uma das autoras.  

Fig. 4: Pavilhoes para Okana, vista interna espaço para costura.bȶȥʋơࡪ�á�Īz�z¶¥òࠄࠀ߿ࠁ��ȥɢ

ARQUITETURA DOS CENTROS COMUNITÁRIOS EM TERRITÓRIOS 
VULNERÁVEIS

Como dito acima, os projetos de centros comunitários aqui apresentados foram 
selecionados a partir de um mapeamento realizado entre 2007 e Julho de 2017 nas revistas 
Arquitectura Viva (compreendendo os periódicos AV monografias e AV proyectos), Architec-
tural Record, Summa+ e no periódico eletrônico Archdaily. Com base nesse mapeamento 
inicial, foram utilizados os seguintes critérios: 1. projetos publicados sob a denominação 
de centros comunitários ou centros sociais; 2. projetos que apresentassem espaços livres 
multifuncionais para uso coletivo.
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Foram analisados o programa, a implantação, a organização espacial e os mate-
riais e técnicas construtivas empregadas, construindo-se a partir daí uma interpretação 
sobre sua geometria e materialidade. Também o potencial de permanência do edifício, 
avaliado pela adoção de recursos de autossuficiência e gestão foram levados em conta. 
No todo, buscou-se construir um perspectiva sobre o papel dos centros comunitários que 
compreende desde o processo de projeto e construção até a apropriação destes edifícios 
e seu potencial de contribuição para a transformação da realidade das comunidades em 
que se inserem, em particular para as mulheres e crianças que constituem, em geral, a 
maioria de usuários destas estruturas. 

Estratégias de projeto dos Centros Comunitários frente à vulnerabilidade 
ambiental e climática

Como Alber enfatizou (2011), as mulheres são as mais afetadas mundialmente 
pelos efeitos das mudanças climáticas, que tornam mais intensos eventos como tufões, 
enchentes e secas, que somam-se à incidência de eventos naturais como terremotos e 
tsunamis. Três dos territórios em que se levantaram projetos de centros comunitários 
localizam-se em áreas de alta incidência deste tipo de desastres. As edificações, nestes 
contextos, destinam-se ao apoio à população após incidentes, embora não sejam capazes 
de suportar uma nova catástrofe, dada a complexidade tecnológica e o custo envolvidos. 
Os dois primeiros estão em mais sujeitos a terremotos: Centro Comunitário Pumanque 
(2014, Chile)(figura 5), Renascer Chamanga (2016, Equador). O terceiro, Arena do Morro 
(2014, Brasil), situado no bairro de Santa Maria em Natal RN em uma região sujeita a 
desmoronamentos, como o ocorrido em junho de 2014 onde diversas casas desabaram.
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Outros quatro projetos localizados em territórios vulneráveis ambientalmente 
empregam estratégias de projeto para resistência e proteção. O Centro Comunitário Las 
Margaritas ( 2013, México), situado em região de clima desértico - seco e de temperaturas 
extremas - em que paredes de tijolos de 40 cm de espessura e uma camada de terra de 10 
cm na cobertura ajudam a controlar a temperatura interna; banheiros secos e sistema de 
captação de águas pluviais otimizam o uso de recursos hídricos. Os pisos dos Pavilhões 
para Okana (2016, Quênia), elevam-se 40 cm do solo para conviver com as inundações 
outonais e os pisos circundantes, 20 cm. No Vietnã, o Bottle Sail (2014, Vietnã), foi pro-
jetado para suportar tufões, de modo a proteger as sementes ali armazenadas;  a Casa 
Comunitária Cam Thanh (2015, Vietnã), resistente a tufões e ventanias, apresenta um 
telhado em formato reverso, encaminhando as águas de tempestades para um vazio 
central onde são captadas. 
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O papel dos Centros Comunitários frente à vulnerabilidade social e 
econômica

A pobreza é o principal fator a forçar populações a acomodarem-se em territórios 
vulneráveis. A fragilidade física e social, exposição aos riscos e baixa resiliência são 
características destas populações que, como vimos, é composta mundialmente por uma 
maioria de mulheres e crianças. Dentre os fatores que mais prejudicam suas condições 
de vida, estão a dificuldade de acesso a água limpa, infra-estrutura de saneamento e 
energia elétrica. À medida em que os Centros Comunitários integram sistemas desse 
tipo, tornam-se importantes pontos de apoio às populações a que atendem. Sistemas de 
captação e tratamento de água e painéis solares são alguns dos elementos empregados 
por projetos como a Casa Comunitária Cam Thanh e a residência de artistas e centro 
comunitário Thread onde o sistema de captação de águas pluviais é capaz de armazenar 
água suficiente para abastecer o vilarejo e seus animais (figura 6).

bǫǌ�7ࡪࠅ�ǫŔǌɭŔȟŔ�Ǝơ�ƃȶȥɽʠȟȶ�Ǝơ�ŖǌʠŔ�ƎŔ�ɭơɽǫƎƦȥƃǫŔ�Ǝơ�ŔɭʋǫɽʋŔɽ�ơ�ƃơȥʋɭȶ�ƃȶȟʠȥǫʋŖɭǫȶ�þǠɭơŔƎ�
bȶȥʋơࡪ�þ¶òqz�¶ࠄࠀ߿ࠁ��ȥɢ

Os aspectos de durabilidade destas construções é ainda um fator crítico, uma vez 
que são implantados em regiões carentes de recursos e alternativas da manutenção. 
Em todos os projetos analisados a mão-de-obra empregada foi a local, o que pode ser 
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considerado um fator favorável à manutenção. Por outro lado, é de se perguntar qual 
será o destino a médio e longo prazo dos Centros Comunitários cujo material foi trazido 
de longe, como no caso de Lengson Kayira (2014) (figura 7), no Malauí, em que todas as 
peças foram trazidas prontas em um contêiner, restando apenas montá-las no local. 

bǫǌࡪࠆ��ĪǫɽʋŔ�Ǝȶ�Ŕƃơɽɽȶ�Ŕȶ�-ơȥʋɭȶ�ƃȶȟʠȥǫʋŖɭǫȶ��ơǌɽȶȥ��ŔˊǫɭŔ�bȶȥʋơࡪ�þqF��Feò¶¥ࠇࠀ߿ࠁ��ȥɢ

Em condições de vulnerabilidade social e econômica, a apropriação dos espaços 

de apoio e atendimento é um aspecto importante, em que escala, forma e configuração 
das estruturas interferem. Todos os projetos levantados acompanham a escala das obras 
existente em seu entorno, em geral edificações térreas ou de um pavimento. Por outro 
lado, destacam-se pela geometria resultante dos espaços livres cobertos e de uso cole-
tivo. Em alguns casos, empregam materiais próprios da região, outras vezes, materiais 
diferentes tornam a edificação um ponto de contraste na região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Não há um programa estabelecido para Centros Comunitários, que variam em 
função da região em que se inserem, a comunidade a que se destinam, quem promove 
seu projeto e construção, quem projeta e quem constrói. Os projetos levantados nos 
mais variados continentes, entretanto, têm uma característica em comum, a oferta de 
um espaço de uso flexível, coberto, protegido de intempéries e de uso coletivo, ou seja, 
proporcionam o encontro entre pessoas da comunidade. A presença de sanitários sugere 
a ideia de acolhimento e permanência. No mais, os projetos são bastante variados, sempre 
sugerindo a existência de atividades atribuídas às mulheres, crianças e adolescentes, 
embora possam também ser usadas por homens adultos: cozinhas, brinquedotecas, 
bibliotecas, quadras.  Vários dos Centros destinam algum espaço para ateliês, aulas e 
outros espaços de trabalho. Vários possuem sistemas de captação de água, e disponibili-
zam espaço para tomar banho, aspectos importantes em áreas de infraestrutura carente.

A existência destes centros, em contextos em que a vulnerabilidade sócio-territorial 
representa um risco para uma maioria de mulheres e crianças, têm pelo menos uma 
dupla função. Do ponto de vista territorial, ajuda a mitigar os efeitos da carência de água 
tratada, energia elétrica (para, por exemplo, estoque de alimentos e comunicação), e de 
assistência médica e de serviços, já que muitos destes centros são pontos, permanentes 
ou temporários, de atendimento. 

Do ponto de vista social, os Centros Comunitários podem consistir no local de 
encontro fora da esfera doméstica, para mulheres e crianças, fator essencial, para as 
crianças, para o contato com outras crianças, para o brincar ao ar livre em segurança, para 
a troca, o aprendizado e o recebimento de cuidados médicos, psicológicos e de ensino. 
Para as mulheres, representa a possibilidade de integrar redes de apoio e cooperação com 
outras mulheres, obterem conhecimentos não apenas funções domésticas e maternas, 
mas também acerca de sua saúde, de seus direitos, além de qualificação profissional e 
representação dos interesses de sua comunidade na esfera pública. 

A realização destas atividades em espaços pensados, desenhados e construídos 
para essa finalidade têm um significado próprio, diferente do uso de espaços adaptados 
e improvisados, ainda que estes possam ter um imenso valor afetivo, cultural e histórico. 
Talvez seja possível dizer que uns não substituem outros, mas antes, complementam-se, 
articulam-se, atribuem-se mutuamente significados na trajetória de uma comunidade 
em busca de condições de vida digna. 
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RESUMO 

Reconhecendo que muitas das inovações para a integração de favelas às cidades foram originadas 
em concursos de projeto, o presente trabalho analisa concursos exemplares que tiveram como 
tema questões fundamentais quanto à incorporação dos assentamentos precários à cidade, 
contribuindo com soluções arquitetônicas e urbanísticas para o problema. Foram escolhidos 
quatro concursos nacionais e dois estrangeiros, que evidenciam a problemática em algumas 
metrópoles, visando abordar os conflitos socioambientais nas cidades do continente. No Brasil: 
Concurso Nacional de Ideias para a Urbanização da Rocinha (2005), Renova SP (2010), Morar 
Carioca (2010) e Concurso Nacional de Ideias – Baixinho de Santo Antônio (2014); e internacio-
nalmente: Elemental Chile (2003) e o Concurso Internacional de Ideias Maré-Cidade (2020). O 
método consistiu em revisão teórica sobre o tema da urbanização de assentamentos precários 
e a contribuição dos concursos; leitura e sistematização do escopo dos editais dos concursos 
e elaboração de quadros sínteses. Tendo em vista a complexidade das intervenções, para este 
trabalho efetuamos um recorte nas diretrizes formuladas pelos organizadores dos concursos 
para o ambiente construído privado de uso habitacional e sua aplicação em algumas propostas 
premiadas. Os editais foram analisados quanto ao seu entendimento do problema habitacional, 
considerando a qualificação das moradias existentes e a proposição de novos tipos habitacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Moradia digna; Projeto de Habitação de Interesse Social; sustentabilidade 
urbana.

ABSTR ACT

Recognizing that many of the innovations for integrating favelas into cities came from design 
competitions, the present work discusses fundamental issues regarding the incorporation of 
precarious settlements into the city, contributing to architectural and urban solutions to the 
problem. We discuss four national and two foreign competitions. In Brazil: “Concurso Nacional 
de Ideias para a Urbanização da Rocinha” (2005), “Renova SP” (2010), “Morar Carioca” (2010) 
and “Concurso Nacional de Ideias – Baixinho de Santo Antônio” (2014); and internationally: 
“Elemental Chile” (2003) and the International Competition of Ideas Maré-Cidade (2020), which 
highlight the problem in some metropolises to recognize the socio-environmental conflicts in 
the cities of the continent. The method is based on a theoretical review of the slum upgrading 
and the contribution of architecture competitions, reading and systematizing the guidelines 
of the biding documents, and then a presentation of summary tables. Given the complexity of 
the interventions, we focused on the guidelines regarding the private built environment for 
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housing uses. Thus, the competition’s documents were analyzed, aiming to understand the 
organizing committees’ views on the housing problem, considering the improvement of the 
existing housing complexes and the proposal of new housing types.

KEYWORDS: Decent housing; Social Housing Design; Precarious settlements.

RESUMEN 

Reconociendo que muchas de las innovaciones para integrar las favelas en las ciudades provienen 
de concursos de Architectura y Urbanismo, el presente trabajo discute cuestiones fundamentales 
con respecto a la incorporación de asentamientos precarios en la ciudad, contribuyendo a solu-
ciones arquitectónicas y urbanas al problema. Discutimos cuatro competiciones nacionales y 
dos extranjeras. En Brasil: “Concurso Nacional de Ideias para a Urbanização da Rocinha” (2005), 
“Renova SP” (2010), “Morar Carioca” (2010) y “Concurso Nacional de Ideias - Baixinho de Santo 
Antônio” (2014); e internacionalmente: Elemental Chile (2003) y “International Competition of 
Ideas Maré-Cidade” (2020), que resaltan el problema en algunas metrópolises para reconocer los 
conflictos socioambientales en las ciudades del continente. El método se basa en una revisión 
teórica de el mejoramiento de las favelas y la contribución de los concursos de arquitectura, 
la lectura y la sistematización de las directrices de los documentos de licitación, y luego una 
presentación de tablas de resumen. Dada la complejidad de las intervenciones, nos centramos 
en las pautas con respecto al entorno privado construido para usos de vivienda. Por lo tanto, 
se analizaron los documentos de los concursos, con el objetivo de comprender las opiniones 
de los comités organizadores sobre el problema de la vivienda, considerando la mejora de los 
complejos existentes y la propuesta de nuevos tipos de viviendas. 

PALABRAS-CLAVE: Vivienda digna. Proyecto de vivienda de interés social; Asentamientos precários. 

INTRODUÇÃO

A América Latina, em decorrência de seu desenvolvimento periférico ao cenário 
capitalista global, historicamente carrega o problema da desigualdade socioambiental 
no seu processo de urbanização. Significativa porção da população que habita as regi-
ões metropolitanas latino-americanas mora em favelas e grande parte dessa ocupação 
ocorre em áreas ambientalmente sensíveis. A disputa pela terra e pela localização acaba 
por produzir um ambiente construído também precário. Neste, o uso habitacional é 
prejudicado com risco de inundação e deslizamento, dificuldades de acesso, congestio-
namento e superlotação das moradias, carências de insolação e ventilação, aumento dos 
riscos de doenças respiratórias, quedas e comprometimento das funções da moradia, tais 
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como descanso, resguardo à privacidade e segurança. (SAMORA, 2010; VOSGUERITCHIAN, 
SAMORA, 2006; COELHO, 2017)

É, sobretudo a partir dos anos 1960 que estas localidades passam a ser discutidas 
de forma sistemática por arquitetos, urbanistas, sociólogos e outros que reconhecem 
e buscam contribuir com a “arquitetura anônima” dos pobres urbanos ao invés de 
erradicá-la para impor o modelo da cidade formal (MONTANER, 2015). Após diversas 
experiências, o século XXI já desponta como um momento de ampliação da escala das 
ações nos assentamentos precários, e muitos concursos surgiram para responder a isso.

A análise das diretrizes destes mostra um panorama do estado da arte do tema na 
América do Sul. Não foram consideradas para este artigo as soluções dadas pelas equipes 
participantes dos concursos, tendo como recorte analítico apenas os editais de projeto 
formulados pelos organizadores e, em especial, as diretrizes para melhoria habitacional 
e proposição de novas tipologias habitacionais. 

Os concursos analisados foram os seguintes:No Brasil: Concurso Nacional de Ideias 
para a Urbanização da Rocinha (2005), Renova SP (2010), Morar Carioca (2010) e Concurso 
Nacional de Ideias – Baixinha de Santo Antônio (2014).No exterior inclui: Elemental Chile 
(2005) e o Concurso Internacional de Ideias Maré-Cidade (2020).

A seguir uma breve descrição de cada um dos certames e a seleção das diretrizes 
relativas ao espaço habitado. 

CONCURSOS PARA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

Os concursos de projeto, formulados por entidades profissionais de arquitetos e 
gestores públicos progressistas, têm por objetivo fomentar respostas que melhorem as 
condições de vida nas comunidades autoconstruídas. Um dos exemplos mais notórios 
foi o Proyecto Experimental de Vivienda, o PREVI, realizado em Lima, no Peru, em 1966, 
organizado pelo governo peruano e pela ONU. 

Outros concursos tiveram lugar no continente, tais como Favela Bairro no Rio de 
Janeiro (1994), o Elemental Chile em Santiago do Chile (2005), o Morar Carioca no Rio de 
Janeiro (2010) e o Renova SP em São Paulo (2010). Desde o PREVI, tais concursos buscaram 
encontrar soluções que partam do reconhecimento de como a população de baixa renda 
resolve, por conta própria, o acesso à moradia, porém, criando condições melhores para 
os assentamentos que padecem de insuficiência de espaços públicos adequados, alta 
densidade populacional e situações de risco. 
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Como resultado, os saberes tradicionais de arquitetura e urbanismo se enriqueceram 
e se transformaram profundamente, na medida em que a atuação pública nestes núcleos 
é multidisciplinar. A ação nestas localidades não encontra respaldo na normativa legal 
vigente, impactando também os aspectos do direito urbanístico e do zoneamento, bem 
como aspectos técnicos, relativos às normas edilícias e de serviços urbanos. Esta constru-
ção social e política histórica resultaram em um conjunto de práticas e políticas públicas 
destinadas às favelas que desafia os saberes da arquitetura e urbanismo tradicionais.

CONCURSO NACIONAL DE IDEIAS PARA A URBANIZAÇÃO DA ROCINHA

Em 2005, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB/RJ), lançou o “Concurso Nacional de Ideias para a Urbanização do Complexo 
da Rocinha” com o intuito de selecionar uma proposta de intervenção urbana que pro-
pusesse soluções para o crescimento ordenado da comunidade de 70 mil habitantes e 
viabilizasse obras de urbanização posteriores. 

No edital estão evidenciados alguns pontos a serem focados para o desenvolvimento 
dos projetos pelas equipes, como: melhoria na estruturação da infraestrutura; serviços 
públicos; integração com a cidade; equidade social e territorial; garantia de melhores 
condições de acessibilidade; adoção de um plano de habitação; valorização da cultura 
da comunidade; leitura sobre as áreas de transposição; leitura sobre os limites naturais. 

O edital não formulava diretrizes habitacionais específicas. Ao contrário, os parti-
cipantes deveriam produzir um plano habitacional, demonstrando seu entendimento 
da problemática. O objetivo era que a equipe selecionada formulasse posteriormente 
um plano de intervenção abrangente, considerando todas as necessidades presentes 
na Rocinha (MARIUZZO, 2006). 

A equipe selecionada era composta inclusive por moradores da comunidade e sua 
proposta ressaltou a importância da urbanização de favelas como um processo, no qual 
as soluções seriam resultado da interação entre técnicos de diferentes especialidades 
e os moradores. Para as questões habitacionais, os autores da proposta enfrentaram o 
desafio de relocar os moradores removidos de áreas de risco ou em função das obras no 
interior da comunidade (TOLEDO, 2006).  

O grupo se atentou em completar a infraestrutura de saneamento e coleta e remoção 
de resíduos sólidos; garantia de melhores condições de acessibilidade; estabelecimento 
de limites ao crescimento horizontal e vertical através de eco-limites e de uma legislação 
urbanística adequada; adoção de um Plano Diretor de Habitação; implantação de uma 
fábrica de elementos pré-fabricados em argamassa armada para fabricação de lajes das 



180

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

novas edificações; valorização a cultura; tratamento especial às áreas de contato da Roci-
nha com bairros vizinhos; implantação de uma série de equipamentos, como creches, 
mercado, unidade pré-hospitalar e escola técnica. (TOLEDO, 2006).

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��-ɭȶɩʠǫ�Ǝȶ�ɢɭȶǿơʋȶ�ɽơȟơȥʋơ�bȶȥʋơࡪ��ʠǭɽ�-Ŕɭȍȶɽ�Ǝơ�¡ơȥơ˖ơɽ�þȶȍơƎȶࠅ߿߿ࠁ��

MORAR CARIOCA

O concurso “Morar Carioca – Conceituação e Prática em Urbanização de Favelas”, 
lançado em 2010 pela Prefeitura do Rio de Janeiro com o IAB/RJ, tinha como desafio 
desenvolver ideias e novos conceitos que orientariam a urbanização de todas as favelas 
da cidade até 2020 (MAGALHÃES, PAES, 2010). Objetivava a seleção de equipes multidiscipli-
nares, coordenadas por arquitetos e urbanistas, a fim de elaborar projetos de urbanização 
em favelas no Rio de Janeiro. As equipes foram instigadas a apresentar soluções (Figura 
1), incluindo a melhoria da habitação construída pelos moradores. A figura 1 mostra as 
etapas de trabalho a serem cumpridas pelas equipes selecionadas após a contratação 
das mesmas. Tal concurso foi parte integrante do “Morar Carioca – Plano Municipal 
de Integração de Assentamentos Precários Informais”, realizado a partir do convênio 
entre Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/RJ) e o município do Rio de Janeiro, através 
da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), cujo objetivo era conseguir urbanizar as 
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favelas existentes no município a partir da contratação de projetos de urbanização para 
253 favelas (ou agrupamentos das mesmas). 

Os organizadores do concurso expuseram a necessidade de qualificar os sistemas 
de infraestrutura urbana, de maneira a elevar a qualidade de vida da população e trazer 
melhorias ao meio urbano e suas imediações, com a intenção de agregar os territórios 
ao tecido formal da cidade. 

Figura 2: Etapas do Plano Municipal. Fonte: Elaborado pelas autoras a partir de dados do edital 
do concurso, 2019

Em função das condições morfológicas mais frequentes nas favelas do Rio de 
Janeiro, os organizadores do concurso buscavam soluções para os três tipos urbanísticos 
mais frequentes (ver Figura 2). 

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��áơɭ˪ɽ�ʋǫɢȶȍȷǌǫƃȶɽ�Ǝơ�ŖɭơŔɽ�Ǝơ�ǫȥʋơɭʽơȥƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�
ƎŔƎȶɽ�Ǝȶ�ơƎǫʋŔȍ�Ǝȶ�ƃȶȥƃʠɭɽȶ�òƢɭǌǫȶ�bơɭɭŔ˖�¡ŔǌŔȍǠŴơɽ�áǫơɭɭơ��ȍơˉ�%ŔʋǫɽʋŔࠈࠀ߿ࠁ�߿ࠀ߿ࠁ�
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A fim de nortear a elaboração das propostas inovadoras e ao mesmo tempo sele-
cionar as equipes mais preparadas, os organizadores resumiram sua visão quanto aos 
desafios urbanísticos recorrentes nas favelas cariocas. A figura 3 sintetiza esses temas 
e seus enunciados. 

Figura 4: Escopo das propostas a serem desenvolvidas pelas equipes. Fonte: Elaborado pelas 
ŔʠʋȶɭŔɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶɽ�ƎŔƎȶɽ�Ǝȶ�ơƎǫʋŔȍ�Ǝȶ�ƃȶȥƃʠɭɽȶ�òƢɭǌǫȶ�bơɭɭŔ˖�¡ŔǌŔȍǠŴơɽ�áǫơɭɭơ��ȍơˉ�%ŔʋǫɽʋŔ�
ࠈࠀ߿ࠁ�߿ࠀ߿ࠁ

O concurso Morar Carioca buscava produzir um catálogo de propostas de urbani-
zação para as favelas da cidade do Rio de Janeiro, para posteriormente essas propostas 
serem adequadas às áreas específicas, para as quais conforme as equipes selecionadas 
no concurso seriam contratadas. 

Com relação ao espaço habitado, o concurso apresenta tendências verificadas em 
outros programas. As equipes deveriam remover moradias para redesenhar grandes 
áreas no interior do assentamento original, atendendo à diretriz “desadensamento”. 
Estas áreas receberiam equipamentos de lazer e edifícios verticalizados habitacionais, 
com “melhor insolação e aeração” comparados às moradias pré-existentes. Esta diretriz 
reconhece a existência de grandes áreas de risco, que serão removidas e receberão novos 
usos, mas também o habitacional. 
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Outras diretrizes habitacionais aparecem, como a “melhoria habitacional” e o “rema-
nejamento habitacional”. A primeira se refere tanto à busca de soluções para os problemas 
construtivos (quanto à estanqueidade e salubridade) da moradia autoconstruída como 
ao embelezamento da paisagem resultante do processo de produção destas moradias. 
A diretriz de remanejamento habitacional sugere que toda a remoção de moradia deve 
ser seguida de uma oferta habitacional no perímetro da favela.

Diferentemente do Favela Bairro, em que as soluções premiadas eram pautadas na 
busca do menor número possível de remoções e ênfase no desenho do espaço público 
(LEITÃO, DELECAVE, 2013), as diretrizes habitacionais do Morar Carioca ampliam o escopo 
de intervenção dos programas de urbanização de favelas e fomentam maior interferência 
na morfologia do assentamento. A inserção de grandes edifícios habitacionais de alta 
densidade, presente em muitas propostas selecionadas, atende, simultaneamente, às 
diretrizes de desadensamento e remanejamento habitacional. A proposta da equipe de 
Sérgio Sampaio e Armando Mendes (Figura 4), exemplifica o uso de tipos habitacionais 
multifamiliares verticalizados, liberando espaços para recreação e lazer no interior da 
favela (LEITÃO, DELECAVE, 2013).

Figura 4: Proposta da equipe de Sérgio Sampaio e Armando Mende, com grande edifício habi-
ʋŔƃǫȶȥŔȍ�ɩʠơ�ȶƃʠɢŔ�ơȥƃȶɽʋŔ�ơȟ�ǉŔʽơȍŔ�ƃŔɭǫȶƃŔ�bȶȥʋơࡪ�eơɭȼȥǫȟȶࢱ�ơǫʋŴȶ��ȶȥŔɽ�7ơȍơƃŔʽơࠂࠀ߿ࠁ�

RENOVA SP

A Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Habitação 
(SEHAB), juntamente com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/BR), realizou o “Con-
curso Público Nacional RENOVA SP – Propostas de requalificação urbana e habitações 
de interesse social para a urbanização de assentamentos precários no município de São 
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Paulo”. O objetivo era selecionar as melhores propostas de Arquitetura e Urbanismo para 
as áreas chamadas “Perímetros de Ação Integrada – PAI”, para a requalificação urbana e 
provisão de habitação de interesse social de assentamentos precários no âmbito do Pro-
grama de Urbanização e Regularização de Assentamentos. Conforme o Plano Municipal 
de Habitação de 2006 (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2006) as ações deveriam 
buscar “[...] a regularização urbanística e fundiária de áreas territorialmente definidas 
por meio da ação integrada de qualificação habitacional e urbana, transformando os 
assentamentos em áreas integradas à cidade, dotadas de infraestrutura, serviços urbanos 
e equipamentos urbanos”. 

O desenvolvimento do concurso se deu a partir da seleção das melhores propos-
tas arquitetônicas e urbanísticas para cada um dos 22 Perímetros de Ação Integrada 
apresentados nas bases do concurso, escolhidos livremente pelas equipes participantes.

Foram selecionadas propostas para 17 perímetros, definidos por bacias hidrográ-
ficas, onde estavam presentes 153 ocupações como favelas ou conjuntos habitacionais 
implantados pelo poder público (PEREIRA, 2014). A figura 5 apresenta a divisão dos 
Perímetros de Ação Integrada em quatro grupos:

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��áơɭǭȟơʋɭȶɽ�Ǝơ��ƇŴȶ�zȥʋơǌɭŔƎŔ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶɽ�ƎŔƎȶɽ�Ǝȶ�
ơƎǫʋŔȍ�Ǝȶ�ƃȶȥƃʠɭɽȶ�òơƃɭơʋŔɭǫŔ�¡ʠȥǫƃǫɢŔȍ�Ǝơ�qŔŹǫʋŔƇŴȶ�ơ�z�%òáࠈࠀ߿ࠁ�ࠀࠀ߿ࠁ�

As diretrizes do concurso ressaltam a questão de saneamento ambiental, uma 
vez que os PAIs eram definidos por sub-bacias. Dentre as principais mencionadas, está 
a formulação de propostas considerando toda a área ocupada, soluções para a micro-
bacia hidrográfica e adaptadas à topografia, mas sem estabelecer “fronteiras” entre a 
cidade formal e a informal. As diretrizes mencionam a realização de diagnósticos para 
qualificar a necessidade de infraestrutura e serviços urbanos e comunitários. Surge a 
preocupação com propostas que viabilizem o processo de titularidade dos imóveis e 
se relacionem com o zoneamento. A possibilidade de interferir na morfologia original 
do assentamento era fortemente direcionada. Os Perímetros de Ação Integrada foram 
descritos nas bases do concurso já com a indicação da quantidade de moradias que 
deveriam ser removidas e quais áreas no perímetro tinham capacidade para receber 
os moradores. Estas áreas também deveriam ser objeto de proposta, chegando até ao 
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desenho da unidade habitacional. As diretrizes não abordavam a melhoria das moradias 
existentes, prevista no Morar Carioca. 

Assim como no concurso carioca, as soluções habitacionais premiadas enfrenta-
ram questões como encostas e a necessidade da formação de unidades de vizinhança. 
Algumas foram além, como na figura 4, detalhando a ampliação da unidade habitacional 
posteriormente à sua ocupação e levantando questões como adaptação e flexibilidade 
da moradia aos diferentes perfis familiares presentes nestes locais.  

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��áɭȶɢȶɽʋŔ�ɢɭơȟǫŔƎŔ�ơȟࠀ�з�ȍʠǌŔɭ�á�z�áȶȥʋơ�%ŔǫˉŔࠃ��ɢȶɭ��ɭɩ�7ŔȥǫơȍŔ�èŔȟŔȍǠȶ�ơ�z7¶¡�
Consultoria. Fonte: Daniela Ramalho Arquitetura.

�ZU��twZ�U��AZU�O�#'�A#'A�w�ȯ���A�AU>Z�#'�w�U}Z��U}\UAZ

O Governo da Bahia, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e o 
Departamento da Bahia do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/BA), formulou o “Con-
curso Público Nacional de Ideias para a Solução Estrutural de Arquitetura e Urbanismo 
para Assentamentos Subnormais” em Salvador (2014). Objetivou a seleção de um projeto 
urbanístico que fosse aplicado, inicialmente, no Baixinho de Santo Antônio e que se 
tornasse um projeto piloto do “Programa Bairro da Gente”, a ser usado como referência 
em outras áreas da capital. 
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As propostas deveriam ser elaboradas integralmente, de maneira a articular ações 
de infraestrutura básica, de mobilidade e acessibilidade, requalificação das moradias, 
adequação de densidade e outras questões que contribuam para a integração efetiva 
dessa área à cidade. 

Os organizadores do concurso estabeleceram alguns eixos norteadores de projeto e 
os produtos esperados a partir deles, conforme pode ser observado (na Tabela 1). Evidencia 
a preocupação em formular um Plano Urbanístico que regesse todo o projeto, abrangendo 
a implantação de elementos de infraestrutura e mobilidade urbana; sistemas de áreas 
verdes e recursos hídricos; equipamentos públicos; mecanismos de promoção e gestão 
social, e principalmente, produzir um programa habitacional específico. A diretriz habi-
tacional permite que a proposta altere o gabarito predominante na área, possivelmente 
para manter o maior número de famílias no local a partir de verticalização.

þŔŹơȍŔࡪࠀ��èơȍŔƇŴȶ�FǫˉȶáɭȶƎʠʋȶ�ɢɭȶɢȶɽʋȶ�ȥȶ�ơƎǫʋŔȍ�Ǝȶ�ƃȶȥƃʠɭɽȶ�bȶȥʋơࡪ�òF-¶¡��eȶʽơɭȥȶ�ƎŔ�
Bahia, 2014.

Como exemplo, o projeto vencedor adota duas tipologias, o “Módulo Habitacional 
Edifício” e “Módulo Habitacional de Baixa Densidade”. O primeiro se caracteriza como 
uma tipologia verticalizada com uso misto com unidades comerciais no térreo do edifício; 
as unidades contam com apartamentos de 2, 3 quartos e duplex intercalados para criar 
um ambiente heterogêneo. O segundo, de acordo com os autores, é uma proposta que 
busca a recuperação da malha urbana: a tipologia duplex possibilita uma implantação 
adaptada ao entorno.



187

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Figura 7: Prancha contendo a proposta habitacional vencedora, formulada pela equipe RVBA e 
OCO. Fonte: Concursos de Projeto. Acesso 02.jan.2020

ELEMENTAL CHILE 

A partir da publicação “Arquitetura para uma equação difícil” de Alejandro Aravena 
e Pablo Allard, podemos analisar o programa (ELEMENTAL) de habitação social chileno, 
que buscava construir sete projetos modelo com cerca de duzentas unidades cada, em 
todo o território do Chile. Assim, juntamente com o ministro da habitação do Chile, Jaime 
Ravinet, os arquitetos começaram a efetivar um novo conceito de política de habitação.  
(ARAVENA, ALLARD, 2004). 

O novo conceito Vivienda Social Dinamica sin deuda – Habitação Social Dinâmica 
Sem Dívida (VSDsD) pretendia auxiliar pessoas em extrema necessidade. Cada família, 
a partir desse programa, receberia um subsídio de U$7500. Levando em consideração 
os valores da indústria da construção chilena da época, o orçamento permitia 300 pés 
quadrados de espaço construído. (ARAVENA, ALLARD, 2004). O edital do concurso foi 
sucinto em suas especificações de projeto, dando certa abertura para interpretações, 
mas deixa evidenciada a preocupação em algumas questões, como: a boa harmonia 
entre habitação e bairro como um todo; a capacidade de desenvolvimento harmonioso 
no tempo; uso eficiente da terra; posição estratégica do edifício no lote; e as habitações 
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A partir da publicação “Arquitetura para uma equação difícil” de Alejandro Aravena e Pablo 

Allard, podemos analisar o programa (ELEMENTAL) de habitação social chileno, que buscava 

construir sete projetos modelo com cerca de duzentas unidades cada, em todo o território do 

Chile. Assim, juntamente com o ministro da habitação do Chile, Jaime Ravinet, os arquitetos 

começaram a efetivar um novo conceito de política de habitação.  (ARAVENA, ALLARD, 2004).  

O novo conceito Vivienda Social Dinamica sin deuda – Habitação Social Dinâmica Sem Dívida 

(VSDsD) pretendia auxiliar pessoas em extrema necessidade. Cada família, a partir desse 

programa, receberia um subsídio de U$7500. Levando em consideração os valores da indústria 

da construção chilena da época, o orçamento permitia 300 pés quadrados de espaço 

construído. (ARAVENA, ALLARD, 2004). O edital do concurso foi sucinto em suas especificações 

de projeto, dando certa abertura para interpretações, mas deixa evidenciada a preocupação 

em algumas questões, como: a boa harmonia entre habitação e bairro como um todo; a 

capacidade de desenvolvimento harmonioso no tempo; uso eficiente da terra; posição 

estratégica do edifício no lote; e as habitações deveriam permitir sua auto expansão. O Quinta 

Monroy, projeto vencedor do arquiteto Alejandro Aravena (Elemental), propôs a ideia de 

pensar o problema da habitação como um investimento social. Assim, a tipologia permitiu que 

se alcançasse uma densidade suficientemente alta, para ser possível encontrar um terreno 

localizado em áreas da cidade que fossem providas de infraestruturas e oportunidades. 

Na tipologia abordada introduziu o espaço coletivo entre o espaço público e o privado, a fim 

de aumentar a socialização entre as famílias, expandindo suas redes sociais. Tendo em vista 

que 50% da metragem dos conjuntos deveriam ser autoconstruídos, o projeto evidenciou a 
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deveriam permitir sua auto expansão. O Quinta Monroy, projeto vencedor do arquiteto 
Alejandro Aravena (Elemental), propôs a ideia de pensar o problema da habitação como 
um investimento social. Assim, a tipologia permitiu que se alcançasse uma densidade 
suficientemente alta, para ser possível encontrar um terreno localizado em áreas da 
cidade que fossem providas de infraestruturas e oportunidades.

Na tipologia abordada introduziu o espaço coletivo entre o espaço público e o pri-
vado, a fim de aumentar a socialização entre as famílias, expandindo suas redes sociais. 
Tendo em vista que 50% da metragem dos conjuntos deveriam ser autoconstruídos, o 
projeto evidenciou a importância da permeabilidade entre os espaços e a relevância de 
evitar a deterioração do entorno urbano no processo de ampliação. 

Com isso podemos perceber que o certame, em relação às tipologias habitacionais, 
foi mais enfático no que se diz respeito à auto expansão da habitação, já que essa se 
mostrava uma resposta coerente ao contexto do Chile na época e aos encaminhamentos 
da política habitacional vigente no país. 

bǫǌʠɭŔࡪࠇ��áɭȶǿơʋȶ�æʠǫȥʋŔ�¡ȶȥɭȶ ǉơ߿ࠀ���ƃơɽɽȶ�ơȟ�FɽʋʠƎǫȶ�áŔȍȟŔࡪ�bȶȥʋớ ߿ࠁ߿ࠁ̔

CONCURSO INTERNACIONAL DE IDEIAS MARÉ-CIDADE

Em janeiro de 2020 foi lançado o Concurso Internacional de Ideias Maré-Cidade, 
promovido pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) junto ao Instituto dos Arquitetos 
do Brasil (IAB); o concurso é parte do 27º Congresso Mundial de Arquitetos (UIA2020RIO). 

A área escolhida para o concurso compreende um território ao longo de uma área 
industrial próximo ao Complexo da Maré, um dos maiores aglomerados de favelas da 
cidade do Rio. A Avenida Brasil é a via mais importante no acesso ao transporte público 
e o acesso ao Complexo, e está diretamente ligada ao processo de expansão da cidade 
no seu eixo industrial. 
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Tendo em vista a complexidade do local, os organizadores do concurso elencaram 
algumas premissas para os competidores encontrarem soluções inovadoras para uma 
urbanização sustentável, aumentando a qualidade do ambiente construído e melho-
rando a qualidade de vida de seus habitantes, sendo elas: a integração entre a Maré e o 
resto da cidade, onde o local da competição poderia funcionar como uma interface ou 
como um articulador entre as duas áreas; o relacionamento imediato entre o local da 
competição e a Avenida Brasil, com propostas de novas conexões e travessias; as parce-
las do lado oposto da Avenida Brasil podem ser usadas para essas intervenções; não há 
restrições quanto ao uso ou programas a serem propostos; em relação à ocupação do 
local, os participantes podem propor intervenções cobrindo toda a área definida, ou uma 
fração do local, que pode estar na escala do bloco ou na esquina; e levar em consideração 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Os organizadores não especificaram a necessidade da adoção de um plano de 
habitação e não foram enfáticos enquanto à resolução do problema habitacional e 
questões sobre habitabilidade. No entanto, a obrigatoriedade de que as propostas devam 
estar sintonizadas com os ODS indica que as soluções devem buscar temas nem sempre 
associados, como a sustentabilidade ambiental e o empoderamento de grupos sociais 
vulneráveis.

DISCUSSÃO

A partir da exposição das diretrizes dos concursos apresentados, foram elaborados 
quadros-sínteses, que tiveram como objetivo cotejar as diretrizes habitacionais encon-
tradas bem como os tipos resultantes de sua aplicação. 

þŔŹơȍŔࡪࠁ��òǭȥʋơɽơ�-ȶȟɢȍơˉȶ�ƎŔ�èȶƃǫȥǠŔ�bȶȥʋơࡪ�ò¶čŁ��%ŖɭŹŔɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�
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þŔŹơȍŔࡪࠂ��òǭȥʋơɽơ�¡ȶɭŔɭ�-ŔɭǫȶƃŔ�bȶȥʋơࡪ�ò¶čŁ��%ŖɭŹŔɭŔ߿ࠁ߿ࠁ��

þŔŹơȍŔࡪࠃ��òǭȥʋơɽơ�èơȥȶʽŔ�òá�bȶȥʋơࡪ�ò¶čŁ��%ŖɭŹŔɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�

�þŔŹơȍŔࡪࠄ��òǭȥʋơɽơ�-ȶȥƃʠɭɽȶ�Ǝơ�zƎơǫŔɽ�%ŔǫˉǫȥǠȶ�Ǝơ�òŔȥʋȶ��ȥʋȼȥǫȶ�bȶȥʋơࡪ�ò¶čŁ��%ŖɭŹŔɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�
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þŔŹơȍŔࡪࠅ��òǭȥʋơɽơ�FȍơȟơȥʋŔȍ�-Ǡǫȍơ�bȶȥʋơࡪ�ò¶čŁ��%ŖɭŹŔɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�
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þŔŹơȍŔࡪࠇ��èơȍŔƇŴȶ�ƃȶȥƃʠɭɽȶɽ�ơ�ɢɭơȟǫɽɽŔɽ�ǠŔŹǫʋŔƃǫȶȥŔǫɽ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶɽ�
dados dos editais dos concursos, 2020.

þŔŹơȍŔࡪࠇ��èơȍŔƇŴȶ�ƃȶȥƃʠɭɽȶɽ�ơ�ɢɭơȟǫɽɽŔɽ�ŔȟŹǫơȥʋŔǫɽ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶɽ�
dados dos editais dos concursos, 2020.

A exposição das diretrizes quanto à questão habitacional é reveladora do entendi-
mento do campo do conhecimento da Arquitetura e Urbanismo quanto às necessidades 
dos assentamentos precários latinoamericanos. Todos os concursos manifestam a 
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importância de integrar os assentamentos precários à cidade formal, transformando-os 
em um corpo harmônico, respeitando suas histórias e suas necessidades.

Os editais dos concursos Renova SP e Elemental Chile foram mais específicos em 
se tratando das soluções habitacionais. O primeiro partia de um diagnóstico para cada 
área, no qual a indicação das áreas a serem removidas e reocupadas estava dada. A con-
tribuição das equipes se daria apenas no tipo habitacional e seus atributos, e o partido 
arquitetônico tinha de solucionar o problema da alta densidade, já que as áreas de 
relocação deveriam receber o máximo possível de moradias. A magnitude destas remo-
ções provoca um grande remodelamento das favelas integrantes dos PAIs, impactando 
a paisagem original.

O concurso Elemental também considera a remoção e reconstrução do ambiente 
original, que será bastante transformado. Em ambos os concursos, o morador não 
participa do processo de discussão sobre seu espaço individual, revelando que o enten-
dimento do problema habitacional, para seus organizadores, é formulado, sobretudo a 
partir de saberes técnicos. 

Outra relação possível de ser percebida é entre o concurso da Rocinha e o do Baixinho 
de Santo Antônio. Ambos partem das necessidades específicas de uma única comunidade 
para a produção de um plano de urbanização, no qual a habitação é parte dele e requer 
um diagnóstico para embasar a solução projetual. Porém, o concurso baiano discute 
a transformação da paisagem a partir da habitação, ao mencionar a possibilidade de 
alteração dos gabaritos.

Apesar do detalhamento quanto à remoção e relocação presentes no edital do 
Renova SP, o Morar Carioca foi o concurso que considerou de forma mais abrangente o 
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problema habitacional. Sem direcionar nenhuma solução, os organizadores se pautaram 
nos problemas mais recorrentes, advindos da ocupação de terrenos complexos como 
as encostas cariocas e as áreas de baixadas. As equipes foram desafiadas a produzir 
soluções, sem perder de vista a complexidade do alto adensamento populacional. Foi 
também o único concurso que considerou o problema da habitação pré-existente, ao 
solicitar propostas de melhoria habitacional.

Finalmente, o recente concurso para o Complexo da Maré se ancora nos ODS e na 
Nova Agenda Urbana, sem mencionar especificamente modelos habitacionais, sugerindo 
que este debate quanto à forma de solução dos problemas não é passível de ser restrita 
à diretrizes de projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise entre diferentes concursos de Arquitetura e Urbanismo para o tema 
da urbanização de assentamentos precários, tendo como recorte apenas a questão 
habitacional, evidenciou uma multiplicidade de visões sobre esta. Diferentes gestões 
municipais (ou federais, no caso Chileno) possuem visões muito distintas quanto aos 
caminhos para integrar as favelas à cidade. 

Algumas destas privilegiam soluções técnicas e grandiosas. Outras apostam na 
participação social como o meio mais legítimo de se enfrentar de forma adequada os 
desafios presentes considerando as especificidades locais. 

Finalmente, um concurso internacional apresenta como condicionantes de projeto 
a agenda global proposta pela ONU. Na ausência de uma política municipal ou nacional, 
o concurso da Maré surge descolado do contexto local de gestão urbana, apontando talvez 
para uma tendência que precisa ser compreendida e observada em pesquisas futuras: 
a ingerência de organismos internacionais e sua visão globalizante nas ações locais.
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RESUMO

Considerando o estado atual do ensino de arquitetura no Brasil, cujo âmbito é definido pelo 
currículo mínimo estabelecido pelo MEC, o texto trata de definir o papel e a estrutura do ateliê 
de projeto em uma grade curricular em que geralmente é tratado como mais uma disciplina e 
não como aquela onde todo o conhecimento arquitetônico é sintetizado.

Ao longo do texto são discutidos: a relação do ateliê com o escritório profissional, com as demais 
disciplinas e o papel da informática no ensino e na prática de projetos. Da mesma forma, são 
discutidos os requisitos mínimos para o professor de projeto, o tipo de arquitetura que é possível 
ensinar e o tipo de arquiteto que pretendemos formar.

O texto termina com a sugestão de um método baseado na (re)construção dos materiais de 
projeto acumulados ao longo da história.

PALAVRAS-CHAVE: projeto como (re)construção. ateliê como mini-escola

ABSTRACT

Bearing in mind the present state of architectural training in Brasil, conditioned as it is by the 
minimum curriculum defined by MEC, this text tries to redefine the role and the structure of the 
design studio in a situation in which it is considered one more among many subjects of study.

The text is composed of three parts. In the first there is a discussion about the relationship 
between the design studio and the professional office, the interchanges with other disciplines 
and the role played by computer graphics in teaching and practice. 

In the second part the interest shifts to topics like: what kind of knowledge is required of a 
design teacher, what kind of architecture can be taught and what kind of professional we can 
hope to prepare.

In the third part a suggestion of teaching method is advanced, one that is based on the (re)
construction of the design materials inherited from the history of our discipline.

KEYWORDS: design as (re)construction. design studio as mini-school

RESUMEN

Considerando el estado actual de la enseñanza de arquitectura en Brasil, cuya estructura es 
definida por el curriculum mínimo del Ministério de Educación, este texto trata de redefinir el 
rol y la naturaleza del taller de diseño en el ámbito de un Plan de Estudios en que es tratado 
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como una asignatura más entre muchas.

A lo largo del texto se discute la relacción del taller con el estúdio profesional, con las demás 
asignaturas y el rol de la inform;atica en la enseñanza y la práctica de proyectos. En la segunda 
parte se discute la formación de un profesor de diseño, asi como qué tipo de arquitectura se 
puede enseñar y que tipo de arquitecto esperamos formar.

El trabajo termina con la proposición de un método de enseñanza en base a la (re)construcción 
de los materiales de proyecto que nos ofrece la história de la arquitectura.

PALABRAS-CLAVE: proyecto como (re)construcción; taller como mini-escuela.
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Embora o currículo das escolas de arquitetura seja formado por muitas matérias, 
parece inquestionável que a disciplina de prática de projetos é a mais importante, pois 
é nela que se realiza a síntese de todos os conhecimentos necessários ao projeto de edifi-
cações, espaços abertos e de urbanismo.[1] Ou seja, é nela que se pratica algo aproximado 
ao que o futuro arquiteto fará após graduar-se.

Imediatamente, uma questão se impõe: qual a natureza do ensino de projeto? Como 
deve ser a disciplina em que, por meio da prática, se aprende a projetar? 

Muitos acreditam que o ateliê de projeto deve ser um simulacro de um escritório 
profissional. Essa crença padece de um vício de origem: em um escritório todos os que 
projetam já concluíram sua formação básica e estão legalmente habilitados a praticar 
a profissão. Por outro lado, o estudante de arquitetura não sabe nada ao entrar no curso 
e vai ganhando conhecimento a uma velocidade que só permite que emule a atividade 
do arquiteto ao final do curso.

Mesmo que seja prática corrente em muitas escolas brasileiras, me parece ridícula a 
ideia de que o estudante, fazendo uso da sua “liberdade”, desenvolva sua “personalidade 
criadora” sem contar com uma base a partir da qual evoluir. Para muitos, tudo o que um 
professor de projetos deve fazer é auxiliar os estudantes a desenvolverem o seu modo 
de criar, como se eles já trouxessem do período escolar anterior algum conhecimento 
sobre o assunto.

Tendo a concordar com os que dizem que projeto não se ensina, mas se aprende. 
Como pode ser isso? Contrariamente a disciplinas de outras áreas, um professor de pro-
jeto não detém nenhum conhecimento incontroverso que possa ser transmitido como 
fórmula para resolver problemas arquitetônicos. A essência do ensino de projeto é a 
criação e proposição de exercícios cuja realização permitirá ao estudante desenvolver a 
habilidade de projetar. Ao longo desses exercícios o professor apresentará aos estudan-
tes modos possíveis de solução dos problemas projetuais a eles propostos, geralmente 
apoiado em casos exemplares. Isso vale tanto para os aspectos formais/organizacionais 
do projeto quanto para os técnico-construtivos. O aprendizado de projeto se dá por 
repetição, reiteração de um processo que envolve muitas idas e vindas, tentativa e erro, 
precisando se repetir muitas vezes ao longo do curso de arquitetura para ser efetivo.

[1]  A palavra Aleph utilizada no título é aqui utilizada no sentido em que aparece no conto 
de mesmo nome do escritor argentino Jorge Luis Borges: o ponto em que convergem os segre-
dos do mundo. Com isso se quer enfatizar a centralidade absoluta das disciplinas de projeto 
arquitetônico e urbanístico no âmbito do currículo.
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Portanto, o ensino de projeto que se propuser a ser uma emulação da prática − em 
que se dá ao estudante um terreno e um programa e se espera dele que produza um 
projeto − está fadado ao fracasso. O que a escola pode proporcionar aos estudantes é 
uma base sólida de conhecimento, construída passo a passo, cuja aplicação prática pode 
ser verificada por meio de exercícios especificamente elaborados para esse fim. O local 
onde esse aprendizado acontece com mais intensidade é o ateliê de projeto ou − para 
ser mais genérico − a disciplina de prática de projetos.

Idealmente, o foco do currículo deveria estar voltado para o ateliê, no sentido de ser 
a disciplina com maior carga horária − algo em torno de 20 horas semanais −, tempo em 
que seriam desenvolvidos exercícios de projeto com o apoio dos professores de teoria, 
história, desenho, legislação, construção, etc., cujo tempo seria parcialmente dedicado 
à participação ativa no ateliê.

No entanto, não é assim que estão organizadas a maioria das escolas de arquitetura 
brasileiras: nelas a disciplina de prática de projetos é apenas mais uma, competindo 
com as demais pelo tempo e a atenção dos estudantes. Isso já seria suficientemente 
problemático, mas o problema é agravado pelo fato de que muito raramente há alguma 
coordenação entre os conteúdos das disciplinas de projetos e as demais. Consequên-
cias imediatas disso: multiplicação da carga de trabalho dos estudantes e dificuldades 
ampliadas no aprendizado de projeto.

Nesse estado de coisas, é inevitável que o ateliê acabe sendo desenvolvido como 
uma escola dentro da escola. Para poder garantir que os estudantes tenham informação 
diretamente relacionada às atividades que constituem o ateliê, os professores acabam 
tendo que dar aulas de teoria, de história, de representação, de informática aplicada ao 
projeto, de construção − detalhamento e estrutura −, etc.

A diferença do modo em que esses conteúdos são ministrados no ateliê reside no 
fato de que estão dirigidos para um objetivo específico: os exercícios de projeto aos quais 
os estudantes se dedicarão ao longo do semestre ou ano letivo.[2] O que não significa que 
sua aplicação seja limitada a uns poucos casos. Ao focalizar a discussão em objetivos 
específicos devemos aspirar à sua universalidade, a fornecer elementos que permitam 
ao estudante abordar qualquer tema.

[2]  Outro problema do ensino atual é a divisão do curso em semestres. Quatro meses não 
Ƣ�ʋơȟɢȶ�ɽʠ˪ƃǫơȥʋơ�ɢŔɭŔ�ɩʠơ�ɽơ�ɢȶɽɽŔ�Ǝơɽơȥʽȶȍʽơɭ�ƃȶȟ�ơ˪ƃǫƦȥƃǫŔ�ʠȟ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ�ŔɢɭơȥƎǫ˖ŔƎȶࡪ�
quando docentes e estudantes começam a falar a mesma língua e a se entender, termina o 
semestre e tudo começa novamente.
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Quando falo em tratar de teoria no ateliê é preciso distinguir entre aquilo que nor-
malmente é feito nas aulas de teoria da arquitetura − isto é, a apresentação e discussão 
das teorias conhecidas − da verdadeira teoria, que consiste na reflexão sobre a prática. A 
verdadeira teoria não precede nem se constitui em alternativa para a prática do projeto: 
o seu propósito deve ser sempre explicar os fatos que resistem à abordagem do mero 
sentido comum e contribuir para a “intensificação do entendimento visual, condição 
necessária da capacidade de julgar e, portanto, de conceber”.[3]

O objetivo da atividade teórica dentro do ateliê não pode ser a criação de fórmulas 
que resolvam todos os problemas de uma vez por todas, mas sim a ampliação da prática 
de projeto e seu campo problemático, proporcionando instrumentos que permitam 
reconhecer de maneira ordenada a complexidade da realidade.[4] Objetivamente, o resul-
tado disso é a explicitação de critérios claros que nortearão tanto o trabalho projetual 
discente quanto a sua verificação ao longo do período.

A história entra no ateliê como veículo da construção de repertório. Seu foco aqui é 
restrito e diretamente relacionado aos temas projetuais em questão: analisa-se projetos 
exemplares em busca de informação sobre estruturas formais, relações com o entorno, 
técnicas construtivas, etc. Ao mesmo tempo, muitas vezes é imperativo explicitar as 
características e relevância da arquitetura do entorno em que se atua.

Em relação à representação e ao uso da informática para esse fim, o normal é que 
as disciplinas que ministram esse conteúdo se limitem a ensinar como se usa os vários 
programas dedicados ao desenho e à modelagem 3D. Cabe ao ateliê a tarefa de mostrar 
como os aplicativos de modelagem podem ir além de sua condição de ferramenta sofis-
ticada de desenho e revelar sua utilidade transcendental como ferramentas de projeto.  
Não ajuda em nada o ensino de projeto quando professores passam a tratar ferramentas 
auxiliares como se fossem procedimentos, como parece ser o caso atual dos adeptos do 
parametricismo.

Quando concebida como ferramenta de projeto, a informática permite o conheci-
mento simultâneo do objeto em várias escalas e ajuda o desenvolvimento da consciência 
visual, cuja consequência é um melhor controle de qualquer proposta formal. Mais do 
que representar ideias, se trata de construir a forma utilizando o que a informática nos 
possibilita. Além disso, hoje é possível verificar com exatidão a qualidade de um espaço 

�ࠂ �qơȍǫȶ�áǫȵȷȥ�¡ǫɭŔƎŔɽ�zȥʋơȥɽǫʽŔɽ�%ŔɭƃơȍȶȥŔ�FƎǫƃǫȶȥɽ�čá-ࠈࠈࠈࠀ�ࡪ

�ࠃ �-Ŕɭȍȶɽ�¡Ŕɭʋǭ��ɭǭɽ�Fȍ�Ŕɭʋơ�ˊ�ȍŔ�ƃǫơȥƃǫŔࡪ�Ǝȶɽ�ȟȶƎȶɽ�Ǝơ�ǠŔŹȍŔɭ�ƃȶȥ�ơȍ�ȟʠȥƎȶࢩ�ơȟ��Ŕ�ƃǫȟŹɭŔ�
ˊ�ơȍ�Ŕɭƃȶ�%ŔɭƃơȍȶȥŔ�bʠȥƎŔƃǫȷȥ�-ŔǿŔ�Ǝơ��ɭɩʠǫʋơƃʋȶɽࠄ߿߿ࠁ�ࡪ
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por meio da simulação foto-realista, mas essa possibilidade só se realiza se essa aptidão 
estiver em sintonia com os critérios gerais que norteiam o projeto.[5]

Que tipo de professor?

Muito se discute a respeito do que ensinar e como ensinar no ateliê. Entretanto, 
quase nada se fala sobre a qualificação de quem assume essa tarefa. Há uma crença 
generalizada de que é suficiente ter o título de arquiteto para ensinar outros a projetar, 
assim como há uma tendência a aceitar que o trabalho em um escritório de arquitetura 
é treinamento suficiente para a docência.

Eu me arriscaria a afirmar que nenhuma dessas condições é suficiente para ensinar 
projeto. Ninguém deveria aventurar-se a comandar um ateliê de projeto sem possuir 
uma visão clara do que é o projeto no sentido mais amplo, entendimento que deve ser 
acompanhado por uma habilidade inequívoca para transmiti-lo. O estudante precisa 
saber os critérios que regem o ateliê para poder projetar; são esses critérios que servirão de 
base para as críticas positivas e negativas que os professores farão ao longo do semestre.

Outro aspecto importante do perfil do professor de projeto é o seu envolvimento 
com projetos. Assim como não se pode confiar num professor de cirurgia que não prati-
que, também deveria ser exigido do professor de projetos uma prática regular, o que não 
significa que todos devam fazer parte de um escritório convencional.[6] Qual estudante 
não gostaria de constatar que seu professor também se vê às voltas com os mesmos 
problemas que ele(a) e que, por vezes, tem as mesmas dificuldades para resolvê-los?

Idealmente, o professor de projetos deve ter conhecimento abrangente: isso significa 
poder abordar temas de urbanismo, edificações, paisagismo, construção, estruturas, etc, 
assim como ministrar aulas cuja ênfase seja teórica e histórica. Na pior das hipóteses, 
se for difícil contratar professores com essa qualificação, um grupo de docentes deverá 
ser montado para dar conta de todas essas atribuições de modo afinado.
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Que tipo de arquiteto?

Nos dias atuais há duas posições que podem ser adotadas em relação à prática 
da arquitetura e ao seu ensino. Por um lado, pode-se ter como objetivo a formação do 
arquiteto ‘artista’, criador de formas insólitas e impactantes, cujo valor profissional será 
maior à medida em que essas obras se adequarem à sociedade do espetáculo em que 
estamos inseridos.[7]

Por outro lado, podemos ter objetivos mais modestos e almejar a formação de 
profissionais cuja meta não seja o estrelato mas a prestação de serviços à sociedade, 
produzindo arquiteturas corretas e adequadas ao lugar e tempo em que vivemos. Isso 
não significa abrir mão da possibilidade de produzir arquitetura e urbanismo de alta 
qualidade, apenas que essa qualidade também dependerá da pertinência dos projetos 
às situações que procuram resolver.

No primeiro caso estamos diante de uma arquitetura cuja ênfase está na aparên-
cia, e de tal modo que uma certa desconsideração dos demais aspectos é considerada 
normal, um preço a pagar pela obtenção de formas ‘transcendentais’. Nesta linha de 
pensamento encontramos uma confluência intrigante entre o romantismo do século 
dezenove − com a sua ênfase na expressão da individualidade do artista − e os valores 
da publicidade atual, com sua ênfase na criação de situações impactantes, sejam elas 
campanhas de promoção de produtos ou a construção de um edifício representativo.

No segundo caso, estamos diante de uma arquitetura mais modesta, menos pre-
ocupada com o seu destaque midiático do que com a adequação da suas criações ao 
contexto cultural, econômico e social em que se inserem. Essa é a arquitetura entendida 
como verdadeiro serviço à sociedade, atitude que em nenhum momento invalida as 
preocupações disciplinares e o objetivo de realizar projetos de excelência.

A simples enunciação desses dois modos de conceber a arquitetura já indica que há 
mais de uma maneira de conceber a arquitetura, gostemos disso ou não. Logo, o ensino de 
projeto não pode ser neutro: a abordagem específica de cada ateliê deveria ser explicitada 
claramente e suas características principais discutidas em relação às suas alternativas.

Que tipo de arquitetura pode ser ensinada?

Vamos supor, como base de argumentação, que a arquitetura progrida de formas 
geometricamente elementares a mais complexas, num espectro que teria Loos e Tessenow 
num extremo e Gehry e Hadid no outro. Sem emitir juízo de valor sobre esses modos de 

[7]  De acordo com os defensores dessa posição, é claro.
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fazer de arquitetura, não resta dúvida de que a produção dos últimos apresenta muito 
mais complexidade do que a dos primeiros. 

Em qualquer espécie de aprendizado, especialmente em áreas que envolvem criação, 
costuma-se proceder das ideias, estratégias e técnicas mais simples para as mais com-
plexas. Sendo assim, pareceria lógico que o ensino de projeto se preocupasse em dotar 
os estudantes primeiro de um conhecimento básico e seguro para só então aventurar-se 
a enfrentar graus maiores de complexidade. Bom exemplo disso é a carreira do próprio 
Frank Gehry, cuja obra consistiu em uma produção absolutamente convencional por 
quase trinta anos, momento a partir do qual ele iniciou gradualmente a produzir o tipo 
de arquitetura que o tornou famoso (embora não necessariamente um arquiteto melhor).

No entanto, não é isso que acontece na maioria das escolas. Fascinados com o que 
vêem nas revistas e eventos, muitos professores confundem criatividade em arquitetura 
com a capacidade de criar objetos insólitos, surpreendentes, e impactantes. Até pouco 
tempo aquela crença era acompanhada de outra: de que aquele tipo de criatividade era 
dependente de um talento superior inato. Desde o surgimento da informática aplicada 
ao projeto a crença no talento inato deslocou-se para a habilidade em utilizar as possi-
bilidades dos programas de modelagem em três dimensões.

Isso me parece uma grave distorção do papel da universidade, pois o ensino de 
graduação não é lugar para experimentação. Para isso há disciplinas optativas, cursos 
de pós-graduação e projetos de pesquisa. Um curso regular de graduação em arquitetura 
deveria estar preocupado essencialmente em transmitir o conhecimento que define 
o ofício e que permite ao profissional servir a sociedade de modo correto e adequado.

Que método utilizar?

Nos cursos e disciplinas de projeto ditas de ‘vanguarda’ ou de experimentação 
ocorrem coisas curiosas. Fala-se muito em ‘liberar o estudante’, em dar-lhe liberdade 
para exercer sua criatividade. Ao ouvir tais afirmações logo nos perguntamos a respeito 
do que esses estudantes estariam sendo liberados: de adolescências normais de classe 
média e alta em que a característica mais evidente é a liberdade de movimentos e de 
pensamento? O que mais parece faltar ao pós-adolescente que temos como estudante é 
disciplina e conhecimento, coisa nem sempre encontrada em ateliês de projeto.

O professor ‘libertador’ tenta ensinar projeto recorrendo a métodos igualmente 
curiosos. São famosos os exercícios em que se pede aos estudantes que escolham qualquer 
objeto em casa e o transformem em um edifício. É famoso um texto de um arquiteto 
espanhol que apresenta como ilustrações várias planimetrias cotadas de um croissant! 
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Também são comuns exercícios de manipulação formal de sólidos elementares sem 
que haja qualquer relação com programa, lugar ou técnica, o que limita sobremaneira 
o ganho que se poderia extrair deles.

Nos últimos anos se generalizou a prática de incentivar o uso de geometrias comple-
xas como se isso fosse uma obrigação, pelo simples fato de que a informática possibilita 
que se projete qualquer coisa. O fato de que se pode fazer algo significa automaticamente 
que se deva fazê-lo? Assim como nos anos 1980 utilizar frontões e outros elementos do 
repertório clássico representava uma credencial de modernização − no sentido de estar 
atualizado − nestas duas primeiras décadas do novo milênio o uso de fractais, rizomas, 
geometrias booleanas, cintas de Moebius, etc, desempenham o mesmo papel.

Isso tudo representa uma grande distorção do que é realmente a arquitetura: a 
origem da forma arquitetônica passa a ser a geometria pura, passando para segundo 
plano o programa, o lugar, a técnica e a cultura disciplinar.[8]

Outro grande problema do ensino ‘libertário, criativo e atualizado’ é sua falta de 
sistematicidade: suas lições terminam em si mesmas, não criam uma base sólida para 
o futuro profissional, que sempre dependerá da ‘sacada’ genial em vez de basear sua 
prática em um ofício sedimentado ao longo do tempo. 

O ensino de arquitetura tem padecido de várias moléstias, além das já mencionadas 
aqui. Uma delas é tratar o projeto como se fosse um organismo e atribuir-lhe atitudes e 
características de seres animados. Outra é a utilização de termos e conceitos de outras 
áreas de conhecimento, o que muitas vezes confunde o entendimento e a solução de 
problemas estritamente arquitetônicos. Uma terceira é basear o projeto numa abordagem 
conceitual em que o conceito que dá origem à forma é algo estranho aos aspectos espe-
cíficos da situação para a qual se busca uma solução arquitetônica. Essa prática resulta 
em obras cuja forma deriva da busca de materialização daquele conceito − o que relega 
a um plano secundário o atendimento às reais necessidades que suscitaram o projeto 
−, e cuja experiência da obra se reduz ao reconhecimento do conceito.

Nada disso tem muito a ver com a arquitetura autêntica. Os melhores exemplos de 
arquitetura que podemos encontrar na história − em sua maioria vinculados ao clas-
sicismo e ao modernismo, os dois únicos sistemas formais completos que se conhece 
− são resultantes de uma concepção do projeto como síntese formal − que utiliza como 

[8]  Como exemplo disso pode-se mencionar um curso de mestrado ministrado em uma 
importante universidade européia intitulado Da geometria ao espaço construído, que tem 
como um de seus objetivos “transmitir uma nova visão da arquitetura moderna baseada na 
utilização de geometrias complexas”. 
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ferramentas os materiais de projeto da própria arquitetura − das necessidades do pro-
grama, das sugestões do lugar e da disciplina da construção.

Pelo exposto, o ensino de arquitetura deveria sempre se basear na própria arquite-
tura. Assim, o que podemos realmente transmitir − tentando facilitar o aprendizado por 
cada estudante − é o ofício da arquitetura, materializado nos projetos e edifícios que nos 
cercam ou que podemos conhecer por meio das mais variadas mídias. Para aprender o 
ofício da arquitetura é necessário envolvimento direto e constante com a sua matéria 
prima: seus edifícios e projetos.

Em um livro extremamente sugestivo, Helio Piñón sugere que “o aprendizado 
de projeto deveria ser pensado como uma (re)construção de materiais da arquitetura, 
guiada por critérios extraídos das próprias obras sobre as quais se atua”(Piñón, 2005)[9]. 
Dito de outro modo a noção de projeto como (re)construção significa “a construção de 
uma nova ordem a partir de matéria prima verificada empiricamente”[10].

O que Piñón sugere é o envolvimento direto com os precedentes, seja pelo re-de-
senho ou pela atuação direta sobre um projeto. Em ambos os casos, se pode atingir o 
reconhecimento da formalidade e do sentido histórico da obra, coisa que em muitos 
casos nunca acontece ao longo dos currículos convencionais. Enquanto o normal é que 
se proceda do programa ao objeto, a proposta de Piñón inverte o processo, propondo 
que se descubra a lógica do programa a partir da identificação da ordem do edifício.

A adoção de um edifício de reconhecida qualidade como objeto de reflexão ativa 
fornece materiais de projeto – elementos e critérios de ordenação – que permitem a 
elaboração posterior dos mesmos materiais em situações variadas. Ao fixar o olhar sobre 
um universo ordenado, o estudante é levado a reconhecer os critérios de construção 
formal e material que determinam sua aparência. Além disso, 

“abordar a arquitetura a partir dos edifícios − e não desde os programas − tem a 
vantagem de mostrar a relevância da dimensão visual da concepção em comparação 
com o hábito de fazer referência a conceitos legitimadores”[11].

O que proponho é um trabalho constante sobre a arquitetura: o re-desenho de 
projetos exemplares como meio de adquirir conhecimento específico sobre os principais 
aspectos da arquitetura. Todo e qualquer edifício com o qual tenhamos tido contato 
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íntimo − projetando-o, construindo-o ou re-desenhando-o − nunca mais sairá da nossa 
memória, tornando-se matéria prima para futuros trabalhos. Isso vale tanto para bons 
quanto para maus projetos, por isso me parece seguro utilizar como objeto de reflexão 
ativa aqueles arquitetos e edifícios/projetos sobre os quais não paire dúvida a respeito 
da sua qualidade. Não haverá muita margem de erro se trabalharmos sobre os bons 
exemplos da arquitetura clássica − qualquer livro texto nos fornece uma lista suficiente 
− e da arquitetura moderna. Ou alguém negará a qualidade de gente como Le Corbusier, 
Mies van der Rohe, Louis Kahn, Niemeyer, Reidy, Rino Levi e Paulo Mendes da Rocha?

As vantagens do re-desenho de arquiteturas exemplares podem ser ampliadas 
se estabelecermos como exercício a investigação de supostas alterações do programa 
original: isso permitirá ir além do reconhecimento do sistema e passar à exploração de 
suas capacidades operativas.

Até em exercícios menos ‘controlados’ − em que o estudante possa definir a estrutura  
formal a adotar − pode-se oferecer um repertório de estratégias compositivas a serem 
testadas em situações programáticas e locacionais específicas.

Talvez a consequência mais positiva e menos visível do ensino de projeto baseado 
na manipulação de arquiteturas exemplares seja colocar o professor no seu devido lugar. 
Na maioria das escolas o professor de projeto é todo-poderoso: a sua opinião define o 
que é correto e o que não é – quase nunca colocado dessa forma, mas em termos de bom/
ruim, gosto/não gosto –, muitas vezes sem que nenhuma explicação lógica acompanhe 
o seu veredito. Como afirma sabiamente Helio Piñón:

“É irresponsável confiar nos professores de projeto para adquirir tais elementos e 
critérios: os professores devem atuar como intermediários entre a arquitetura e quem se 
prepara para praticá-la. O professor tem a obrigação de tornar evidente que a autoridade 
está nos edifícios, não nas suas opiniões: em suas intervenções ele deverá identificar e 
enfatizar os valores e critérios que se possa extrair deles.” (Piñón, 2005) [12]

Embora não seja o único lugar, o ateliê é onde se pode desenvolver esse aprendizado 
baseado no contato direto com a arquitetura de qualidade, indo da análise à síntese 
como partes indissociáveis de um mesmo processo.
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Enquanto os currículos da maioria das escolas não reconhecerem a verdadeira 
posição hierárquica do ateliê de projetos, a única alternativa para se criar condições de 
um melhor aprendizado será tratá-lo como uma escola dentro da escola de arquitetura.
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RESUMO

Considerando a importância da construção civil e suas atividades para o meio ambiente, o 
presente artigo tem como objetivo avaliar os impactos ambientais do sistema de vedação 
vertical de uma habitação de interesse social, a partir da Avaliação do Ciclo de Vida. Para o 
desenvolvimento da pesquisa foi realizado um estudo de caso de uma unidade habitacional 
do Residencial Canaã localizada no município de Passo Fundo – RS, avaliando seu sistema de 
vedação vertical constituído de alvenaria com blocos cerâmicos. O escopo adotado refere-se às 
etapas de extração da matéria prima, produção dos materiais, transporte e desperdícios em 
obra e foi adotada a unidade funcional de metro quadrado de área construída. A etapa de ava-
liação de impactos do ciclo de vida foi realizada no software OpenLCA 1.8 utilizando a base de 
dados Ecoinvent versão 3.6 e o modelo de sistema cut-off com processos de mercado (Market). Os 
resultados encontrados no estudo referem-se às categorias de Potencial de depleção de recursos 
abióticos de origem fóssil e não fóssil, potencial de acidificação do solo e da água, potencial de 
eutrofização, potencial de aquecimento global e potencial de depleção da camada de ozônio.

PALAVRAS-CHAVE: avaliação do ciclo de vida. impactos ambientais. habitação.  alvenaria de 
vedação. 

ABSTRACT

Considering the importance of civil construction and its activities for my environment, this arti-
cle aims to evaluate the environmental impacts of the vertical fence system of a social housing, 
from the Life Cycle Assessment. For the development of the research, a case study of a residential 
unit at Residential Canaã located in the city of Passo Fundo - RS was carried out, evaluating its 
vertical fence system consisting of masonry with ceramic blocks. The scope adopted refers to the 
stages of extraction of raw material, production of materials, transport and waste on site and 
the functional unit of square meter of built area was adopted. The life cycle impact assessment 
step was performed using OpenLCA 1.8 software using the Ecoinvent database version 3.6 and 
the cut-off system model with market processes (Market). The impact categories were evaluated 
and are present in the EN 15804: 2012 impact method with CML baseline. The results found in 
the study refer to the categories of depletion potential of abiotic resources of fossil and non-fossil 
origin, potential for acidification of soil and water, potential for eutrophication, potential for 
global warming and potential for depletion of the ozone layer.

KEYWORDS: life cycle assessment. environmental impacts. housing. sealing masonry.
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RESUMEN

Considerando la importancia de la construcción civil y sus actividades para mi entorno, este 
artículo tiene como objetivo evaluar los impactos ambientales del sistema de cerca vertical de 
una vivienda social, a partir de la Evaluación del ciclo de vida. Para el desarrollo de la inves-
tigación, se llevó a cabo un estudio de caso de una unidad residencial en Residencial Canaã 
ubicado en la ciudad de Passo Fundo - RS, evaluando su sistema de cerca vertical que consiste en 
mampostería con bloques de cerámica. El alcance adoptado se refiere a las etapas de extracción 
de materia prima, producción de materiales, transporte y desechos en el sitio y se adoptó la 
unidad funcional de metro cuadrado de área construida. El paso de evaluación del impacto del 
ciclo de vida se realizó utilizando el software OpenLCA 1.8 utilizando la base de datos Ecoinvent 
versión 3.6 y el modelo de sistema de corte con procesos de mercado (Market). Las categorías de 
impacto fueron evaluadas y están presentes en el método de impacto EN 15804: 2012 con línea 
de base de LMC. Los resultados encontrados en el estudio se refieren a las categorías de potencial 
de agotamiento de los recursos abióticos de origen fósil y no fósil, potencial de acidificación 
del suelo y el agua, potencial de eutrofización, potencial de calentamiento global y potencial 
de agotamiento de la capa de ozono.

PALABRAS-CLAVE: evaluación del ciclo de vida. impactos ambientales. vivienda. sellado de 
mampostería.

INTRODUÇÃO

Frente às necessidades atuais, percebe-se a importância em mensurar e avaliar os 
impactos resultantes dos processos dos materiais empregados nos sistemas construtivos 
utilizados na construção civil. A busca pelo desenvolvimento sustentável nesse setor 
instiga o gerenciamento dos impactos ambientais causados e a avaliação dos impactos 
dos sistemas e materiais construtivos empregados. Dessa forma, crescem as discussões 
sobre os impactos ambientais gerados e sobre alternativas para que ocorra sua mitigação.

De acordo com Cabeza (2014), todo projeto de construção resultará em algum impacto 
ao meio ambiente. Assim, segundo Agopyan e John (2011), os sistemas construtivos e 
seus componentes influenciam de forma positiva ou negativa nos impactos gerados 
pela edificação e consequentemente no entorno em que está inserida. Logo, é notável a 
importância da indústria da construção para o meio ambiente. As emissões globais de 
gases de efeito estufa, o consumo de recursos naturais, o consumo de energia e a gera-
ção de resíduos estão entre os principais impactos causados por esse setor (CNI, 2017).
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Por outro lado, o setor da construção civil se destaca em relação às políticas públi-
cas habitacionais. Perante aos problemas de déficit habitacional brasileiro, torna-se 
evidente a importância da expansão de habitações de interesse social, já que no Brasil 
grande parcela da população é de baixa renda e necessita de habitações públicas, ou de 
incentivo de programas desse porte. Porém, no contexto atual, as habitações de inte-
resse social associam-se à construção de menor custo, onde muitas vezes os projetos 
desconsideram fatores relacionados à sustentabilidade para a escolha de seu sistema 
construtivo (MONTES, 2016). 

Segundo Moraga (2017), o interesse pelo estudo de impactos ambientais gerados 
nas atividades de construção de habitações públicas aumentou. Esse é um setor que 
merece mais estudos, uma vez que contribui para o desenvolvimento habitacional e é 
desenvolvido em larga escala. Montes (2018) salienta a influência das decisões tomadas 
ainda na concepção desses projetos, pois estes afetam todo o ciclo de vida da edificação e, 
sabendo que as edificações possuem, de forma geral, uma longa vida útil, esses impactos 
atingem o meio ambiente e seus usuários a longo prazo.

Referente à avaliação de impactos ambientais nas etapas de uma edificação, a 
Avaliação do Ciclo de Vida torna-se uma ferramenta capaz de auxiliar no entendimento 
dos impactos gerados e na sua quantificação. A ACV adota uma abordagem abrangente 
e sistêmica da avaliação ambiental. Assim, é possível visualizar um aumento no inte-
resse em incorporar a ACV para avaliação de métodos para construção e de tomada de 
decisão na seleção de produtos ambientalmente preferíveis, bem como para avaliação 
e otimização dos processos de construção (MORAGA et al., 2016).

Em relação aos sistemas construtivos de uma habitação, Sposto e Paulsen (2014) 
afirma que o sistema de vedação, participa de forma expressiva do total de massa cons-
truída de uma edificação, possuindo assim, grande potencial para a redução de energia 
consumida e consequentemente emissões de CO2 dessa edificação na fase de construção. 
Caldas et al. (2017) apontam para a necessidade de análises ambientais para auxiliar na 
escolha de sistemas de vedação vertical com baixa pegada de carbono. Já que em seus 
estudos os autores comprovaram que a alvenaria apresenta mais de 70% da massa total 
de uma edificação habitacional, sendo responsável por grande parte das emissões de 
CO2 geradas durante seus processos de fabricação e uso.

Nessa conjuntura, entendendo a importância dos sistemas construtivos na geração 
de impactos ambientais de uma edificação, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar 
os impactos ambientais do sistema de vedação vertical de uma habitação de interesse 
social. Para tal, este artigo traz como estudo de caso uma unidade habitacional do Resi-
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dencial Canaã localizada no município de Passo Fundo – RS, avaliando seu sistema de 
vedação vertical constituído de alvenaria com blocos cerâmicos.

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA

Responsável por quantificar os impactos causados sobre o meio ambiente, a Avalia-
ção do Ciclo de Vida (ACV), é um método que analisa todo o ciclo de vida de um produto ou 
serviço. Essa análise é executada mediante a: compilação de um inventário, as entradas 
e saídas associadas ao produto e a avaliação e interpretação dos impactos ambientais 
relacionadas a essas entradas e saídas (NBR ISO 14040, 2009). A ferramenta possibilita 
analisar produtos e insumos para melhor compreender seus ciclos e assim contribuir 
para propor soluções que diminuam seus impactos ao meio ambiente. Silva et al. (2015, 
p.11) definem a avaliação do ciclo de vida como: “Avaliação utilizada para quantificar a 
carga ambiental de um produto desde a retirada da natureza das matérias-primas elemen-
tares que entram no sistema produtivo (berço) à disposição do produto final (túmulo)”.

O objetivo de uma ACV é analisar os fluxos provenientes da natureza e que são 
direcionados a ela, para atenuar o consumo de recursos naturais e as emissões derivadas 
das atividades exercidas durante o processo de produção, uso e descarte de produtos 
(SAADE, 2017). Por se tratar de analise com abordagem holística, conforme Tavares (2006), 
as aplicações de uma ACV são abrangentes e o resultado dessa análise é fidedigno de 
acordo com a origem e transparência dos dados levantados. 

A Avaliação do Ciclo de Vida é orientada pela NBR 14.040 (2009) Gestão ambien-
tal - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura, e pela NBR 14.044 (2009) Gestão 
ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e orientações. A NBR 14.040 descreve 
alguns requisitos mínimos, os princípios e a estrutura para nortear os estudos de ACV. 
A NBR 14.044 abrange dois tipos de pesquisa: o estudo de avaliação do ciclo de vida e 
estudos de inventário do ciclo de vida. Esta norma fornece diversas orientações e reco-
mendações para garantir a transparência desses estudos.  A Figura 1 demonstra de forma 
esquematizada o funcionamento de uma ACV.
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De acordo com a NBR ISO 14.040, uma ACV deve estar estruturada em quatro etapas, 
sendo elas: Definição do objetivo e escopo; Análise de inventário; Avaliação de impactos e 
interpretação de resultados. No objetivo da ACV deve ser descrita a aplicação pretendida 
bem como as razões para a execução do estudo (ABNT, 2009). No Escopo da ACV deve ser 
definido o sistema de produto analisado, a unidade funcional, a metodologia de avalia-
ção de impacto e os tipos de impactos ambientais levados em consideração no estudo, 
a qualidade de dados e as limitações da pesquisa (SILVA et al., 2015).

A segunda etapa de uma ACV, análise do inventário, é definida por Silva et al. (2015, 
p.10) como: “Fase da ACV que envolve a compilação e a quantificação de entradas e saídas 
de matéria e energia ao longo do ciclo de vida de um produto”.  Nessa fase os impactos 
ambientais ao longo do ciclo de vida de um produto são agrupados, ou seja, o inventário 
é uma lista dos fluxos do produto (Ciroth et al., 2011). 

A fase de avaliação de impactos tem como objetivo proporcionar o entendimento 
da significância dos impactos ambientais abordados no estudo ao longo do ciclo de vida 
do produto. Por fim, a etapa de interpretação dos resultados compreende a identificação 
dos resultados significativos encontrados nas fases de Análise de Inventário e Avaliação 
de Impactos. As constatações dessa etapa devem estar relacionadas ao objetivo e escopo 
definidos nas etapas iniciais da estrutura da ACV (ABNT, 2009).
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METODOLOGIA

Para atender objetivo proposto neste artigo será realizada a Avaliação do Ciclo de 
Vida do sistema construtivo de alvenaria de vedação composto por blocos cerâmicos, 
com a finalidade de quantificar impactos ambientais presentes em seus processos. O 
método utilizado nesta dissertação para a aplicação da ACV é baseado nas normas NBR 
ISO 14040 (ABNT, 2009) e da NBR ISO 14044 (ABNT, 2009). Para tanto, foi realizado um estudo 
de caso de uma unidade habitacional do Residencial Canaã localizado em Passo Fundo 
– RS a fim de quantificar os impactos do sistema avaliado. As unidades habitacionais do 
loteamento possuem área de 45,19m. O residencial possui 210 unidades habitacionais. 
Como todas seguem o mesmo projeto padrão e metragem, o estudo de caso será aplicado 
em uma unidade habitacional. Por se tratar de habitações de interesse social, o projeto 
foi desenvolvido a partir dos critérios mínimos definidos pela CAIXA. 

O sistema de produto adotado nesse estudo é o ciclo de vida dos materiais que com-
põem o sistema construtivo de alvenaria de vedação. O escopo adotado, atende as etapas 
de extração da matéria prima, produção dos materiais, transporte e desperdício em obra.

A unidade funcional utilizada é o metro quadrado (m²) de área construída. A uni-
dade funcional, de acordo com Pedroso (2015), tem o objetivo de proporcionar referências 
para o estudo de ACV, dessa forma, para garantir a compatibilidade, adotam-se unidades 
funcionais utilizadas na indústria da construção civil. Nesse setor, o autor indica que a 
unidade utilizada é de área construída por metro quadrado (m²).

Inventário do Ciclo de Vida

O sistema construtivo de vedação vertical externa adotado no projeto da unidade 
habitacional estudada é de alvenaria de vedação convencional, composto por blocos 
cerâmicos de vedação assentados com argamassa, cal e areia, como especificado no Qua-
dro 1. Para o inventário quantitativo dos materiais utilizados foram utilizados dados da 
SINAPI (2019). Nesses dados já estão contabilizados os desperdícios de materiais em obra.

 

Quadro 1: Levantamento do sistema avaliado.
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O levantamento do inventário foi realizado utilizando a base de dados Ecoinvent 
versão 3.6 e o modelo de sistema cut-off com processos de mercado (Market). De forma 
simplificada, os dados do tipo Market representam dados referentes às atividades de 
transformação do produto acrescidas do transporte. Neste estudo os dados também 
representam uma média para o contexto global. 

Todos os dados disponíveis na Ecoinvent possuem uma localização geográfica, 
dessa forma, dados do tipo GLO representam atividades que consideram uma média para 
todos os países do mundo (ECOINVENT), em outras palavras um dado GLO representa 
algo que já foi mensurado para diversos países e a partir desses resultados foi criado 
uma média global.    

A abordagem utilizando inventário com dados globais gera incertezas a respeito de 
especificidades da localização, porém, por se originarem da mesma base e especificação, 
ainda poderão ser comparados entre si. Apesar das incertezas geradas pela dificuldade 
de encontrar bases locais, os resultados poderão ser comparados futuramente com 
novos estudos a serem realizados quando inventários locais já estiverem disponíveis 
ou dados adaptados. 

Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida

Nessa etapa, foi utilizado software OpenLCA 1.8 para o cálculo de avaliação de 
impactos. As categorias de impacto foram avaliadas e estão presentes no método de 
impacto EN 15804:2012 com baseline CML. 

Esse método contém indicadores a serem usados na descrição dos impactos ambien-
tais de produtos da construção civil de acordo com a norma EN 15804:2012. A norma 
estabelece critérios básicos para declarações ambientais de produtos e serviços da 
construção civil. Ela também fornece regras para o cálculo de avaliação de impactos 
incluindo indicações de avaliação de impactos a serem levados em consideração para 
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estudos de produtos da construção civil. As categorias de impactos analisadas estão 
especificadas no Quadro 2:

Quadro 2: Categorias de impactos avaliados de acordo com o método EM 15804:2012 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro momento, utilizando o software OpenLCA, com a inserção da base 
de dados utilizada foi gerada uma lista, com as entradas e saídas inseridas nos compo-
nentes do sistema de alvenaria. A partir do cálculo no software, obteve-se o resultado 
da Avaliação dos Impactos do Ciclo de Vida do sistema de alvenaria estudado para as 
categorias de impacto selecionadas.

No software OpenLCA foi possível indicar os impactos separadamente da argamassa 
de assentamento (A) e dos blocos cerâmicos (B) para cada categoria de impacto, conforme 
é possível observar no Quadro 3. Além disso, são apresentados os resultados do sistema 
de alvenaria de vedação vertical como um todo (A + B), considerando o estudo de caso de 
uma unidade habitacional do Residencial Canaã para a construção de 91m² de alvenaria 
utilizando os componentes e quantidades especificadas no Quadro 1. 

Cabe salientar, que o estudo utilizou de base de dados globais, apresentando assim 
fluxos e elementos com médias para o contexto globais. Podendo assim, gerar incertezas 
em relação ao contexto local.

Quadro 3: Resultado avaliação de impactos do sistema de alvenaria de vedação vertical.  
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Para compreender melhor os impactos avaliados nesta pesquisa, na Figura 2 são 
apresentados os gráficos de cada categoria de impacto ambiental analisada para cada 
um dos componentes avaliados.

Figura 2: Resultados da avaliação dos impactos ambientais para cada categoria. Fonte: Elabo-
rado pelos autores, 2020.

As seis categorias de impacto são resultantes da ACV com o uso do método de 
impacto EN 15804:2012 com baseline CML. No impacto de depleção de recursos abióticos 
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fósseis, a participação nos matérias de construção avaliado está relacionada ao processo 
produtivo do cimento e a utilização de combustíveis fósseis.

O Potencial de Acidificação do Solo e da Água é o impacto relacionado à chuva ácida. 
Ocorre devido a emissão de poluentes ácidos, na forma de chuva ácida afetam o solo e 
a água, flora, fauna, além de afetar edifícios (MORGA, 2017).
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O Potencial de Eutrofização é o impacto responsável pela excessiva nutrição de 
ecossistemas com nitrogênio (N) e fosforo (P), aumentando a quantidade de algas na água 
reduzindo o oxigênio disponível (ILCD, 2011). Causando assim desequilíbrio marinho.

No Potencial de Aquecimento Global (GWP) são indicadas as emissões poluentes 
que potencializam o aquecimento global. Essas emissões são relacionadas a gases CO2, 
hidrocarboneto, NOx etc. Formando o que se chama de CO2 equivalente. “O dióxido de 
carbono equivalente é o resultado da multiplicação das toneladas emitidas de GEE pelo 
seu potencial de aquecimento global” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, p.1 2012).

Em relação à argamassa, grande parte das emissões de CO2 está relacionada à pro-
dução do cimento, devido aos processos de clinquerização. Quanto aos blocos cerâmicos, 
boa parte das emissões concentram-se no processo de queima do bloco, já que, segundo 
Crivelaro e Pinheiro (2016) a principal fonte de energia utilizada nesse processo é a lenha. 

A Figura 2 mostra, no gráfico de GWP, que para a construção de 91m² de alvenaria de 
vedação de uma unidade habitacional são emitidos 366,6526 kgCO2eq nos componentes 
para a argamassa de assentamento e 2378,74 para os blocos cerâmicos. 

Por fim, o Potencial de Depleção da Camada de Ozônio indica a diminuição da 
camada de ozônio, causada pela emissão de gases químicos. Essa camada permite a 
proteção a radiação ultravioleta solar, sua diminuição acarreta efeitos na saúde humana 
e na biosfera (WMO, 2011). 

Analisando os gráficos, conclui-se que de modo geral, comparando os dois compo-
nentes do sistema de alvenaria, os impactos foram maiores para o ciclo de vida dos blocos 
cerâmicos, resultado relacionado a sua maior massa total (kg) em relação a argamassa.

CONCLUSÃO

O artigo teve como objetivo avaliar os impactos ambientais do sistema de vedação 
vertical, composto por alvenaria com blocos cerâmicos, de uma unidade habitacional de 
interesse social através da aplicação da Avaliação do Ciclo de Vida. A abordagem utilizou 
dados do inventário da Ecoinvent versão 3.6, a atual versão disponível, em nível global. 

Para a avaliação dos impactos ambientais do sistema analisado, foi utilizado o 
método de impacto EN 15804:2012 com baseline CML, a modelagem do sistema e cálculos 
foram realizados no software OpenLCA. Resultando assim em seis categorias de impactos 
para o sistema de vedação vertical, e também para seus componentes separadamente. 
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Com o estudo, concluiu-se que a Avaliação do Ciclo de Vida mostra-se uma alter-
nativa promissora para contribuir na tomada de decisões de projeto que resultem em 
edificações com menores impactos ambientais.

Em relação a possíveis limitações do estudo, não utilizar dados adaptados gera 
incertezas em relação a aspectos específicos do local onde o estudo está inserido, podendo 
ocasionar alguma extrapolação de resultados. Porém não é nula sua contribuição para a 
análise dos impactos ambientais gerados, uma vez que a base de dados empregada neste 
artigo segue padrões globais. Em novos estudos, os resultados poderão ser comparados 
com base de dados distintas e, quando disponíveis, com inventário realizado a partir 
de dados regionalizados.

O presente artigo é um estudo inicial referente ao estudo de Avaliação de Ciclo de 
Vida das unidades habitacionais do Residencial Canaã. Como estudos futuros sugere-se 
a Avaliação do Ciclo de Vida de diferentes sistemas construtivos das habitações, aumen-
tar o escopo aqui proposto, analisando etapas de manutenção e etapas finais do ciclo 
de vida e comparar resultados obtidos a partir de base de dados secundária e dados 
regionalizados ou adaptados. 
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RESUMO

As cidades brasileiras apresentam elevadas problemáticas em suas redes de infraestrutura, de 
modo que a possibilidade de melhorias no serviço de atendimento tornam-se essenciais para 
melhorar os indíces de qualidade de vida da população. O presente artigo tem como objetivo geral 
compreender a situação do acesso à infraestrutura urbana em domicílios na cidade de Passo 
Fundo-RS/Brasil. Metodologicamente foram considerados o número de domicílios atendidos 
pelas redes de infraestrutura em razão do número total de domicílios permanentes na cidade, 
para construção do índice de infraestrutura urbana, como também de análises da qualidade 
dessas redes, por meio de questionários aplicados com a população. Os resultados demonstraram 
que, apesar de Passo Fundo possuir bons resultados em relação as redes de abastecimento de 
água, rede elérica e serviço de coleta de lixo doméstico, a rede viária, incluindo ruas e calçadas 
e a rede coletora de esgoto sanitário, apresentam resultados não tão satisfatórios, tanto do 
ponto de vista do nível de cobertura por essas redes, como pela percepção popular. Os resulta-
dos da pesquisa demonstram a possibilidade de identificação dessas possíveis problemáticas, 
e assim, facilitando a definição de estratégias, capazes de atribuírem melhorias futuras as 
redes de infraestrutura urbana. 

PALAVRAS-CHAVE: espaço urbano. cidade média. redes de infraestrutura. qualidade de serviço.

ABSTRACT

Brazilian cities have major problems in their infrastructure networks, so the possibility of impro-
vements in customer service becomes essential to improve the quality of life of the population. 
This paper aims to understand the situation of access to urban infrastructure in households in 
the city of Passo Fundo-RS / Brazil. Methodologically, was considered the number of households 
served by infrastructure networks by the total number of permanent households in the city, for 
the construction of the urban infrastructure index, as well as quality analyzes of these networks, 
through questionnaires applied to the population. The results showed that, although Passo 
Fundo has good results in relation to the water supply networks, the electric network and the 
household waste collection service, the road network, including streets and sidewalks and the 
sewage collection network, presents unsatisfactory results, both from the point of view of the 
coverage level of these networks and from the popular perception. The research results demons-
trate the possibility of identifying these possible problems and, thus, facilitate the definition 
of strategies, capable of attributing future improvements to urban infrastructure networks.

KEYWORDS: urban space. medium city. infrastructure networks. service quality.
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RESUMEN 

Las ciudades brasileñas tienen grandes problemas en sus redes de infraestructura, por lo que la 
posibilidad de mejoras en el servicio al cliente se vuelve esencial para mejorar la calidad de vida 
de la población. Este artículo tiene como objetivo comprender la situación del acceso a la infra-
estructura urbana en los hogares de la ciudad de Passo Fundo-RS / Brasil. Metodológicamente, 
se consideró el número de hogares atendidos por las redes de infraestructura debido al número 
total de hogares permanentes en la ciudad, para la construcción del índice de infraestructura 
urbana, así como análisis de la calidad de estas redes, a través de cuestionarios aplicados a 
la población. Los resultados mostraron que, aunque Passo Fundo tiene buenos resultados 
en relación con las redes de suministro de agua, la red eléctrica y el servicio de recolección de 
basura doméstica, la red de carreteras, incluidas las calles y las aceras y la red de recolección 
de aguas residuales, presentan resultados que no son tan satisfactorio, tanto desde el punto 
de vista del nivel de cobertura de estas redes como de la percepción popular. Los resultados de 
la investigación demuestran la posibilidad de identificar estos posibles problemas y, por lo 
tanto, facilitar la definición de estrategias, capaces de atribuir mejoras futuras a las redes de 
infraestructura urbana.

PALABRAS-CLAVE: espacio urbano. ciudad media. redes de infraestructura. calidad de servicio.

INTRODUÇÃO

O espaço urbano constitui-se no conjunto de diferentes usos. Tais usos definem 
áreas, como o centro da cidade, locais de concentração de atividades comerciais, serviços 
e de gestão, áreas industriais, residenciais, de lazer e as destinadas para futuras expansões 
habitacionais. Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização 
espacial da cidade ou, simplesmente, “o espaço urbano, que aparece assim como espaço 
fragmentado” (CORRÊA, 1989, p. 7). Estabelecer um ambiente urbano inclui a formação e 
gestão das cidades, instalações municipais, como também suas infraestruturas urbanas 
para atendimento da sociedade (DANILINA; CHEBOTAREV, 2017).

Entretanto, quando a população não possui acesso a alguns desses elementos em 
sua totalidade, a dinâmica urbana e social é prejudicada, comprometendo a qualidade 
de vida da população (MARICATO, 2011; CASTELLO, 2013; GEHL, 2014; MASCARÓ; 2016). 
Essas problemáticas ocorrem principalmente pelo crescimento urbano acelerado, com 
altos índices de densidade populacional nas cidades, em espaços com insuficiência 
de infraestruturas e falta de acesso a serviços de uso público e privado (VILLAÇA, 2001; 
MARICATO, 2011, MASCARÓ, 2016). O que demonstra a importância do poder público no 
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atendimento das redes de infraestruturas para o atendimento das necessidades popu-
lacionais ao englobar aspectos econômicos, ambientais e sociais (CLEZAR JUNIOR, 2006). 

Segundo Mascaró (2016), a infraestrutura urbana se diferencia em quatro sistemas: 
viário (rede viária e de drenagem pluvial); sanitário (rede de abastecimento de água e 
de esgoto sanitário); energético (rede de energia e de gás) e de comunicações (rede de 
telefone e de televisão a cabo). O Brasil necessita aumentar suas redes de infraestrutura, 
no sentido que as áreas periféricas se expandiram nos últimos anos. Por outro lado, a 
utilização inadequada das informações, juntamente com a sua pouca aplicabilidade, 
a falta de investimentos e/ou serviços de má qualidade, resultam em (re)trabalhos na 
construção dessas redes, além de pouca visibilidade aos locais das cidades que, realmente, 
merecem mais atenção (MARICATO, 2011).

As condições de saneamento básico compõem fatores importantes para o desen-
cadeamento de doenças, onde a falta de serviços sanitários ocasiona o surgimento de 
áreas insalubres, mais suscetíveis a patologias, como também a falta de qualidade da 
água, destino inadequado do lixo e a insalubre deposição de dejetos e ambientes poluídos 
que influem nesse quesito (JOHANSEN, CARMO, 2012). 

Com base no panorama apresentado, chegou-se à seguinte inquietação de pesquisa: 
não basta somente garantir o acesso à população às redes de infraestrutura e serviços 
urbanos, mas é preciso promover a qualidade nas redes de infraestrutura fornecidas 
aos usuários (CLEZAR JUNIOR, 2006; KHATRI; VAIRAVAMOORTHY; AKINYEMI, 2011; DANI-
LINA; CHEBOTAREV, 2017). O presente artigo tem como objetivo geral compreender a 
situação atual do acesso à infraestrutura urbana em domicílios na cidade de Passo 
Fundo/RS-Brasil. Especificamente, gerou-se um índice capaz de avaliar a infraestrutura 
de modo quantitativo, e obteve-se levantamentos sobre a qualidade da mesma com base 
na percepção popular. A importância da pesquisa descrita, engloba o enfoque às redes de 
infraestrutura levando em consideração o ponto de vista da população para a obtenção 
de dados, a fim de verificar a realidade local, e servir como subsídio para futuras análises 
e possíveis apontamentos que possam auxiliar a criação de políticas públicas para a 
mitigação dos problemas relacionados a manutenção e falta de atendimento das redes 
de infraestrutura urbana. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A cidade de Passo Fundo (Figura 1), localizada no estado do Rio Grande do Sul-Bra-
sil, é considerada uma cidade média, com densidade demográfica de 232,92 hab/km², 
considerando 780,603 km² de área territorial e uma população estimada de 203.257 
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habitantes em 2019 (FERRETO, 2012; IBGE, 2018). A cidade destaca-se pelos seus serviços 
oferecidos de saúde, educação em nível superior e comércio diversificado, com uma 
população de 2 milhões de habitantes atendida pelos serviços de Passo Fundo (FERRETO, 
2012). Encontra-se subdividida em 22 setores (Figura 2).

bǫǌʠɭŔࡪࠀ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝơ�áŔɽɽȶ�bʠȥƎȶèò�ƎǫŔȥʋơ�ȶ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶ�ȥŔƃǫȶȥŔȍ�bȶȥʋơࡪ�%Ŕȥƃȶ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�Ǝȶ�z%eF߿ࠁ߿ࠁ� 

Figura 2: Mapa setores Passo Fundo. Fonte: Adaptado da base de dados da Prefeitura de Passo 
bʠȥƎȶ߿ࠁ߿ࠁ�

A pesquisa assume o caráter de análise quantitativa, por possuir estudos que englo-
bam coletas de dados sólidos e mensuráveis, e por considerar a percepção popular como 
parte da dinâmica social e urbana, e compreender assim, sua relação com os objetos em 
estudo, ou seja, levantamentos qualitativos, analisados de forma quantitativa  (GIL, 2008).
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Foram utilizados como parâmetro inicial os métodos de Clezar Junior (2006) e de 
Khatri, Vairavamoorthy e Akinyemi (2011), os quais apontam variáveis para avaliar a 
infraestrutura urbana. Khatri, Vairavamoorthy e Akinyemi (2011) descrevem os indica-
dores em duas dimensões: a primeira dimensão tem relação às redes de infraestrutura 
e serviços urbanos de acordo com seu desempenho, o qual se apresenta no âmbito de 
cobertura e entrega dessas redes e serviços para os domicílios. A segunda refere-se à 
qualidade desses serviços, onde os autores não descrevem indicadores e, deste modo, 
entende-se que a qualidade do serviço pode ser analisada por meio da percepção popular 
(KHATRI; VAIRAVAMOORTHY; AKINYEMI, 2011; DANILINA; CHEBOTAREV, 2017). Através da 
articulação entre essas duas dimensões de indicadores, é possível compreender melhor 
a efetividade do sistema (KHATRI; VAIRAVAMOORTHY; AKINYEMI, 2011). 

Após, determinou-se 11 variáveis referentes aos sistemas de infraestrutura e de 
serviços urbanos. A análise foi realizada através das seguintes variáveis: rede de abas-
tecimento de água (número de domicílios abastecidos pela rede geral; por poço ou 
nascente; outra fonte); a rede de esgoto sanitário (número de domicílios com a coleta 
atendida pela rede geral; por fossa séptica/sumidouro; por outro tipo de esgotamento); 
a rede de energia elétrica (domicílios ligados);  a coleta de lixo doméstico (número de 
domicílios com a coleta atendida pelo poder público; lixo enterrado/queimado; outro 
tipo de descarte); e por fim, a urbanização das vias públicas (domicílios urbanos em face 
de quadra com boca de lobo, pavimentação, meio-fio e calçada). Posteriormente, foi atri-
buído um peso para cada variável, que varia entre zero (0) e um (1), de modo a considerar 
o seu nível de importância para o conjunto urbano. Cada infraestrutura possui uma 
equação que quando multiplicada pelo valor da variável obtém o resultado necessário 
para o cálculo final do índice de infraestrutura. O cálculo leva em consideração a razão 
entre o número de domicílios atendidos pela rede/serviço número total de domicílios 
particulares permanentes (TD) (Tabela 1) (CLEZAR JUNIOR, 2006).
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þŔŹơȍŔࡪࠀ��èơɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�ƎŔɽ�ʽŔɭǫŖʽơǫɽ�ơȟ�ɭơȍŔƇŴȶ�Ŕȶ�ɢơɽȶ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ�
-ȍơ˖Ŕɭ��ʡȥǫȶɭࠅ߿߿ࠁ�

Os resultados obtidos referente à cada equação de infraestrutura (Tabela 01), foram 
aplicados na Equação 1, objetivando-se assim, mensurar o índice de infraestrutura urbana 
final. O índice também varia entre zero (0) e um (1), considerando o mesmo peso de 0,20 
para cada variável final, por entender que somente o conjunto urbano como um todo 
pode ser capaz de suprir as necessidades urbanas. Deste modo, quanto mais próximo 
de 1, mais provida de infraestrutura urbana está a cidade. 

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

Após, determinou-se 11 variáveis referentes aos sistemas de infraestrutura e de serviços 
urbanos. A análise foi realizada através das seguintes variáveis: rede de abastecimento de água 
(número de domicílios abastecidos pela rede geral; por poço ou nascente; outra fonte); a rede 
de esgoto sanitário (número de domicílios com a coleta atendida pela rede geral; por fossa 
séptica/sumidouro; por outro tipo de esgotamento); a rede de energia elétrica (domicílios 
ligados);  a coleta de lixo doméstico (número de domicílios com a coleta atendida pelo poder 
público; lixo enterrado/queimado; outro tipo de descarte); e por fim, a urbanização das vias 
públicas (domicílios urbanos em face de quadra com boca de lobo, pavimentação, meio-fio e 
calçada). Posteriormente, foi atribuído um peso para cada variável, que varia entre zero (0) e 
um (1), de modo a considerar o seu nível de importância para o conjunto urbano. Cada 
infraestrutura possui uma equação que quando multiplicada pelo valor da variável obtém o 
resultado necessário para o cálculo final do índice de infraestrutura. O cálculo leva em 
consideração a razão entre o número de domicílios atendidos pela rede/serviço número total 
de domicílios particulares permanentes (TD) (Tabela 1) (CLEZAR JUNIOR, 2006). 
 
 

Variável Peso Equação 
Abastecimento de Água (AA) 

Domicílios atendidos pela rede 
de abastecimento de água (Aa1) 

1  
 

�ܣܣ ൌ � ሺܽܣͳ כ ͳǡͲͲሻ ��ሺܽܣʹ כ ͲǡͷͲሻ ��ሺܽܣ͵ כ ͲǡͳͲሻ
ܦܶ

 
Domicílios com água de poço ou 

nascente (Aa2) 
0,50 

Domicílios com outro tipo de 
abastecimento (Aa3) 

0,10 

Esgoto Sanitário (ES) 
Domicílios ligados a rede 

coletora de esgoto sanitário 
(Es1) 

1  
 
 

�ܵܧ ൌ ሺݏܧͳ כ ͳǡͲͲሻ ��ሺݏܧʹ כ ͲǡʹͲሻ ��ሺݏܧ͵ כ ͲǡͲͷሻ
ܦܶ

 
Domicílios ligados a fossa 
séptica/sumidouro (Es2) 

0,20 

Domicílios ligados a fossa 
rudimentar ou outro tipo (Es3) 

0,05 

Rede Elétrica (RE) 
Domicílios atendidos pela rede 

de energia elétrica (Re) 
�ܧܴ 1 ൌ ܴ݁ כ ͳǡͲͲ

ܦܶ
 

Coleta de Lixo Doméstico (CLD) 
Domicílios atendidos pelo 
serviço de coleta de lixo 

doméstico (Cld1) 

1  
 
 

�ܦܮܥ ൌ ሺ݈݀ܥͳ כ ͳǡͲͲሻ ��ሺ݈݀ܥʹ כ ͲǡʹͲሻ ��ሺ݈݀ܥ͵ כ ͲǡͲͷሻ
ܦܶ

 
Domicílios com lixo enterrado 

ou queimado (Cld2) 
0,20 

Domicílios com lixo descartado 
por outro destino (Cld3) 

0,05 

Urbanização de vias públicas (UVP) 
Domicílios em face de quadra 

com boca de lobo, 
pavimentação, meio fio e 

calçada (Uvp) 

1  
ܷܸܲ� ൌ ݒܷ כ ͳǡͲͲ

ܦܶ
 

Tabela 1: Representação das variáveis em relação ao peso. Fonte: Adaptado do método de Clezar Júnior (2006). 

Os resultados obtidos referente à cada equação de infraestrutura (Tabela 01), foram aplicados 
na Equação 1, objetivando-se assim, mensurar o índice de infraestrutura urbana final. O índice 
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FɩʠŔƇŴȶࡪࠀ��-Ŗȍƃʠȍȶ�Ǝȶ�ǭȥƎǫƃơ�Ǝơ�ŔʽŔȍǫŔƇŴȶ�ƎŔɽ�ɭơƎơɽ�Ǝơ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ʠɭŹŔȥŔ�Ǝơ�áŔɽɽȶ�bʠȥƎȶ
èò�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝȶɽ�ȟƢʋȶƎȶɽ�Ǝơ�-ȍơ˖Ŕɭ��ʡȥǫȶɭࠅ߿߿ࠁ�

Na sequência, realizou-se a determinação do grupo de variáveis a nível qualita-
tivo. Neste modo, foi medido a satisfação da população local, por meio da aplicação de 
questionários, relacionados às redes de infraestrutura que abastecem os domicílios. A 
aplicação dos questionários foi realizada parcialmente de método online, em virtude da 
pandemia Covid-19, onde foi determinado isolamento social em nível nacional para os 
brasileiros, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde). Sendo 
assim, foi contabilizado 55 questionários pelo método físico, e 54 pelo método online, 
optando pela continuidade da pesquisa. 

Segundo Gil (2008, p. 121), os questionários consistem-se na ‘‘técnica de investigação 
composta por um conjunto de questões que são submetidas aos entrevistados com pro-
pósito de obter informações’’. Posto isso, sua aplicabilidade permite a obtenção de dados 
de forma eficiente, e consegue assim, transformar variáveis qualitativas (a percepção 
da população) em variáveis quantitativas (dados estatísticos/gráficos), como também 
permitir verificar a realidade sem a interferência ou ‘‘subjetivismo dos pesquisadores’’ 
(Gil, 2008, p. 56).

Os questionários aplicados foram constituídos de perguntas que englobam a 
percepção dos entrevistados em relação às redes de infraestrutura que atendem o domi-
cílio, considerando como base as variáveis apresentadas por Khatri, Vairavamoorthy 
e Akinyemi (2011) para verificação da satisfação da população. De acordo com as res-
postas das entrevistas, obteve-se a classificação das variáveis individualmente, à nível 
“Péssimo/Ruim/Regular/Bom ou Ótimo”, e logo após apontarem problemáticas acerca da 
infraestrutura analisada. Também foi requisitado que os entrevistados colocassem o 
bairro onde moram, a fim de compreender a realidade urbana à nível local. A divisão 
feita para facilitar a análise dos resultados foi por meio do zoneamento urbano dos 22 
setores censitários de Passo Fundo/RS.  

Considerou-se para essa etapa um cálculo amostral de 90%, com erro amos-
tral de 8%, englobando toda a população de Passo Fundo, resultando 109 ques-
tionários. O número de questionários aplicados em cada setor teve como base 
o número de moradores dos mesmos. A Tabela 2 consiste na representação do 
número de questionários aplicados em cada setor. Cabe ressaltar que dentro de 
cada setor podem ser obtidas realidades divergentes, por questões que interpassam 
não somente pelo espaço urbano, mas pela percepção individual de cada pessoa.  
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þŔŹơȍŔࡪࠁ��èơȍŔƇŴȶ�ɽơʋȶɭơɽ�ơ�ʋȶʋŔȍ�Ǝơ�ɩʠơɽʋǫȶȥŖɭǫȶɽ�ŔɢȍǫƃŔƎȶɽ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ�
�ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

ANÁLISES E RESULTADOS

Os resultados obtidos referentes às duas análises levaram em consideração a rela-
ção com os dados do censo censitário do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 
para construir as variáveis a serem analisadas. Foram considerados os dados do ano de 
2010, por ser o último censo. A Tabela 3 demonstra os resultados obtidos mediante o 
levantamento de dados. 

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

 
 

Setores População 
(%) 

Total questionários aplicados 

1 (Centro) 14,1 15 
2 (Boqueirão) 10,9 12 
3 (Vera Cruz) 11 12 
4 (Petrópolis) 6,7 7 

5 (São Luiz Gonzaga) 6 6 
6 (Vila Cruzeiro) 1,4 2 
7 (Lucas Araújo) 4,8 5 
8 (Santa Marta) 3 3 
9 (Integração) 4,4 5 

10 (Vila Vitor Issler) 2,1 2 
11 (São José) 4,6 5 

12 (São Cristóvão) 6,2 7 
13 (Roselândia) 0,8 1 
14 (Vila Mattos) 0,8 1 

15 (Annes) 3,3 4 
16 (Zacchia) 1,9 2 

17 (Valinhos) 2,3 2 
18 (Vila Luiza) 4,4 5 

19 (Vila Rodrigues) 2,9 3 
20 (Vila Santa Maria) 2,5 3 

21 (Planaltina) 3,6 4 
22 (Nenê Graeff)) 2,4 3 

Tabela 2: Relação setores e total de questionários aplicados. Fonte: Adaptado do método de Khatri, Vairavamoorthy e 
Akinyemi (2011). 

ANÁLISES E RESULTADOS 

Os resultados obtidos referentes às duas análises levaram em consideração a relação com os 
dados do censo censitário do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), para construir as 
variáveis a serem analisadas. Foram considerados os dados do ano de 2010, por ser o último 
censo. A Tabela 3 demonstra os resultados obtidos mediante o levantamento de dados.  

 
Variável Dado 

Obtido 
Resultado Equação 

Abastecimento de Água (AA) 
Domicílios atendidos 

pela rede de 
abastecimento de água 

(Aa1) 

58.571  
 

�ܣܣ ൌ � ሺͷͺͷͳ כ ͳǡͲͲሻ ��ሺʹͻͻͲ כ ͲǡͷͲሻ ��ሺͳͺ͵ כ ͲǡͳͲሻ
ͳͶͶ

 
 

 ൌ ǡ ૢૠ 
Domicílios com água de 
poço ou nascente (Aa2) 

2.990 

Domicílios com outro 
tipo de abastecimento 

(Aa3) 

183 

Esgoto Sanitário (ES) 
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þŔŹơȍŔࡪࠂ��ĪŔɭǫŖʽơǫɽ�ơ�ɭơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ�-ȍơ˖Ŕɭ��ʡȥǫȶɭࠅ߿߿ࠁ�

Diante dos resultados das variáveis foi possível analisar separadamente cada 
infraestrutura de Passo Fundo/RS. Ao apresentar valores satisfatórios na rede de abas-
tecimento de água, na rede elétrica e no serviço de coleta de lixo doméstico, demonstrou 
índices que se aproximaram do valor máximo, um (1). Entretanto, a rede de esgoto sani-
tário e a urbanização das vias públicas apresentaram o mesmo índice, 0,462, de modo 
que se caracterizam como as maiores fragilidades urbanas nesses dois aspectos. Para a 
análise geral, os dados foram aplicados na equação 2, gerando um índice de 0,777, onde 
demonstra que, de modo quantitativo como um todo, a infraestrutura urbana de Passo 
Fundo encontra-se em um patamar considerado bom, por estar relativamente próxima 
a um (1) (CLEZAR JUNIOR, 2006; KHATRI; VAIRAVAMOORTHY; AKINYEMI, 2011).

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

 

 
Variável Dado 

Obtido 
Resultado Equação 

Abastecimento de Água (AA) 
Domicílios atendidos 

pela rede de 
abastecimento de água 

(Aa1) 

58.571  
 

�ܣܣ ൌ � ሺͷͺͷͳ כ ͳǡͲͲሻ ��ሺʹͻͻͲ כ ͲǡͷͲሻ ��ሺͳͺ͵ כ ͲǡͳͲሻ
ͳͶͶ

 

 
 ൌ ǡ ૢૠ 

Domicílios com água de 
poço ou nascente (Aa2) 

2.990 

Domicílios com outro 
tipo de abastecimento 

(Aa3) 

183 

Esgoto Sanitário (ES) 
Domicílios ligados a rede 

coletora de esgoto 
sanitário (Es1) 

24.966  
 
 

�ܵܧ ൌ ሺʹͶǤͻ כ ͳǡͲͲሻ ��ሺͳͳ͵Ͳ כ ͲǡʹͲሻ ��ሺʹͳͻ כ ͲǡͲͷሻ
ͳͶͶ

 

 
� ൌ �ǡ  

Domicílios ligados a 
fossa séptica/sumidouro 

(Es2) 

11.306 

Domicílios ligados a 
fossa rudimentar ou 

outro tipo (Es3) 

26.197 

Rede Elétrica (RE) 
Domicílios atendidos 
pela rede de energia 

elétrica (Re) 

�ܧܴ 61.609 ൌ ͳͲͻ כ ͳǡͲͲ
ͳͶͶ

 

 
� ൌ �ǡ ૢૢૡ 

Coleta de Lixo Doméstico (CLD) 
Domicílios atendidos 

pelo serviço de coleta de 
lixo doméstico (Cld1) 

61.065  
 
 

�ܦܮܥ ൌ ሺͳͲͷ כ ͳǡͲͲሻ ��ሺͷͶ כ ͲǡʹͲሻ ��ሺͳ͵ʹ כ ͲǡͲͷሻ
ͳͶͶ

 

 
� ൌ �ǡ ૢૢ 

Domicílios com lixo 
enterrado ou queimado 

(Cld2) 

547 

Domicílios com lixo 
descartado por outro 

destino (Cld3) 

132 

Urbanização de vias públicas (UVP) 
Domicílios em face de 
quadra com boca de 
lobo, pavimentação, 

meio fio e calçada (Uvp) 

28.526  
ܷܸܲ� ൌ ʹͺͷʹ כ ͳǡͲͲ

ͳͶͶ
 

 
� ൌ �ǡ  

Tabela 3: Variáveis e resultados obtidos. Fonte: Adaptado do método de Clezar Júnior (2006). 

Diante dos resultados das variáveis foi possível analisar separadamente cada infraestrutura de 
Passo Fundo/RS. Ao apresentar valores satisfatórios na rede de abastecimento de água, na rede 
elétrica e no serviço de coleta de lixo doméstico, demonstrou índices que se aproximaram do 
valor máximo, um (1). Entretanto, a rede de esgoto sanitário e a urbanização das vias públicas 
apresentaram o mesmo índice, 0,462, de modo que se caracterizam como as maiores 
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INFRA2010= 0,20*0,973 + 0,20*0,462 + 0,20*0,998 + 0,20*0,99 + 0,20*0,462

INFRA2010= 0,777

Equação 2: Resultado do cálculo do índice de avaliação das redes de infraestrutura urbana de 
áŔɽɽȶ�bʠȥƎȶèò�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝȶɽ�ȟƢʋȶƎȶɽ�Ǝơ�-ȍơ˖Ŕɭ��ʡȥǫȶɭࠅ߿߿ࠁ�

Os questionários respondidos identificaram a análise da percepção sobre a infra-
estrutura atual da cidade de Passo Fundo, tanto na esfera à nível local, quanto à nível 
global. De primeiro momento procurou-se compreender o perfil dos participantes 
que responderam à pesquisa. Em relação ao gênero, 57,8% foram respostas do público 
feminino. No que diz respeito à faixa etária, apresentou-se maior porcentagem dos 21 
aos 30 anos, o que sugere maior facilidade e fácil acesso às comunicações e tecnologias, 
como parte dos questionários foram realizados de modo online. Por último, levou-se em 
consideração a renda familiar mensal (Figura 3).

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū�ɭơȥƎŔ�ȟơȥɽŔȍ�ǉŔȟǫȍǫŔɭ�bȶȥʋơࡪ�áȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ�
߿ࠁ߿ࠁ

Ao analisar os resultados obtidos referente ao esgotamento sanitário, pode-se 
observar que essa é a infraestrutura que apresenta grandes problemas a serem resol-
vidos, em consequência de que nem toda população possui acesso à rede de esgoto em 
seu domicílio, e ainda, quem a possui não a apresenta em nível totalmente adequado, 
visto que há problemas recorrentes enfrentados, principalmente má odor, problema 
relatado por 49,5% dos respondentes (Figura 4 e 5). Ressalta-se que, mesmo em locais 
que não possuem rede de esgoto sanitário, os respondentes não marcaram como opção 
‘’não há rede de esgoto’’, o que pode ser entendido por dois motivos, ou o desconheci-
mento da falta da rede, ou a alternativa de esgotamento sanitário existente no local ser 
satisfatória, a ponto disso não tornar-se uma problemática. Nesta relação, Hoseingholi, 
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Moeini e Zare (2019), afirmam que a rede de esgoto sanitário, ao atender as necessidades 
populacionais, possibilita a melhorias atribuídas nos índices de saúde da população.

Figura 4 e 5: Resultados obtidos referente ao esgotamento sanitário. Fonte: Respostas atri-
ŹʠǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ�
�ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

De modo geral, a rede de abastecimento de água foi medida com uma maior por-
centagem positiva do que negativa, entretanto, foi relato a falta frequente de água (11,9% 
dos respondentes) e a má qualidade da água (37,6%), geralmente associada a odores, 
não sendo possível sua ingestão sem ser filtrada, o que demonstra que mesmo sendo 
uma rede que cobre boa parte da cidade, muitos respondentes afirmam não estar em 
um nível satisfatório (Figura 6).
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Figura 6: Resultados obtidos referente ao abastecimento de água. Fonte: Respostas atribuídas pela 
ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

A rede de abastecimento elétrico foi a que maior obteve índice positivo em relação 
às demais infraestruturas analisadas. Porém, ainda foram atribuídos pelos entrevistados, 
problemas que envolviam quedas de energia nas residências (24,1%) (Figura 7).

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū�ɭơƎơ�ơȍƢʋɭǫƃŔ�bȶȥʋơࡪ�èơɽɢȶɽʋŔɽ�ŔʋɭǫŹʠǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠ-
ȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�
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O serviço de coleta de lixo obteve resultado regular, uma vez que, em diferentes 
setores possuem diferentes dias para a coleta semanal, sendo assim, 20,2% dos respon-
dentes consideram poucos dias de coleta, ademais, muitos locais não possuem um lugar 
adequado para o lixo ser depositado e posteriormente recolhido (53,2% dos respondentes), 
o que acarreta muitas vezes em resíduos jogados ao chão, e consequentemente má odor, 
entre outros problemas (Figura 8).  Ainda foi relatado problemas pontuais, como a não 
separação entre orgânico/reciclado por parte dos entrevistados.

bǫǌʠɭŔࡪࠇ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū�ƃȶȍơʋŔ�Ǝơ�ȍǫˉȶ�bȶȥʋơࡪ�èơɽɢȶɽʋŔɽ�ŔʋɭǫŹʠǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠ-
ȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

Em relação ao sistema viário, mais especificamente as vias e passeios da cidade, 
ainda há muitos problemas a serem regularizados. Em sua maioria, as ruas apresen-
tam-se sem ou com sinalização insuficiente (51,4% dos respondentes) o que as tornam 
bastante perigosas ao pedestre. Além disso, deve-se atentar à sua manutenção, uma vez 
que foram apresentados problemas como buracos nas vias (54,1% dos respondentes), 
recapeamento sem qualidade, entre  outros, os quais podem ocasionar acidentes, além 
de ser relatados problemas de drenagem urbana, pelo entupimento das bocas de lobo 
que integram a rede de drenagem pluvial (18,3% dos respondentes) (Figura 9).
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Figura 9: Resultados obtidos referente ao sistema viário. Fonte: Respostas atribuídas pela popu-
ȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

No que diz respeito às calçadas, a maior parte aponta piso irregular (66,7% dos 
respondentes), com falta de acessibilidade (62% dos respondentes) e/ou espaço estreito 
para a passagem, ou até a inexistência de calçadas, dados que refletem na classificação, 
sendo que 21,1% dos respondentes classificaram as calçadas como péssimas, o que 
apresentou maior preocupação entre as variáveis (Figura 10).

Os resultados qualitativos à nível local, onde foram analisadas as infraes-
truturas isoladamente em cada um dos 22 setores da cidade. Nisto, a rede 
coletora de esgoto sanitário apresenta problemas na grande maioria dos 
setores (Figura 11), desde as áreas centrais até os bairros mais periféricos. 
É possível veri!car que os setores 3 (Vera Cruz), 5 (São Luiz Gonzaga), 13 
(Roselândia), 16 (Zacchia), 17 (Valinhos), 21 (Planaltina) e 22 (Nenê Grae" ), 
foram os que mais apontaram problemas, visto que ainda existem locais 
sem acesso à rede de esgoto e, deste modo, os seus moradores utilizam 
fossa e sumidouro nos domicílios, ou outros métodos alternativos, sem es-
tarem ligados à coletora. 

Figura 10: Resultados obtidos referente ao sistema viário. Fonte: Respostas atribuídas pela 
ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠀࠀ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū�ɭơƎơ�Ǝơ�ơɽǌȶʋȶ�Ū�ȥǭʽơȍ�ȍȶƃŔȍ�bȶȥʋơࡪ�èơɽɢȶɽʋŔɽ�Ŕʋɭǫ-
ŹʠǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ�
�ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

Conforme a Figura 12, analisou-se que os 22 setores da cidade em relação a rede de 
abastecimento de água. Proporcionalmente, os setores 5 (São Luiz Gonzaga), 9 (Integração), 
10 (Vila Vitor Issler), 16 (Zacchia) e 17 (Valinhos) apresentaram piores classificações da 

rede, relatado pela constante falta de abastecimento de água nesses locais. 

bǫǌʠɭŔࡪࠁࠀ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū�ɭơƎơ�Ǝơ�ŔŹŔɽʋơƃǫȟơȥʋȶ�Ǝơ�ŖǌʠŔ�Ū�ȥǭʽơȍ�ȍȶƃŔȍ�bȶȥʋơࡪ�
èơɽɢȶɽʋŔɽ�ŔʋɭǫŹʠǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�
ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

Como descrito anteriormente, a rede elétrica apresenta-se como a infraestrutura 
atual de maior qualidade em comparação com as demais. Na análise à nível local, pode-se 
observar que os 22 setores da cidade são abastecidos pela rede, e na maioria dos casos 
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o nível de satisfação é positivo, onde vária de ótimo à bom. Os setores 1 (Centro), 11 (São 
José) e 18 (Vila Luiza), apontaram quedas de energias em casos específicos, mas não 

recorrentes (Figura 13).

bǫǌʠɭŔࡪࠂࠀ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū�ɭơƎơ�ơȍƢʋɭǫƃŔ�Ū�ȥǭʽơȍ�ȍȶƃŔȍ�bȶȥʋơࡪ�èơɽɢȶɽʋŔɽ�ŔʋɭǫŹʠ-
ǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�ơ�
�ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

A Figura 14, refere-se à coleta de lixo, onde observou-se que todos os setores possuem 
serviço de coleta doméstica. Proporcionalmente, os setores mais afastados do centro, como 
os setores 5 (São Luiz Gonzaga), 6 (Vila Cruzeiro), 10 (Vila Vitor Issler), 14 (Vila Mattos) e 16 
(Zacchia) foram os que tiveram maior nível negativos de satisfação, apesar de os setor mais 

centrais 1 (Centro) e 2 (Boqueirão) também descreverem o serviço com a classi!cação mais 
‘’regular’’ do que ‘’boa’’.

bǫǌʠɭŔࡪࠃࠀ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū�ƃȶȍơʋŔ�Ǝơ�ȍǫˉȶ�ƎȶȟƢɽʋǫƃŔ�Ū�ȥǭʽơȍ�ȍȶƃŔȍ�bȶȥʋơࡪ�èơɽɢȶɽʋŔɽ�
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ŔʋɭǫŹʠǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�
ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�

Na rede viária, todos os setores apresentam melhores índices nas ruas em relação 
as calçadas (Figura 15 e 16), todavia, o nível de satisfação não é positivo em nenhum dos 
itens. Tanto nas áreas mais centrais, quanto nas periféricas, é possível analisar que tanto 
as ruas quanto as calçadas se encontram em má estado de conservação, e nos setores 5 

(São Luiz Gonzaga), 10 (Vila Vitor Issler), 13 (Roselândia), 17 (Valinhos) e 18 (Vila Luiza), 
por exemplo, ainda há locais sem calçamento.  

bǫǌʠɭŔɽࠄࠀ��ơࡪࠅࠀ��èơɽʠȍʋŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ŕȶ�ɽǫɽʋơȟŔ�ʽǫŖɭǫȶ�Ū�ȥǭʽơȍ�ȍȶƃŔȍ�bȶȥʋơࡪ�èơɽɢȶɽʋŔɽ�
ŔʋɭǫŹʠǭƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơʽǫɽʋŔƎŔ߿ࠁ߿ࠁ��ŔɢȍǫƃŔƎŔɽ�Ŕȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ��ǠŔʋɭǫ�ĪŔǫɭŔʽŔȟȶȶɭʋǠˊ�
ơ��ȇǫȥˊơȟǫࠀࠀ߿ࠁ�
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização do espaço urbano de uma cidade depende de estudos e de serviços 
que tenham por finalidade proteger o meio ambiente e oferecer qualidade de vida para 
seus habitantes, tarefa árdua para uma população que está em constante crescimento. 
Nesse sentido, o ordenar do território envolve ações teóricas e práticas. De um lado 
temos os estudos, pareceres técnicos, relatórios e documentos que organizam uma certa 
região, ou seja, a parte teórica. Por outro lado, temos os interesses políticos, os interesses 
capitalistas e as necessidades da população, a parte prática. 

No presente trabalho procurou-se articular ambos os lados num estudo em cidade 
média. Através da pesquisa realizada, gerou-se um índice capaz de avaliar a infraes-
trutura da cidade de modo quantitativo, e obteve-se levantamentos qualitativos com 
base no discernimento popular. Os resultados de fato coincidiram nas duas formas de 
análise, de modo a demonstrar que, apesar de Passo Fundo/RS possuir bons resultados 
em relação às redes de abastecimento de água, rede elérica e serviço de coleta de lixo 
doméstico, a rede viária e a rede coletora de esgoto sanitário, apresentam resultados não 
tão satisfatórios, do ponto de vista do nível de cobertura dessas redes, como também 
pela percepção de seus usuários.

De acordo com a estrutura metodológica, obteve-se a análise da situação atual de 
cada rede de infraestrutura, tanto de forma isolada nos 22 setores da cidade, bem como 
sua situação em relação à macro-escala. Foi possível identificar em quais pontos exis-
tem as maiores carências e fragilidades no serviço de infraestrutura oferecido, além de 
demonstrar que, mesmo nos locais que a infraestrutura existe, ainda há muito a regu-
larizar. Diante disso, a pesquisa mostra neste cenário sua importância ao permitir aos 
tomadores de decisões identificar aonde estão ocorrendo as principais problemáticas, a 
fim de definir estratégias e ações de planejamento urbano eficientes à cidade, bem como 
aos locais que realmente carecem de mais atenção. Para finalizar, a pesquisa serve como 
subsídio para a elaboração de futuras políticas públicas, capazes de atribuir melhorias 
nas redes de infraestrutura para atendimento público.
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RESUMO

Na geografia de São Paulo a hidrografia é a base física a partir da qual o sistema de infraestru-
tura verde deve se constituir. A requalificação da bacia hidrográfica do Córrego Água Preta, no 
bairro da Pompéia, implica na implementação de seu parque fluvial integrado a um urbanismo 
ecologicamente orientado. Este novo desenho urbano deve diluir a rigidez da fronteira entre 
natureza e cidade, de modo a possibilitar uma maior fluência dos processos naturais e humanos 
na totalidade do sistema. Neste processo, arquitetura e paisagem se fundem.  

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura. urbanismo. projeto sustentável. resiliência ecológica urbana  

ABSTRACT

In the geography of São Paulo, hydrography is the physical basis from which the green infras-
tructure system must be built. The requalification of the water basin of the Córrego Água 
Preta, in the Pompéia district, implies the implementation of its river park integrated with an 
ecologically oriented urbanism. This new urban design must dilute the rigidity of the border 
between nature and the city, in order to allow a greater fluency of natural and human processes 
in the entire system. In this process, architecture and landscape merge.

KEYWORDS: architecture. urbanism. sustainable design. urban ecological resilience

RESUMEN

En la geografía de São Paulo, la hidrografía es la base física a partir de la cual se debe construir 
el sistema de infraestructura verde. La recalificación de la cuenca hidrográfica del Córrego Água 
Preta, en el barrio de Pompéia, implica la implementación de su parque fluvial integrado con 
un urbanismo ecológicamente orientado. Este nuevo diseño urbano debe diluir la rigidez de 
la frontera entre la naturaleza y la ciudad, para permitir una mayor fluidez de los procesos 
naturales y humanos en todo el sistema. En este proceso, la arquitectura y el paisaje se fusionan.

PALABRAS-CLAVE: directrices. sumisión. artículo. modelo. arquitectura.
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A FUNÇÃO DA BUFFER ZONE NA INFRAESTRUTURA VERDE 

Uma rede de infraestrutura verde abrange diversas escalas, da global à local. Inclui 
florestas e outros ecossistemas, regiões agrícolas, reservas naturais, parques, corredores 
ecológicos, caminhos verdes, praças e jardins. Benedict e McMahom (2006) a descrevem, 
no âmbito da cidade, com um esquema simplificado de três elementos: os núcleos (reser-
vas florestais e grandes parques urbanos), as conexões (caminhos e corredores verdes 
que conectam núcleos e sítios), e os sítios (pequenos parques, praças, jardins públicos e 
privados, pomares e hortas urbanas).  A infraestrutura verde ressignifica a natureza na 
cidade para além de seu caráter estético, ou mesmo de mitigação climática. Mais que isso, 
lhe atribui as funções ecológicas necessárias às cidades resilientes e ambientalmente 
saudáveis. 

O conceito de buffer zone urbana, como aqui apresentado, propõe-se como um quarto 
elemento em continuidade a este esquema, preenchendo os espaços que aqueles três 
componentes não abrangem e são por eles circundados. Inserido e integrado no próprio 
tecido urbano, consiste em bairros ou lugares densamente arborizados, providos de um 
sistema local de dispositivos ecológicos para gestão hídrica e com edificações construídas 
ou reformadas por princípios sustentáveis e regenerativos.  

Uma descrição detalhada das funções de cada tipo de dispositivo ecológicos de 
gestão hídrica pode ser encontrada com facilidade em diversas fontes. Aqui os tipos serão 
listados para melhor compreensão do conceito de zoneamento ambiental (SCHUTZER, 
2012) e como a ele se aplicam em cada situação específica (BONZI, 2015). 

Os jardins de chuva, canteiros pluviais e biovaletas cumprem funções diversas como 
o armazenamento e retenção temporária da água da chuva, sua filtragem para reposição 
de lençol freático ou reuso, contribuem para a mitigação de enchentes e microclima. As 
lagoas pluviais e as bacias de retenção são a opção ecológica aos “piscinões”, recebem o 
escoamento natural dos cursos d’água e enxurradas. As vias relvadas podem ser o leito 
viário permeável de sistemas de mobilidade sobre trilhos.  Alagados ou wetlands cumprem 
a função de amortecimento de picos de enchentes, despoluição, controle da qualidade 
da água, habitat e proteção para a biodiversidade e controle da erosão e assoreamento 
de rios. Microestações de tratamento de esgoto têm como objetivo a descentralização 
de grandes redes e estações de tratamento, podendo ser construídas através de técnicas 
da permacultura, ou fabricadas e instaladas por indústrias especializadas. A agricultura 
urbana, ainda que não seja em si um dispositivo, pode estar associada a diversas destas 
tipologias acima, como jardins produtivos. 
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Integrados às edificações temos os tetos verdes, fachadas verdes e terraços verdes 
que promovem a continuidade da superfície vegetada (WALDHEIN, 2006) através das 
edificações funcionando como de retentores da água de chuva, caminhos e escadas 
para o fluxo da biodiversidade. As cisternas, por sua vez, possibilitam retenção e reuso 
da água da chuva e podem recebe-la já filtrada pelos outros dispositivos do sistema. 

Quando a infraestrutura verde se integra aos edifícios, e este é o objetivo deste 
estudo, o desenho urbano pode se afirmar como um instrumento diluidor de fronteiras, 
na medida em que contesta a separação convencional entre construção e paisagem. 

A infraestrutura verde não deve, na maioria dos casos, substituir por completo 
o sistema convencional de drenagem. O grau de consolidação urbana exige, muitas 
vezes, soluções híbridas. No entanto, numa implementação progressiva, deve ganhar 
espaço até constituir um sistema eficiente de gestão hídrica.  Se no início do processo 
de transformação a infraestrutura verde dará apoio, aliviando a pressão sobre o sistema 
convencional de drenagem, esta condição deve progressivamente ser invertida. São dois 
paradigmas que possuem lógicas distintas de funcionamento. O ecológico quer retardar 
o fluxo das águas enquanto o convencional quer acelerar. Retardar o fluxo é um modo 
de restabelecer os processos naturais e, por isso, é o nosso objetivo.

ZONEAMENTO AMBIENTAL PARA A BACIA DO CÓRREGO ÁGUA PRETA

A dinâmica dos solos e o ciclo das águas são processos inerentes à compartimen-
tação de relevo e hidrografia. Suas interações recíprocas definem importantes diretrizes 
de projeto através do zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental será importante 
para a definição de quais componentes da infraestrutura verde, na escala local, devem ser 
utilizados de modo a recuperar e sustentar processos hídricos, assegurar a estabilidade 
do solo, e implementar novas áreas verdes funcionais, isto é, como componentes de um 
sistema integrado de serviços ecossistêmicos. Um estudo para a bacia hidrográfica em 
questão foi desenvolvido por Bonzi (2015). Ele identificou na bacia quatro compartimen-
tos de relevo. Cada um apresenta uma potencialidade específica para a manutenção e 
desenvolvimento de processos naturais. São eles as áreas tubulares livres de inundação, 
as áreas íngremes das vertentes das altas colinas, as áreas de nascentes e os fundos de 
vale (Figura 1). 
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Figura 1: Zoneamento Ambiental para o Córrego Água Preta. Fonte: desenho do autor

As áreas tabulares livres de inundação correspondem a grande porção da bacia. Nela 
os processos de infiltração predominam sobre o escoamento superficial. Recomenda-se 
para este local: o fomento da permeabilidade, o controle do escoamento superficial, a 
detenção das águas pluviais e arborização. Os dispositivos de infraestrutura verde para 
as áreas tabulares são: jardins de chuva, canteiros pluviais, biovaletas, alagados, pavi-
mentação drenante, vias relvadas, teto/fachada/terraços verdes e cisternas. 

Nas áreas íngremes e vertentes das altas colinas predomina o escoamento super-
ficial sobre a infiltração (potencializado pela impermeabilização do solo). A infiltração 
da água quando associada à ausência de vegetação é a principal causa de deslizamentos, 
por isto nestes locais recomenta-se a implantação de praças e parques densamente 
arborizados, com terraceamentos para controle de fluxo superficial; impermeabili-
zação para prevenção de deslizamentos, desde que associada a técnicas de contenção 
do escoamento para controle de enxurradas; construção de reservatórios de retenção, 
tratamento e reuso. Recomenda-se nestas áreas os seguintes dispositivos: biovaletas, 
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canteiros pluviais sem infiltração, lagoas pluviais, alagados construídos, tetos/fachadas/
terraços verdes e cisternas. 

As áreas de nascentes do córrego Água Preta se concentram nas colinas, muitas 
em local de declividade acentuada onde predomina o escoamento superficial. Todo o 
entorno das nascentes que alimentam o córrego deveria, a rigor, estar livre de edificações 
ou pavimentação, abrigando parques e praças. Infelizmente muitas destas nascentes 
já secaram devido ao rebaixamento do lençol freático. Recomenda-se para estes locais: 
implantação, recuperação e conservação de áreas verdes, e densa arborização; quando 
já ocupadas deve-se dar atenção ao controle do escoamento superficial; construção de 
reservatórios de retenção; recuperação da permeabilidade; estímulo da infiltração e 
percolação. Recomenda-se nestas áreas os seguintes dispositivos: canteiros pluviais sem 
infiltração, biovaletas, lagos pluviais, alagados construídos, pavimento drenante, córrego 
reabilitado, parque linear, tetos/fachadas/terraços verdes, cisternas. 

bǫǌʠɭŔࡪࠁ��èơƎơ�Ǝơ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ʽơɭƎơ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ŹŔƃǫŔ�ǠǫƎɭȶǌɭŖ˪ƃŔ�Ǝȶ Córrego Água Preta. Fonte: 
desenho do autor

Os fundos de vale são áreas baixas e planas com solos permanentemente úmidos e 
lençol freático superficial. Predominam nestas áreas o armazenamento sobre o processo 
de infiltração. O escoamento superficial se concentra no próprio córrego. Por sua relação 
direta com o rio e por sua propensão natural ao alagamento, deveriam ser, a rigor, áreas 
não edificáveis, destinadas a parques para uso público, gestão de águas e preservação 
ecológica. Por esta razão é fortemente recomendada a desocupação progressiva e a imple-
mentação do parque linear com a naturalização do curso d’água, sempre e na medida 
do possível. Parques lineares fluviais são a condição mais propícia às conexões entre 
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os diversos componentes de uma rede de infraestrutura verde (Figura 2). Se ocupada 
uma área de várzea, deve ser observada a capacidade de retenção e infiltração nas áreas 
à montante, de modo a evitar enchentes. Recomenda-se para estes locais: dispositivos 
para detenção e retenção como biovaletas, canteiros pluviais sem infiltração, alagados 
construídos e naturais, lagoa pluviais, pavimento drenante, córrego reabilitado, parque 
linear, tetos/fachadas/terraços verdes e cisternas.

NOVAS QUADRAS PARA A RESILIÊNCIA DO SISTEMA

Delineado o contexto “natural”, as novas edificações devem cumprir a função de 
dar suporte e continuidade aos serviços ecológicos desempenhados pela infraestrutura 
verde. As edificações já existentes devem na medida do possível incorporar esta função.

Os serviços ecológicos que as quadras urbanas podem desempenhar, para além 
de suas funções programáticas convencionais, incluem a diminuição da ilha de calor 
urbana, a gestão dos recursos hídricos, a captura de carbono, oferta de rotas de dispersão 
para biodiversidade, oferta de espaços verdes públicos, a saúde preventiva da população, 
entre outros benefícios. 

Estas funções são desempenhadas nas áreas construídas e em suas áreas livres 
remanescentes. Nas construídas através de coberturas, terraços e fachadas verdes, que 
podem estar isolados ou, preferivelmente, dispostos em “escadas” ecológicas, através do 
escalonamento das edificações. Não só sobre as construções, a continuidade da superfície 
verde pode se dar sob pilotis, conquistando uma taxa relativa de permeabilidade mesmo 
sob as construções. Este incremento no potencial de permeabilidade para sob os edifícios 
se dá naturalmente pela capilaridade da terra, e artificialmente pela infraestrutura de 
contenção dos jardins de chuva que podem se estender para baixo do edifício. 

Passagens sob piloti, do exterior ao interior da quadra, devem servir ao fluxo de 
pessoas e da biodiversidade com jardins sombreados que podem reintroduzir as espé-
cies que vivem no solo e sob a copa das árvores da mata atlântica, e conectarem as áreas 
vegetadas das calçadas ao núcleo da quadra. Os caminhos verdes que estes recursos 
promovem desobstruem o fluxo da biodiversidade oferecendo maiores chances de 
polinização, migração de espécies e dispersão de sementes.

Nas áreas livres de edificação deve-se potencializar ao máximo possível a permea-
bilidade do solo e contenção das águas, através de jardins de chuva e canteiros pluviais, 
salvo em situações onde o Zoneamento Ambiental recomenda o contrário.  Cisternas 
devem receber a água da chuva já filtrada por estes dispositivos, assim como a prove-
niente das coberturas verdes. O excedente deve retornar, com prioridade, ao solo para a 
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reposição de lençóis freáticos. Por último, quando o volume de água superar a capacidade 
do sistema ecológico, a infraestrutura convencional de drenagem, que permanecerá 
como dispositivo de apoio, deve cumprir a função de extravasão, observados procedi-
mentos rigorosos na detenção de resíduos e filtragem, evitando assim a poluição do 
córrego Água Preta e seu tributário, o Rio Tietê.  Em suma, o ciclo das águas e o fluxo da 
biodiversidade são processos que também as construções ecologicamente orientadas 
devem contribuir (Figura 3). 

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��FƎǫ˪ƃŔƇɝơɽ�ơƃȶȍȶǌǫƃŔȟơȥʋơ�ȶɭǫơȥʋŔƎŔɽ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭ

Uma vez adotado o princípio de quadra aberta, se estabelece uma relação mais 
direta entre as áreas livres do interior da quadra e o sistema de circulação. Pelo princípio 
da multifuncionalidade das infraestruturas o sistema de circulação cumpre também 
as funções desempenhadas pela infraestrutura verde, incorporando os dispositivos de 
drenagem ecológica nas ruas, calçadas e caminhos. 

Para reverter a tendência dos condomínios fechados, hiper verticalizados, com 
torre no centro do lote é necessária uma reformulação da lei de uso do solo, por onde as 
quadras, e não mais o lote, sejam estimulados como unidades fundamentais do desenho 
urbano. Através de um projeto integrado para a quadra, global ou vinculado a um projeto 
piloto, é possível potencializar suas qualidades sociais e ambientais. 

O perímetro de uma quadra urbana geralmente define uma barreira entre o espaço 
público e privado, o que restringe o espaço do pedestre às calçadas ao longo das vias, 
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portanto junto ao fluxo de veículos, o que pune o ato de caminhar com poluição e ruído, 
além da insegurança e desconforto. A função do espaço público fica, desta forma, restrita 
à locomoção, desqualificando-o como espaço de estar e para acontecimentos sociais. O 
núcleo da quadra, por sua vez, permanece inacessível, salvo ao uso privado. 

O loteamento convencional da quadra fragmenta o espaço privado em porções 
pequenas e individualizadas, condicionando a implantação de torres no centro do 
lote. Como resultado temos uma perda significante do potencial social e ambiental 
das áreas livres, com a permeabilidade reduzida pela existência de subsolos. O som-
breamento excessivo, por sua vez, prejudica a vegetação. As áreas livres pouco prestam 
ao lazer e convívio, permanecendo, a maior parte do tempo, vazias e subutilizadas.  Na 
quadra unificada esta restrição aos fluxos socioecológicos é revertida com a liberação 
do núcleo da quadra, tornando-o um espaço integrado, de uso múltiplo, coletivo, verde 
e permeável (Figura 4).  

Figura 4: Quadras abertas integradas. Fonte: desenho do autor 

O conceito de permeabilidade aqui extrapola a questão hídrica, refere-se tanto aos 
fluxos naturais como humanos (figura 5). Se a quadra convencional condiciona os fluxos 
no sistema viário em torno de si, a quadra aberta possibilitará o caminhar do pedestre 
através de seu núcleo com diversidade de usos. Ao dissolver a rigidez da trama viária, 
cria inúmeras possibilidades, aumentando a possibilidade de eventos e criando condi-
ções para o incremento da resiliência urbana, tanto no âmbito social como ecológico. O 
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conceito de quadra aberta acrescenta novas qualidades socioambientais aos princípios 
do uso misto do solo urbano e de cidade compacta. 

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��áơɭȟơŔŹǫȍǫƎŔƎơ�Ŕȶɽ�˫ʠˉȶɽ�bȶȥʋơࡪ�ƎơɽơȥǠȶ�Ǝȶ�Ŕʠʋȶɭ�

Um novo critério de verticalização deve propor um gabarito mais baixo às edifi-
cações junto aos parques públicos e parques lineares fluviais que constituem a rede de 
infraestrutura verde, com no máximo quatro pavimentos, permitindo um escalona-
mento progressivo até nove pavimentos na medida em que penetram o tecido urbano. 
O escalonamento por terraços deve ser estimulado nos edifícios pela legislação de uso 
do solo, provendo as “escadas” para difusão da biodiversidade, melhores soluções para 
insolação e ventilação, e diminuição do impacto sobre a paisagem através de topografias 
artificiais vegetadas.  

O projeto integrado da quadra possibilita reduzir o impacto do tráfego sobre o 
espaço público e as pessoas. Um estacionamento unificado para o conjunto, com distância 
confortável de acesso ao todos os moradores, com entrada de veículos única, servindo a 
toda quadra, libera de seu perímetro de calçadas todos aqueles inúmeros acessos de veí-
culos aos estacionamentos, com enorme ganho ambiental e segurança para as calçadas.
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Figura 6: Potencial de transformação das quadras na bacia do córrego Água Preta. Fonte: 
desenho do autor 

O grau de verticalização de cada quadra determina sua consolidação, assim como 
o seu potencial de transformação. Podemos classificar este potencial em três níveis: 
alto, médio e baixo. Onde potencial de transformação é alto será possível recuperar o 
núcleo da quadra como área livre de edificação e reconstruir ou reformar conforme 
preceitos ideais de sustentabilidade, com integração total dos projetos arquitetônicos 
através de um projeto piloto. Onde é médio a presença de edifícios altos limita, porém 
não impossibilita, projetos integrados para a totalidade da quadra, com mudança de 
uso no térreo e a publicização e integração das áreas livres. Onde o potencial é baixo 
devido ao elevado grau de verticalização ainda será possível reverter as áreas comuns em 
espaços públicos com mudanças de usos para comercio e serviços, retirar os muros que 
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separam os lotes possibilitando integrar seus recuos laterais e de fundo e converter as 
áreas livres em passagens para pedestres e lugares para encontro e descanso (Figura 6). 

POSSÍVEIS CENÁRIOS FUTUROS PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO ÁGUA PRETA

Cenário 1

A construção da futura estação do Metrô, planejada para ocupar uma grande área 
ao lado do SESC Pompéia estaria melhor localizada fora dos recuos do córrego Água Preta 
e das áreas naturalmente inundáveis. O lugar poderia abrigar um pequeno “santuário” 
ecológico, protegido do contato direto da população que passearia em passarelas sobre 
uma lagoa pluvial e suas margens. Povoada com fauna aquática e vegetação nativa esta 
área resgataria a memória do ecossistema original das várzeas dos rios paulistanos. Do 
lado oposto da rua, onde houve um dia um posto de gasolina, uma extensão do parque 
com vegetação fitorremediadora, também isolada do contato direto da população, 
cumpriria a função de recuperar o solo contaminado. Sobre palafitas um centro de 
informação ambiental, apoiado pelo SESC, receberia a população com exposições, cursos 
e palestras (Figura 7).
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Figura 7: Cenario 1. Fonte: Google Earth e desenhos do autor.

Cenário 2: 

Ao lado da Faculdade São Camilo, um vazio urbano, agora impermeabilizado, 
poderia ser anexado ao parque. Por onde passa o córrego uma área sujeita a alagamento 
receberia uma lagoa pluvial com pontes segregadas para autos e pessoas. Um conjunto 
de três quadras poderia fundir-se em uma grande quadra aberta, com núcleo livre de 
construções e permeável.

Seu plano piloto determinaria a preservação de parte do casario original que agora 
comporia com um conjunto integrado de edifícios ecológicos. Uma quadra com três 
edifícios, sob as margens supostamante não edificáveis, teria seu térreo parcialmente 
modificado, recebendo um conjunto de restaurantes com deck nas margens do cór-
rego renaturalizado e despoluído. Do outro lado, quadras no recuo do córrego seriam 
desocupadas para o parque linear e outro conjunto de três quadras se trasformaria em 
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outra grande quadra com edifícios verdes residenciais, núcleo aberto e comércio no 
térreo (Figura 8).

Figura 8: Cenario 2. Fonte: Google Earth e desenhos do autor.

Cenário 3: 

A Praça Rios dos Campos, na Baixada da Pompéia, originalmente um brejo, se 
transformaria em lagoa pluvial com grande capacidade de retenção. As quadras ao longo 
da bifurcação do córrego se transformariam em parque, preservando alguns edifícios 
existentes. As quadras de borda se renovariam aos poucos, com projetos integrados que 
fundiriam na paisagem. Um posto de gasolina nas margens do córrego daria lugar a um 
centro de informação ambiental com lagoa pluvial e vegetação fitorremediadora para 
descontaminação de solo (Figura8).
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Figura 8: Cenario 3. Fonte: Google Earth e desenhos do autor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na geografia da cidade de São Paulo a escala das bacias hidrográficas, com frequ-
ência, coincide com a dos bairros. São duas estruturas, uma natural, outra humana, que 
hospedam seus respectivos processos no mesmo recorte espacial. O estudo sobre o bairro 
da Pompéia possibilitou delinear um caminho para a integração de processos naturais 
e humanos no contexto das bacias hidrográficas.

Com a aplicação de um zoneamento ambiental definem-se preceitos fundamentais 
de desenho para restauração e suporte aos processos hídricos. O parque linear fluvial, 
com seu córrego devidamente recuperado, surge neste contexto, como um eixo estru-
turador de uma rede de infraestrutura verde e, concomitantemente, de um urbanismo 
ecologicamente orientado. Forma-se assim uma trama, física e conceitual, sobre a qual 
o desenho deve se desenvolver. 

O projeto da quadra urbana, adotado como unidade de desenho, uma vez orientado 
por preceitos ecológicos, se mostra eficiente como suporte e continuidade à integração 
entre natureza e cidade na escala local.  Seu núcleo aberto e público, o térreo de uso 
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múltiplo, a qualificação para o encontro e convívio, são atributos de um espaço voltado 
para as pessoas e para uma vida vibrante no bairro. A permeabilidade e espaços verdes 
conquistados, a continuidade aos serviços ecológicos prestados pela infraestrutura 
verde são atributos que aproximam comunidade e natureza e diminui o impacto das 
cidades sobre o meio ambiente. Cumpre deste modo, em sua multifuncionalidade, o 
objetivo de amenizar a rigidez da fronteira entre áreas verdes e cidade, com benefícios 
para ambos os lados.  

A rica hidrografia da cidade de São Paulo lhe atribui grande potencial de transfor-
mação a partir de suas bacias e córregos. Os preceitos que fundamentam este estudo são 
passíveis de serem aplicados em outras áreas da cidade, assim como em outras cidades. 

O cenário que o trabalho prevê na escala setorial e local, uma vez transposto ao 
conjunto da cidade, delineia uma possibilidade plausível para São Paulo, a médio e longo 
prazo. Podemos imaginar esta cidade permeada pela natureza, com seus inúmeros rios, 
despoluídos e renaturalizados, a definir corredores ecológicos lingando praças, parques 
e suas grandes reservas verdes ao Norte e ao Sul. Os bairros, com elevada qualidade 
socioambiental, emoldurados por parques e conexões verdes trariam aos moradores e 
visitantes uma vida saudável e vibrante reconectada à natureza do lugar. 
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RESUMO

Este trabalho analisa o papel da infraestrutura cicloviária na mobilidade por bicicletas no 
município do Rio de Janeiro (RJ). Busca-se entender a relação da distribuição socioespacial 
da população no território com distribuição das infraestruturas de transporte, com foco na 
infraestrutura cicloviária. Por fim, o trabalho investigou a extensão e qualidade dessas infra-
estruturas em dois bairros distintos territorial e socialmente (Bangu e Copacabana). Dentre 
os achados da pesquisa, apontou-se a concentração de infraestrutura cicloviária nos bairros 
de maior renda no Rio de Janeiro, tanto em extensão quanto em qualidade. Esta pesquisa pre-
tendeu proporcionar uma maior compreensão sobre o papel que este tipo de infraestrutura 
desempenha na mobilidade urbana e no ‘direito à cidade’ e, assim, jogar luz a conceitos ainda 
pouco explorados no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Infraestrutura cicloviária. Mobilidade urbana. Rio de Janeiro. 

ABSTRACT

This paper analyzes the role of cycling infrastructure in bicycle mobility in the city of Rio de 
Janeiro (RJ, Brazil). It is intended to understand the relationship between the socio-spatial 
distribution of the population in the territory as well as the transport infrastructures, with a 
focus on cycling infrastructure. Finally, the work investigated the extent and quality of these 
infrastructures in two territorially and socially distinct neighborhoods, Bangu and Copacabana. 
Among the research findings, it was pointed out the concentration of bicycle infrastructure 
in the higher income neighborhoods of Rio de Janeiro, both in extension and quality. This 
research aimed to provide a greater understanding of the role that this type of infrastructure 
plays in urban mobility and the ‘right to the city’ and shed light on concepts that are still little 
explored in Brazil.

KEYWORDS: Bicycle infrastructure. Urban mobility. Rio de Janeiro.

RESUMEN

Este artículo analiza el papel de la infraestructura para bicicletas en la movilidad de bicicletas 
en la ciudad de Río de Janeiro (RJ). Busca comprender la relación entre la distribución socioes-
pacial de la población en el territorio y la de la infraestructura de transporte, con un enfoque 
en la infraestructura ciclista. Finalmente, el trabajo investigó el alcance y la calidad de estas 
infraestructuras en dos regiones distintas, territorial y socialmente (Bangu y Copacabana). 
Entre los resultados de la investigación, se señaló la concentración de infraestructura para 
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bicicletas en las regiones de mayores ingresos de Río de Janeiro, tanto en extensión como en 
calidad. Esta investigación tuvo como objetivo proporcionar una mayor comprensión del papel 
que desempeña este tipo de infraestructura en la movilidad urbana y el “derecho a la ciudad” 
y arrojar luz a conceptos que todavía están poco explorados en Brasil.

PALABRAS-CLAVE: Infraestructura ciclista. Movilidad urbana. Rio de Janeiro. 

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda o papel da infraestrutura cicloviária no fomento ao uso 
da bicicleta como meio de transporte no Rio de Janeiro, com foco no “direito à cidade”. 
Averígua-se o papel que as ciclovias – infraestruturas de transporte ativo - desempe-
nham no deslocamento de pessoas com especial atenção à realização do direito social 
à mobilidade, emendado à Constituição Federal em 2013. 

A partir disso, buscou-se subsidiar um entendimento amplo sobre a importância 
que ciclovias e ciclofaixas adquirem em diferentes bairros e para diferentes estratos 
sociais que adotam a bicicleta em seu cotidiano. Nesse sentido, a fim de construir um 
panorama confiável acerca das dinâmicas territoriais da mobilidade urbana por bici-
cletas, foi realizado um diagnóstico sobre a distribuição da infraestrutura cicloviária, 
assim como um exame da distribuição populacional na cidade e suas correlações.

O estudo apresentado aqui sobre a infraestrutura cicloviária no Rio de Janeiro se 
baseou na observância das esferas quantitativa e qualitativa. Qualitativamente, foram 
analisadas localização, extensão e distribuição de ciclovias e ciclofaixas em todo o ter-
ritório carioca, permitindo uma base de comparação e correlação estatística entre as 
cinco Áreas de Planejamento (APs) da cidade (1 – Centro, 2 – Zona Sul, 3 – Zona Norte, 
4 – Barra/Jacarepaguá; e 5 – Zona Oeste). Em relação à qualidade, foram levantados e 
analisados, de modo sucinto, alguns exemplos que permitiram evidenciar discrepâncias 
em todas as APs que apresentam ciclovias de boa qualidade coexistindo com ciclovias 
em péssimo estado. Para uma compreensão mais aprofundada, ambas as análises foram 
refinadas tomando por base dois bairros da cidade diametralmente opostos tanto em sua 
localização geográfica quanto em seus indicadores socioeconômicos: Bangu, localizado 
na AP5, e Copacabana, localizado na AP2 (ver figura 1).



268

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Figura 1: Mapa do município do Rio de Janeiro com destaque para os bairros de Bangu e de 
Copacabana. 
bȶȥʋơ�7ࡪơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

Para efeitos comparativos, foi realizada uma radiografia detalhada das redes ciclo-
viárias desses dois bairros através de visitas de campo e levantamento in loco. Com este 
último instrumento, o objetivo foi identificar a qualidade dessas infraestruturas e seu 
uso pela população dos dois bairros. 

MOBILIDADE URBANA E POR BICICLETAS NO BRASIL E NO RIO DE JANEIRO

A realidade da mobilidade urbana no Brasil apresenta grandes desafios a serem 
vencidos nos próximos anos. No início da última década, o país observou um cresci-
mento virtuoso nos investimentos em infraestruturas de transporte, seguido pelo total 
esvaziamento destes nos anos mais recentes. O resultado, para as cidades brasileiras, foi 
uma melhoria discreta (embora questionável) na mobilidade urbana[1], acompanhada 
por uma grande quantidade de projetos descoordenados e inacabados. 

�ࠀ �¥ȶɽ�ʡȍʋǫȟȶɽࠄࠀ��Ŕȥȶɽ�ȶ�ǌɭŔȥƎơ�ƃɭơɽƃǫȟơȥʋȶ�ʠɭŹŔȥȶ�ƎŔɽ�ƃǫƎŔƎơɽ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔɽ�ŔƃȶȟɢŔȥǠŔƎȶ�
ɢơȍȶ�ƃɭơɽƃǫȟơȥʋȶ�ƎŔ�ɭơȥƎŔ�ơ�ơȟɢɭơǌȶ�ƃɭǫŔɭŔȟ�ȥŔɽ�ɢŔȍŔʽɭŔɽ�Ǝơ�èŔɩʠơȍ�èȶȍȥǫȇࠂࠀ߿ࠁ��ƃǫƎŔƎŴȶɽ�
“carentes de cidade”, onde um dos aspectos mais urgentes trata das restrições de mobilidade 
urbana.  
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O Rio de Janeiro, possivelmente a cidade mais icônica e representativa deste contexto 
no Brasil, apresentou alguns dos exemplos mais dramáticos de projetos inacabados de 
mobilidade ao sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Foi nesta cidade onde se implantou 
o maior sistema de Bus Rapid Transit (BRT)[2] jamais visto no Brasil, e que, até abril de 
2020, se encontrava inconcluso, justamente em sua linha mais representativa para a 
conexão entre periferia e centro: o BRT Transbrasil, previsto para conectar a AP5 (Zona 
Oeste) à AP1 (Centro). 

Junto a esse quadro, somam-se a implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT)[3], 
a reformulação das linhas de ônibus (RODRIGUES; BASTOS, 2016), a ampliação do sistema 
metroviário até a Barra da Tijuca, a reforma do aeroporto internacional Galeão – Tom 
Jobim, a implantação do sistema público de bicicletas compartilhadas e a ampliação do 
sistema cicloviário da cidade, dentre outras iniciativas. 

Além de os investimentos terem sido concentrados em determinadas áreas da 
capital fluminense, a cidade do Rio de Janeiro alcançou o maior tempo de deslocamento 
intraurbano e metropolitano dentre todas as capitais e regiões metropolitanas no mesmo 
período[4]. Na mesma lógica, as políticas territoriais dos últimos anos contribuíram para 
reforçar movimentos pendulares mais longos, sobretudos para os mais pobres, haja vista 
a maior concentração de postos de trabalho nos bairros centrais (e maior dotação de 
infraestrutura nestes locais) e a manutenção da população pobre pelas franjas da cidade. 

Especialmente nesta cidade, cujas estruturação urbana e distribuição popula-
cional são tão desiguais, a capacidade de se deslocar ganha um contorno especial. Isto 
porque é através dela em que parte das desigualdades territoriais pode ser amenizada 
por meio da possibilidade de um indivíduo se deslocar de um lugar sem recursos ou 
pouco infraestruturado para outro onde as oportunidades de acesso a equipamentos 
urbanos e postos de trabalho são mais altas (SANTOS, 2007 [1987]). Logo, entender as 
dinâmicas de distribuição de pessoas e infraestruturas no território carioca é central 
para a compreensão da importância social deste tema. 

�ࠁ �%èþ�Ƣ�ʠȟ�ɽǫɽʋơȟŔ�Ǝơ�ȼȥǫŹʠɽ�ɭŖɢǫƎȶ�ɽơǌɭơǌŔƎȶ�ǫȟɢȍŔȥʋŔƎȶ�ȥŔ�ƃǫƎŔƎơ�ƃȶȟȶ�ǉȶɭȟŔ�Ǝơ�
ƃȶȥʋɭŔɢŔɭʋǫƎŔ�ɢŔɭŔ�ɽơƎǫŔɭ�ȶɽ�ǿȶǌȶɽ�ȶȍǭȟɢǫƃȶɽ�Īơɭ�7¶òòzK�7F�-�¥7z7�þčè��7¶�èz¶�7F���¥Fzè¶�
��òF7F�7¶ò��¶e¶ò�¶�|¡áz-¶ò�F�á�è�¶�|¡áz-¶ò�7Fࠅࠀ߿ࠁ��%ɭŔɽǭȍǫŔࡪ�e¶ĪFè¥¶�bF7Fè����¡z¥zò-
þGèz¶�7¶ò�Fòá¶èþFò�ǿŔȥơǫɭȶ�Ǝơࠈ߿߿ࠁ�

�ࠂ �zȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�Ǝǫɽɢȶȥǭʽơǫɽ�ơȟ�Ǡʋʋɢɽࡪˁˁˁ̔ ȍʋɭǫȶƃȶȟŹɭǠǫɽʋȶɭǫŔ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠁࠀ��ŔŹɭࠈࠀ߿ࠁ��

�ࠃ �òơǌʠȥƎȶ�Ŕ�bơƎơɭŔƇŴȶ�Ǝơ�zȥƎʡɽʋɭǫŔɽ�Ǝȶ�èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�bzè��¥ࠅࠀ߿ࠁ��ȥơɽʋŔ�ƃǫƎŔƎơ�ǌŔɽʋŔɽơ�
2h21min diariamente no deslocamento casa x trabalho, maior média nacional. 
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No que diz respeito ao deslocamento urbano, diversas variáveis se apresentam 
para colaborar ou impedir que as viagens sejam exitosas ou não. De forma geral, a mais 
importante dessas variáveis é a existência das infraestruturas que confiram respaldo a 
esses deslocamentos através de meios de transporte de baixa, média e alta capacidades, 
com configurações distintas e tempos de deslocamento e custos diferentes. 

Neste contexto, um outro tipo de mobilidade tem ganhado destaque no Rio de 
Janeiro: a mobilidade por bicicletas. Essa modalidade, apresentada como “nova” – apesar 
de contar com mais de um século de história somente no Brasil –, tem se tornado objeto 
de análise dentro do campo de estudos urbanos em função das diversas potencialidades 
que apresenta nas cidades. E, acompanhando essa discussão, também cabem as inda-
gações acerca do papel da infraestrutura cicloviária no fomento e realização cotidiana 
desse meio de transporte. 

Este artigo é apresentado num contexto de avanços na promoção da mobilidade 
ativa nas cidades brasileiras, de ampliação do debate público deste meio de transporte 
e da visibilidade que ele adquiriu. Pode-se observar também uma valorização simbó-
lica da bicicleta na sociedade brasileira. Segundo a Associação Nacional de Transporte 
Público, os atores sociais 

começam a clamar por uma nova cultura da mobilidade que priorize 
formas de circulação coletivas, a pé e de bicicletas integrando em rede 
os diversos modos de transportes e garantindo a acessibilidade segura 
e confortável a todos os pontos das cidades (ANTP, 2017)[5].

Contraditoriamente, embora seja evidente o surgimento de uma valorização da 
bicicleta como meio de transporte, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) indicam que há, no Brasil, mais bicicletas do que carros: “respectivamente 50 
milhões contra 41 milhões. Em torno de 7% do total de viagens é feita por bicicletas, com 
potencial de atingir 40%” (COELHO FILHO; SACCARO JUNIOR, 2017, p. 5). 

Esses dados apontam para dois fatos importantes sobre a mobilidade por bicicle-
tas no Brasil. Embora exista praticamente uma bicicleta para cada quatro habitantes[6], 
a participação desse meio de transporte ainda é baixa. Isto posto, outra informação 

�ࠄ �þơˉʋȶ�ƎŔ��ɽɽȶƃǫŔƇŴȶ�¥ŔƃǫȶȥŔȍ�Ǝơ�þɭŔȥɽɢȶɭʋơ�áʡŹȍǫƃȶ���¥þá�Ǝǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟ�Ǡʋʋɢࡪ˪ȍơɽ-
ɽơɭʽơɭŔȥʋɢȶɭǌŹɭࠄƎȶʋòˊɽʋơȟƎȶˁȥȍȶŔƎƎƃȟ7ȶƃʠȟơȥʋ߿ࠁࠃࠄࠆ߿ࠅࠅࠇ7ࠃࠃࠆࠂࠂࠆࠀࠀࠀࠁࠀ߿ࠁF-
-A35E-ED5F523377DA.pdf. Acesso em 05 fev. 2017

�ࠅ �òơǌʠȥƎȶ�ȶ�z%eF�Ŕ�ơɽʋǫȟŔʋǫʽŔ�ɢȶɢʠȍŔƃǫȶȥŔȍ�ɢŔɭŔ�ȶ�%ɭŔɽǫȍ�ȥȶ�Ŕȥȶ�Ǝơࠆࠀ߿ࠁ��Ƣ�Ǝơࠆࠆ߿ࠁ��ȟǫȍǠɝơɽ�
Ǝơ�ǠŔŹǫʋŔȥʋơɽ�7ŔƎȶ�ȶŹʋǫƎȶ�ơȟ�ǠʋʋɢࡪˁˁˁŹɭŔɽǫȍǌȶ -ɢȶɢʠȍŔࠇ߿ࠆࠀ߿ࠁƃǫƎŔƎŔȥǫŔơǿʠɽʋǫƃŔŹɭ̔
cao-brasileira-passa-de-207-7-milhoes-em-2017. Acesso em 05 fev. 2018. 
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preponderante para entender o panorama da mobilidade por bicicletas nos Brasil é a 
baixa renda dos ciclistas. Segundo dados do IPEA,

a mobilidade por modos ativos (pedestre e bicicleta) é utilizada por 
aproximadamente um terço de homens e mulheres do Brasil, segundo o 
suplemento de saúde da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em 2008. Na média, o ciclista brasileiro é de baixa renda, jovem 
e residente na zona rural. No caso brasileiro, a zona rural pode ser 
considerada a periferia de pequenas cidades ou uma região periurbana 
de transição nas grandes cidades (COELHO FILHO; SACCARO JUNIOR, 
2017, p. 7).

Essas informações podem ser interpoladas para o Rio de Janeiro, onde se observam 
condições parecidas para o ciclista. Dados da pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro 
realizada em 2015 e 2017 indicam que o ciclista brasileiro possui renda entre um e dois 
salários-mínimos[7]. A necessidade do uso da bicicleta se acentua à medida que o foco de 
observação se afasta do centro para regiões periféricas. Assim, na capital fluminense, o 
quadro se repete como reflexo nacional:

os ciclistas são majoritariamente de renda inferior a dois salários-mí-
nimos. Destes, 12,9% têm rendimento até um salário mínimo, enquanto 
30,7% possuem renda entre um e dois salários mínimos. Por outro lado, 
apenas 4,2% têm rendimento superior a dez salários-mínimos, o que 
para os padrões da cidade e do país poderia ser considerada uma alta 
renda (ANDRADE; RODRIGUES; MARINO et al., 2016, p. 177).

Logo, comparar o uso da bicicleta entre bairros mais centrais, de alta renda, com 
bairros periféricos de estratos de renda inferiores é fundamental para entender tanto 
a mobilidade por bicicletas no Rio de Janeiro, bem como o lugar que a infraestrutura 
cicloviária ocupa para a realização dos deslocamentos através desse meio de transporte. 

�ࠆ �7ŔƎȶɽ�ƎŔ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�Ǝǫɽɢȶȥǭʽơǫɽ�ơȟ�ǠʋʋɢࡪˁˁˁʋŔȶɭǌŹɭɢơɭ˪ȍƃǫƃȍǫɽʋŔɢƎǉ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠄ߿��
fev. 2018.
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 
NO RIO DE JANEIRO

A distribuição espacial da população no Rio de Janeiro, em termos quantitativos e 
qualitativos, a exemplo de outras metrópoles brasileiras, é bastante desigual. Essa assi-
metria também se observa na distribuição das infraestruturas de transporte. Isso pode 
ser melhor observado através da agregação dos dados nas APs, conforme a tabela a seguir:

þŔŹơȍŔࡪࠀ��-ŔɭŔƃʋơɭǭɽʋǫƃŔɽ�FɽɢŔƃǫŔǫɽ�ơ�áȶɢʠȍŔƃǫȶȥŔǫɽ�ƎŔɽ��ɭơŔɽ�Ǝơ�áȍŔȥơǿŔȟơȥʋȶ�Ǝȶ�èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�
bȶȥʋơ�7ࡪơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔɽ�ǫȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�Ǝȶ�ɽǫʋơ�7ŔʋŔɭǫȶࠈࠀ߿ࠁ�

É possível visualizar a existência de uma distribuição desigual no Rio de Janeiro, 
tanto em termos absolutos de população quanto de densidade. Aproximadamente 80% 
da população reside nas zonas Norte (AP3), Oeste (AP5) e Barra/Jacarepaguá (AP4), as mais 
distantes do Centro (AP1). Apenas 21% da população se localiza na Zona Sul/Grande 
Tijuca (AP2) e no Centro (AP1). Em virtude da alta concentração de pessoas na Zona Sul 
em um espaço físico relativamente menor, a densidade populacional representa o dobro 
do que a média da cidade (303,11 habitantes por hectare contra 151,36 habitantes por 
hectare, respectivamente).
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Vale salientar que, embora a AP1 tenha pequena população proporcional e a menor 
densidade populacional do território, é a área que apresenta maior infraestrutura de 
transportes e, também, a que sofre maior pressão pendular por conta da concentração 
dos postos de trabalho, detendo aproximadamente 30% dos empregos formais do muni-
cípio (JUNIOR; JUNIOR, 2011).

No que tange à distribuição sociodemográfica, nitidamente há um descolamento 
da AP2 (onde se localiza o bairro de Copacabana) em relação à renda média e ao Índice de 
Desenvolvimento Social – IDS[8] da cidade. A renda média em Copacabana é 144% superior 
à média do município (R$ 3.486,13 na Zona Sul contra R$ 1.424,96 no Rio de Janeiro como 
um todo), o que acaba por reverberar numa diferença de 0,105 pontos no IDS médio.

No outro oposto, a AP5 (onde se localiza o bairro de Bangu) situa-se na condição 
diametralmente oposta à AP2: tem 47,5% da renda média do município (R$ 678,22 na 
Zona Oeste contra R$ 1.424,96 no Rio de Janeiro) e IDS ligeiramente inferior, sendo que a 
diferença entre a renda da AP2 e da AP5 é de 514%. A discrepância dos dados observada 
acima caracteriza o Rio de Janeiro como uma cidade fragmentada e desigual, onde os 
aspectos morfológicos da distribuição da população, reforçados pelas políticas territoriais, 
criam bolsões de pobreza nas periferias pouco densas e concentração de população de 
rendas superiores nas áreas mais infraestruturadas. 

Para Ricardo Ojima (2016), “o estoque populacional e a sua densidade em áreas urba-
nas costumam aparecer nos estudos como um dos principais indicadores de mudanças 
na estrutura urbana” (p. 18). Sumarizados abaixo, os dados dos dois bairros pesquisados 
neste artigo revelam a desigualdade observada no segundo maior município do Brasil. 

þŔŹơȍŔࡪࠁ��ƎŔƎȶɽ�ɢȶɢʠȍŔƃǫȶȥŔǫɽ�ʋơɭɭǫʋȶɭǫŔǫɽ�ơ�ɽȶƃǫȶơƃȶȥȼȟǫƃȶɽ�Ǝȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽ�Ǝơ�%Ŕȥǌʠ�ơ�Ǝơ�
-ȶɢŔƃŔŹŔȥŔ�bȶȥʋơ�7ࡪơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔɽ�ǫȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�Ǝȶ�ɽǫʋơ�7ŔʋŔɭǫȶࠈࠀ߿ࠁ�

�ࠇ �¶�|ȥƎǫƃơ�Ǝơ�7ơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�òȶƃǫŔȍ��z7ò�Ƣ�ʠȟ�ǭȥƎǫƃơ�ƎơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶ�ɢơȍŔ�áɭơǉơǫʋʠɭŔ�Ǝȶ�
èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�ɩʠơ�ʠʋǫȍǫ˖Ŕ߿ࠀ��ǫȥƎǫƃŔƎȶɭơɽ�ȶɭǫʠȥƎȶɽ�Ǝȶ�z%eF�ŔǌɭʠɢŔƎȶɽ�ơȟ�ɩʠŔʋɭȶ�Ǝǫȟơȥɽɝơɽ�
Ǝơ�ŔȥŖȍǫɽơࡪ��ƃơɽɽȶ�Ŕ�òŔȥơŔȟơȥʋȶ�%Ŗɽǫƃȶࠀ��æʠŔȍǫƎŔƎơ�qŔŹǫʋŔƃǫȶȥŔȍࠁ��eɭŔʠ�Ǝơ�FɽƃȶȍŔɭǫƎŔƎơ�
ࠇ߿߿ࠁ�áFò¶���Ī���zFèz-��áŔɭŔ�ȟŔǫɽ�ǫȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ʽơɭ�ơ�7ǫɽɢȶȥǫŹǫȍǫƎŔƎơ�Ǝơ�èơȥƎŔࠂ
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Essa mesma desigualdade de distribuição da população no território é observada 
nas redes de infraestrutura, sobretudo de transporte. As redes de transportes são peças-
-chave para o desenvolvimento territorial, e sua existência e distribuição permitem 
uma leitura ampla acerca das dinâmicas sociais, políticas e econômicas operantes em 
determinada localidade.

Assim, a relação entre os benefícios da urbanização a partir da existência da infra-
estrutura (no caso, a de transportes) é ainda mais evidente, uma vez que “o setor de 
transportes tem importância fundamental na operação do sistema econômico, pois os 
serviços que produz são, praticamente, absorvidos por todas as unidades produtivas” 
(BARAT, 1978, p. 4).

Com base na perspectiva da importância das infraestruturas de transporte na 
dinâmica territorial, e retomando a divisão administrativa vigente do tipo Área de 
Planejamento (AP), no caso do Rio de Janeiro, é possível verificar que a concentração de 
infraestruturas de transporte de média e alta capacidade varia de acordo com o tipo de 
transporte disponível. O transporte de massa que notoriamente apresenta maior qua-
lidade nesta cidade é o metrô, que concentra 28 estações nas zonas Sul e Centro (69%), 
12 na zona norte (29%) e uma na Barra e Jacarepaguá (2%). Inversamente, o sistema 
BRT, ainda inconcluso e já considerado um transporte de baixa qualidade dados os 
problemas de frequência irregular, manutenção e extensão, se situam na Zona Norte (24 
estações – 18% do total), Barra e Jacarepaguá (36 estações – 37% do total) e Zona Oeste 
(72 estações – 55% do total).[9]

Essa mesma concentração desigual, de tipos, quantidade e qualidade de infraes-
truturas de transporte, se observa também na infraestrutura cicloviária do município 
do Rio de Janeiro. Essa diferença se apresenta de forma contundente nos dois bairros 
pesquisados, Bangu e Copacabana, que, nesta problemática, podem ser considerados 
símbolos dessa cidade desigual a partir da leitura da quantidade e qualidade das ciclo-
vias e ciclofaixas existentes. 

�ࠈ ���ɩʠŔȍǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝȶɽ�ɽǫɽʋơȟŔɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơɽ�ǉȶǫ�ǉơǫʋŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ɭơȍŔʋȶɽ�Ǝơ�ʠɽʠŖɭǫȶɽ�ơ�ŔʽŔ-
ȍǫŔƇɝơɽ�ƎŔ�ȟǭƎǫŔ�ɽȶŹɭơ�ȶɽ�ɽǫɽʋơȟŔɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơ�Ǝǫɽɢȶȥǭʽơǫɽ�ƎŔ�ƃǫƎŔƎơ�Īơɭ�¡�èz¥¶�b�7ȶǫɽ�
ɢơƎŔǫɽ�ƎʠŔɽ�ȟơƎǫƎŔɽ�¶�ƃŔɽȶ�ƎŔ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ƃǫƃȍȶʽǫŖɭǫŔ�ȥȶ�èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�þơɽơ�ƎơǉơȥƎǫƎŔ�ȥȶ�
áɭȶǌɭŔȟŔ�Ǝơ�áȷɽ�ǌɭŔƎʠŔƇŴȶ�ơȟ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�ƎŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�bơƎơɭŔȍ�Ǝȶ�èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�áè¶čè%
čbè��èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�ǿʠȥǠȶ�Ǝơࠈࠀ߿ࠁ��
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INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA NO RIO DE JANEIRO

Conforme visto anteriormente, tanto a população quanto as infraestruturas de 
transporte no Rio de Janeiro se distribuem desigualmente pelo território. O mesmo se 
dá com a infraestrutura cicloviária. Isso pode ser atestado pela quantificação absoluta 
das ciclovias e ciclofaixas disponíveis nas distintas APs e também pela sua distribuição 
entre a população que pode usá-la e pela área territorial que abrange. A tabela abaixo 
mostra o quantitativo de ciclovias e ciclofaixas per capita nas APs e a quantidade em 
relação à área urbanizada:

þŔŹơȍŔࡪࠂ��æʠŔȥʋǫƎŔƎơ�Ǝơ�ƃǫƃȍȶʽǫŔɽ�ơ�ƃǫƃȍȶǉŔǫˉŔɽ�ȥȶ�èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�ƎǫʽǫƎǫƎŔɽ�ɢȶɭ��ɭơŔɽ�Ǝơ�áȍŔ-
ȥơǿŔȟơȥʋȶ�bȶȥʋơ�7ࡪơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔɽ�ǫȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�Ǝȶ�ɽǫʋơ�7ŔʋŔɭǫȶࠈࠀ߿ࠁ�

Confirma-se que a infraestrutura cicloviária está mais concentrada na AP2 (Zona 
Sul), onde se localiza o bairro de Copacabana. Tanto o quantitativo de ciclovias e ciclo-
faixas por habitante (0,11 metros por habitante) quanto por área urbanizada total (34,34 
metros por hectare urbanizado) na AP2 é superior ao do resto da cidade. 

Embora na AP4 o valor de ciclovia/ciclofaixa por habitante seja igual ao da AP2, a 
extensão territorial daquela é muito superior desta última. Isso explica porque a infra-
estrutura cicloviária é mais adensada na AP2. Dito de outro modo, embora ambas sejam 
divididas pela mesma quantidade de pessoas, há uma maior porcentagem do território 
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da AP2 coberta por esse tipo de infraestrutura do que na AP4, o que restringe a segurança 
do deslocamento por bicicleta nessa região da cidade - considerando que a presença de 
infraestrutura é diretamente relacionada à percepção de segurança para deslocamentos 
em bicicleta (HEINEN; VAN WEE; MAAT, 2010). 

Os dados da concentração da infraestrutura cicloviária ficam ainda mais dissonan-
tes quando comparados os valores das APs com o valor médio da cidade do Rio de Janeiro, 
que tem 0,06 metros de ciclovias/ciclofaixas por habitante e 8,79 metros de ciclovias/
ciclofaixas por hectare, dados esses parecidos com os da AP-5, onde se localiza o bairro 
de Bangu. Para efeitos de comparação, as três cidades consideradas mais preparadas para 
o uso da bicicleta[10] no mundo (Copenhagen, Utrecht e Amsterdã, nesta ordem) apresen-
tam 0,599, 1,202 e 0,486 metros de ciclovias/ciclofaixas por habitante, respectivamente[11]. 

A AP2 – Zona Sul é a região com segundo maior adensamento populacional (100,48 
hab./ha), sendo que a AP3 – Zona Norte, a mais desprivilegiada em termos de quantidade 
de ciclovia e ciclofaixas por habitantes e área, é também a de maior adensamento (117,90 
hab./ha). Embora seja uma medida importante para orientar as ações de planejamento 
de infraestrutura no território, o adensamento não explica a concentração da infraes-
trutura cicloviária; pelo contrário: no caso carioca, a AP mais densa é aquela que dispõe 
de menor quantidade de infraestrutura. 

INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA EM BANGU E COPACABANA

Bangu e Copacabana, conforme apontado anteriormente, se localizam em APs dis-
tintas. O primeiro bairro, na AP 5 (Zona Oeste), apresenta 5.410 metros de infraestrutura 
cicloviária, sendo 4.236 metros de ciclovia (78,3%) e 1.174 metros de faixa compartilhada 
com pedestres (21,70%). Já o bairro de Copacabana, na AP2 (Zona Sul), apresenta 20.513 
metros de infraestrutura, sendo 5.325 metros de ciclovia (25,96%), 2.916 de ciclofaixa 
(14,21%) e 12.274 de via compartilhada (59,83%). Para efeitos de comparação, em Copaca-

�߿ࠀ �7ŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ƎŔ�ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƇŴȶ�%ǫȇơ�-ǫʋǫ˖ơȥɽ�ɢŔɭŔ�ȶ�Ŕȥȶ�Ǝơ�7ࠆࠀ߿ࠁ�ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�Ǡʋʋɢɽࡪ
ˁˁˁŹǫȇơƃǫʋǫ˖ơȥɽȥơʋࠅࠇࠇࠄࠁ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠇࠀ��ɽơʋࠇࠀ߿ࠁ��

[11]  Amsterdã tem 400 quilômetros de ciclovias e 821.752 habitantes, apresentando 0,486 
ȟơʋɭȶɽ�Ǝơ�ƃǫƃȍȶʽǫŔ�ɢȶɭ�ǠŔŹǫʋŔȥʋơ�čʋɭơƃǠʋ�ʋơȟࠁ߿ࠃ��ɩʠǫȍȼȟơʋɭȶɽ�Ǝơ�ƃǫƃȍȶʽǫŔ�ơࠅࠆࠀࠃࠂࠂ��ǠŔŹǫʋŔȥʋơɽ�
ʋȶʋŔȍǫ˖ŔȥƎȶࠁ߿ࠁࠀ��ȟơʋɭȶɽ�ɢȶɭ�Ǝơ�ƃǫƃȍȶʽǫŔ�ɢȶɭ�ǠŔŹǫʋŔȥʋơ�-ȶɢơȥǠŔǌơȥ�ʋơȟ�ŔɢɭȶˉǫȟŔƎŔȟơȥʋơ߿ࠄࠂ��
quilômetros de ciclovia e 583.525 habitantes, perfazendo 0,599 metros de ciclovia por habitante. 
7ŔƎȶɽ�ȶŹʋǫƎȶɽ�ȥȶɽ�ˁơŹɽǫʋơɽ�ƎŔɽ�ɭơǉơɭǫƎŔɽ�áɭơǉơǫʋʠɭŔɽ�-ȶɢơȥǠŔǌơȥࡪ�ǠʋʋɢࡪƎơȥȟŔɭȇƎȇơȥ
ɩʠǫƃȇǉŔƃʋɽǉŔƃʋɽ�čʋɭơƃǠʋ�ơ��ȟɽʋơɭƎŴࡪ�ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁƃǫʋˊɢȶɢʠȍŔʋǫȶȥƎơɢǠɢȥơʋǠơɭȍŔȥƎɽŔƎȟǫȥ
php?adm2id=0344. Acesso 24 set. 2018. 
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bana foram considerados apenas 8.241 metros, desconsideradas as faixas compartilhadas, 
por não se configurarem propriamente como uma infraestrutura de transporte cicloviário.

bǫǌʠɭŔࡪࠁ��¡ŔɢŔ�ƎŔ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ƃǫƃȍȶʽǫŖɭǫŔ�Ǝȶ�ŹŔǫɭɭȶ�Ǝơ�%Ŕȥǌʠ���ơ�-ȶɢŔƃŔŹŔȥŔ%��ȥȶ�èǫȶ�Ǝơ�
�Ŕȥơǫɭȶ�è�7�ơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

O primeiro ponto a ser salientado é a diferença quantitativa de infraestrutura ciclo-
viária entre os dois bairros. Considerando apenas ciclovias e ciclofaixas, a diferença é de 
35% em quantidade. Quando consideradas as vias compartilhadas, a diferença entre os 
dois bairros sobe para 74%. Embora as vias compartilhadas sejam apenas indicações no 
piso, há de se notar que elas são inexistentes em Bangu e representam 59,83% de toda a 
infraestrutura cicloviária de Copacabana, o que denota a preocupação do poder público 
em qualificar um maior número de vias para receber ciclistas neste bairro do que naquele. 

Historicamente, as duas ciclovias se desenvolveram ao longo dos anos, sendo que a 
ciclovia da orla de Copacabana foi a pioneira da cidade, executada em 1991 para receber 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO 92) 
no ano seguinte. Já a ciclovia de Bangu teve sua implementação iniciada em 1999 com 
a construção de uma faixa compartilhada. As últimas adições são do ano de 2016, em 
Copacabana, ano de realização dos jogos olímpicos no Rio de Janeiro. 
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bǫǌʠɭŔࡪࠂ��-ȶȥƎǫƇɝơɽ�Ǝȶ�ɢǫɽȶ�ƎŔɽ�ƃǫƃȍȶʽǫŔɽƃǫƃȍȶǉŔǫˉŔɽ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�Ǝơ�%Ŕȥǌʠ�èơǌǫɽʋɭŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ�
ࠈࠀ߿ࠁ

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��-ȶȥƎǫƇɝơɽ�Ǝȶ�ɢǫɽȶ�ƎŔɽ�ƃǫƃȍȶʽǫŔɽƃǫƃȍȶǉŔǫˉŔɽ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�Ǝơ�-ȶɢŔƃŔŹŔȥŔ�èơǌǫɽʋɭŔƎȶ�ɢơȍȶ�
Ŕʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

As imagens acima são registros das ciclovias dos bairros analisados. À primeira 
vista, ficam nítidas as relações de entorno, especialmente em relação aos gabaritos e 
densidades dos dois bairros. Enquanto o bairro da Zona Oeste é bastante “horizontali-
zado”, com gabaritos baixos e tipologias que raramente excedem os dois pavimentos, 
o bairro da Zona Sul apresenta exatamente o perfil oposto – quase totalmente vertica-
lizado, com gabaritos altos, com prédios contíguos de vários pavimentos geralmente 
superiores a 10 andares. 

No que se refere à qualidade do piso, as ciclovias se apresentam de modos bastante 
distintos nos dois bairros. Em Bangu, foram encontrados diversos pontos com problemas 
graves oriundos da falta de manutenção – como por exemplo levantamento da placa de 
concreto pelas raízes de árvores, falta de piso de bloco intertravado e quebra de piso de 
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concreto. Em Copacabana, de forma geral, as ciclovias têm piso asfáltico bem conservado, 
e a observação de problemas é bastante rara e pontual. 

Em relação à sinalização, foi encontrada a mesma discrepância nos dois bairros. 
Enquanto em Copacabana todas as ciclovias são sinalizadas e com pintura bem-mantida, 
com alguns problemas pontuais de apagamento, em Bangu a maior parte das ciclovias e 
ciclofaixas não é facilmente identificável por conta da ausência de sinalização. Durante 
as visitas, foram registrados pontos onde haviam resquícios de sinalização; porém, por 
conta da falta de manutenção, não são mais visíveis. 

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��-ȶȥƎǫƇɝơɽ�Ǝȶ�ɢǫɽȶ�ƎŔɽ�ƃǫƃȍȶʽǫŔɽƃǫƃȍȶǉŔǫˉŔɽ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�Ǝơ�%Ŕȥǌʠ�èơǌǫɽʋɭŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ�
ࠈࠀ߿ࠁ

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��-ȶȥƎǫƇɝơɽ�Ǝȶ�ɢǫɽȶ�ƎŔɽ�ƃǫƃȍȶʽǫŔɽƃǫƃȍȶǉŔǫˉŔɽ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�Ǝơ�-ȶɢŔƃŔŹŔȥŔ�èơǌǫɽʋɭŔƎȶ�ɢơȍȶ�
Ŕʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

Uma das questões mais importantes acerca da sinalização é quando ela ocorre 
em espaços compartilhados com outros meios de transporte, alertando os motoristas 
de que a prioridade é preciso ser dada ao ciclista naquela determinada via. Esse tipo de 
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marcação de piso, registrado na última figura (à direita), só foi encontrado no bairro de 
Copacabana. Em relação às condições de segurança, os dois itens acimas são os mais 
importantes para conferir boa “ciclabilidade” aos usuários das ciclovias e ciclofaixas. 
Tanto a qualidade de piso quanto a sinalização – para o ciclista e para os motoristas – 
são fundamentais para deslocamentos seguros. 

Neste sentido, há sérias implicações para a segurança dos ciclistas em Bangu, con-
forme apontado aqui e registrado nas fotos. Nesse bairro, foram encontrados, ainda, 
diversos obstáculos na ciclovia, e falta de rebaixamento nos cruzamentos e interferências. 
Por conta da falta de sinalização, foi constatado também que, em diversos pontos, seu uso 
não é possível por conta de apropriações indevidas da ciclovia para estacionamento de 
veículos e colocação de mesas e cadeiras externas de bares, por exemplo. Em Copacabana, 
diferentemente, a presença de “tartarugas”[12] em bom estado de conservação e da supra-
citada sinalização conferem bons níveis de segurança ao deslocamento por bicicleta. 

Nos dois bairros, a infraestrutura se situa nos locais de maior circulação de ciclistas 
e, portanto, dão acesso a outras infraestruturas de mobilidade de grande porte presen-
tes em cada bairro (estação Bangu do transporte ferroviário e estações do metrô em 
Copacabana). O bairro da Zona Sul conta também com estações do sistema de bicicletas 
compartilhadas Bike Rio, ainda inexistente em Bangu.

A diferença na qualidade do projeto e do desenho geométrico nos dois bairros 
também é bastante evidente, sendo que Copacabana apresenta transições de rua, para-
das, segregação e continuidades bem definidas, com distâncias, raios e rebaixamentos 
adequados. Em distinção, os ciclistas e pedestres em Bangu compartilham quase toda a 
infraestrutura cicloviária disponível, implicando estreitamentos e obstáculos e, portanto, 
um risco e desconforto a mais para os usuários.  

CONCLUSÕES

O artigo apontou o quadro de desigualdade de distribuição da população e das 
infraestruturas de transporte como prognóstico para a constatação e o entendimento 
da também desigual distribuição da infraestrutura cicloviária no município do Rio de 
Janeiro. Esta cidade, que passou por investimentos recentes em infraestrutura por conta 
dos jogos olímpicos de 2016, ostenta o pior índice de tempo gasto em mobilidade entre 
as capitais brasileiras. Embora esse dado não explique necessariamente as diferenças 
encontradas na análise, por outro lado elucida desafios ligados à intermodalidade que 

�ࠁࠀ �þŔɭʋŔɭʠǌŔɽ�ɽŴȶ�ơȍơȟơȥʋȶɽ�ǉǭɽǫƃȶɽ�Ǝơ�ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝơ�˫ʠˉȶ�Ǝơ�ʽơǭƃʠȍȶɽ�ʋŔȟŹƢȟ�ƃǠŔȟŔƎŔɽ�
de “tachão”, “olho-de-gato” e “bate-rodas”. 



281

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

poderiam favorecer a otimização dos deslocamentos por meios de transporte capilares 
como a bicicleta.

Observa-se que a população se distribui desigualmente em seu território, e diferenças 
de renda, escolaridade, densidade e indicadores de desenvolvimento social são aponta-
dos como fatores que, em certa medida, explicam a distribuição das infraestruturas de 
transporte. Assim, a concentração de infraestrutura cicloviária no Rio de Janeiro não 
se confirma apenas pela quantidade existente nas áreas de maior renda, mas também 
pela qualidade das mesmas. 

As diferenças encontradas nos dois bairros analisados, Bangu e Copacabana, per-
mitem afirmar que as políticas de provisão e manutenção nas duas localidades são 
bastante distintas, sendo que Copacabana oferece aos ciclistas uma infraestrutura que, 
embora limitada em extensão, apresenta boa qualidade. Já em Bangu, há problemas 
de concepção, extensão e manutenção, o que pode vir a implicar prejuízos de diversas 
naturezas aos seus usuários. 

Este trabalho procurou mostrar a importância de se entender as diferenças que se 
expressam de diversas formas no ambiente construído da cidade do Rio de Janeiro. Neste 
sentido, a infraestrutura cicloviária é mais uma delas. Confirma-se, em certa medida, uma 
maior restrição do direito à cidade em Bangu do que em Copacabana, quando considera-
das as potencialidades do uso da infraestrutura cicloviária na mobilidade por bicicletas. 
Assim, reconhece-se a importância que essa infraestrutura adquire para a adoção da 
bicicleta como meio de transporte a fim de imprimir maior direito à cidade aos ciclistas.
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RESUMO

O objetivo é analisar a relação entre as concentrações hospitalares e o tecido urbano nas 
metrópoles e nas cidades de porte médio tendo como tema central os conflitos escalares de 
infraestruturas regionais no espaço urbano. A questão que move o trabalho é a compreensão 
das transformações urbanísticas na escala local a partir da implantação de equipamentos de 
escala regional. E os objetos de estudo são os complexos hospitalares paulistas (de São Paulo-
-SP, Franco da Rocha-SP e Barretos-SP) à luz do processo de urbanização dessas cidades. Para 
a análise, partiu-se do conceito de metropolização do espaço brasileiro (Lencioni, 2017) para 
compreender as diferentes funcionalidades incorporadas ao tecido urbano em relação aos 
complexos hospitalares analisados. Os resultados apontam para mudanças de paradigmas no 
ordenameno terriorial das cidades e a necessidade de construção de novas referências teóricas 
e concretas que possam levar em conta a interface escalar entre a geografia, a arquitetura e o 
urbanismo.  

PALAVRAS-CHAVE: hospital. cidade. urbanismo sanitarista. vizinhança hospitalar. metropo-
lização

ABSTRACT

The objective is to analyze the relationship between hospital concentrations and the urban fabric 
in metropolises and medium-sized cities, with scalar conflicts in urban space as the central 
theme. The question that moves the work is the understanding of urban transformations at the 
local scale from the implementation of regional scale equipment. And the objects of study are 
the São Paulo hospital complexes (São Paulo-SP, Franco da Rocha-SP and Barretos-SP) in the 
light of the urbanization process of these cities. For the analysis, the concept of metropolization 
of the Brazilian space was started (Lencioni, 2017) to understand the different functionalities 
incorporated into the urban fabric in relation to the hospital complexes analyzed. The results 
point to paradigm shifts in the territorial order of cities and the need to build new theoretical 
and concrete references that can take into account the scalar interface between geography, 
architecture and urbanism.

KEYWORDS: hospital. city. sanitary urbanism. hospital neighborhood. metropolization

RESUMEN

El objetivo es analizar la relación entre las concentraciones hospitalarias y el tejido urbano 
en metrópolis y ciudades medianas, con conflictos escalares en el espacio urbano como tema 
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central. El tema que mueve el trabajo es la comprensión de las transformaciones urbanas a 
escala local a partir de la implementación de equipos a escala regional. Y los objetos de estudio 
son los complejos hospitalarios de São Paulo (São Paulo-SP, Franco da Rocha-SP y Barretos-SP) 
a la luz del proceso de urbanización de estas ciudades. Para el análisis, se inició el concepto de 
metropolización del espacio brasileño (Lencioni, 2017) para comprender las diferentes funciona-
lidades incorporadas al tejido urbano en relación con los complejos hospitalarios analizados. 
Los resultados apuntan a cambios de paradigma en el orden territorial de las ciudades y la 
necesidad de construir nuevas referencias teóricas y concretas que puedan tener en cuenta la 
interfaz escalar entre geografía, arquitectura y urbanismo.

PALABRAS-CLAVE: directrices. sumisión. artículo. modelo. arquitectura. hospital ciudad urba-
nismo sanitario. Barrio hospitalario. metrópolis

Introdução

*Este artigo é resultado da pesquisa vinculada ao Projeto Regular FAPESP 2018/13637-
0, financiamento de bolsa de iniciação científica pelo CNPq nº processo 120071/2019-3, e 
do projeto de extensão realizado pela equipe multidisciplinar do grupo PExURB (Práticas 
de Pesquisa, Ensino e Extensão em Urbanismo) por meio de financiamento e de convênio 
n. 44735 entre o IAU-USP e a Fundação Pio XII.

Tomando-se como referência a compreensão da cidade como artefato, ou seja, 
objeto construído a partir do trabalho e das relações sociais, busca-se analisar a relação 
cidade-hospital pelas influências recíprocas que transformam o tecido urbano. 

O hospital, pela natureza urbana de suas funções, traduz uma parte das relações 
sociais que ocorrem nas cidades. A sua localização, em especial a dos hospitais regionais, 
refere-se à cobertura do território por uma rede de atendimento à saúde que depende de 
fatores de demanda, economia, circulação e hierarquia urbana. No Brasil, os principais 
nós da rede urbana, incluindo as próprias metrópoles, foram os territórios privilegiados 
para implantação das unidades especializadas. No Estado de São Paulo, a partir dos anos 
1960 e 1970, as especialidades de atendimento médico deixaram de ser particularidades 
das grandes cidades pela difusão de uma política que se orientou pela instalação da 
infraestrutura hospitalar nas cidades do interior e aperfeiçoou as unidades da capital. 
Esse processo constituiu centralidades urbanas consolidadas em bairros ao redor do 
hospital ao concentrarem demandas de todo o estado num único município reforçando 
seu caráter de polo regional, situação que era comum às metrópoles e passou a ocorrer 
com maior frequência nas cidades grandes ou de porte médio.
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Partindo dessa verificação, esse trabalho é motivado por três principais verificações: 
a implantação de hospitais no meio urbano gera grandes impactos no parcelamento, 
uso e ocupação do solo porque exerce influência direta no seu entorno; suas construções 
configuram-se como enclaves urbanos ou bairros hospitalares e, em ambos os casos, 
influenciam as formas de expansão urbana induzindo o espraiamento ou limitan-
do-o; e frequentemente tornam-se referência regional ou nacional atraindo pacientes, 
acompanhantes e funcionários em número muito maior que as infraestruturas locais 
previamente instaladas poderiam comportar. 

A metodologia desta análise consistiu na revisão bibliográfica de estudiosos, e visitas 
de campo em São Paulo ao Quadrilátero da Saúde e o Complexo Hospitalar da Unifesp, 
realizadas para a pesquisa de iniciação científica. Além disso, somam-se as discussões 
realizadas acerca do projeto de urbanização do entorno hospitalar realizado pelo grupo 
de pesquisa e extensão PExURB, essencial na compreensão do equipamento hospitalar 
de alcance regional e seus reflexos no entorno imediato. 

Assim, o presente artigo demonstra e analisa os principais aspectos urbanos e 
regionais presentes na relação cidade-hospital no: Quadrilátero da Saúde (São Paulo-SP), 
Complexo Hospitalar Juquery (Franco da Rocha-SP), Complexo Hospitalar da Universidade 
Federal de São Paulo (São Paulo-SP) e Hospital de Amor (Barretos-SP). A análise percorre 
a compreensão histórica da implantação desses equipamentos e a transformação da 
sua relação com a cidade a partir do reconhecimento das relações de metropolização 
(Lencioni, 2017) verificadas no processo de urbanização dos bairros onde estão inseri-
dos. A análise, portanto baseia-se em pesquisa de campo e bibliográfica sobre o tema e 
os objetos de análise.

:Ðďæīť�ìďĮĨðĴăīș��īĪķðĴÐĴķī�ÌÐ�ĨŒðăìĦÐĮ�Ð�ď�ķīÅĊðĮĉď�ĮĊðĴīðĮĴȚ�
referências preliminares para compreender a relação cidade-hospital

A relação entre a cidade e o hospital foi a base da construção de uma análise da 
geografia hospitalar (Labasse, 1982) a partir da investigação das relações entre o terri-
tório (nas suas escalas regional e urbana) e os equipamentos de saúde, na França. Na 
Europa, a instituição do hospital formou-se pela Igreja a partir das obras de caridade que 
o cristianismo pregou durante toda a Idade Média, principalmente com os indigentes 
dando-lhes asilo e hospitalidade. Nos tempos modernos, o hospital deixou de ser espaço 
sacro e as autoridades administrativas transformaram-no numa ferramenta laica para 
as práticas da ciência. E sua implantação foi, a rigor, a interface mais próxima de interfe-
rência sobre o tecido urbano, sobretudo pelas considerações das características do meio 
ambiente, da incidência solar, dos ventos predominantes, das condições climáticas e da 
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topografia. Além disso, a relação estabelecida com o centro e outros setores da cidade, 
ou até mesmo com outras cidades do entorno conformou importantes redes que, con-
formada pelas hierarquias urbanas e de serviços, foi fundamental para consolidar os 
espaços de maior centralidade dentro do espaço urbano e conformá-lo como referência 
regional (Labasse, p. 23 a 219, 1982). 

Essas questões apontadas pela análise da geografia hospitalar levam à reflexão sobre 
como o equipamento de saúde pode desempenhar uma ação indutora sobre o centro 
ou sobre os bairros de uma cidade, visto que sua instalação influencia transformações 
urbanas intrínsecas devido aos novos fluxos de pacientes, médicos e enfermeiros, do 
comércio e dos serviços atraídos por essa aglomeração. Transformações que vão além da 
escala do edifício, mas que em geral não excedem a escala da vizinhança, pois a cidade 
em si – como veremos nos casos analisados – não tem sua totalidade transformada, 
pois essas transformações concentram-se principalmente nos arredores do hospital. 
O processo de planejamento da rede hospitalar, os marcos territoriais demarcados 
pelos equipamentos de maior porte ou de maiores especialidades, e suas relações com 
a demanda social e econômica são alguns elementos que interferem diretamente no 
entorno desses equipamentos e não na cidade como um todo.

As primeiras tentativas de regulação do espaço da cidade frente aos problemas de 
insalubridade e insurgências sociais derivam do século XIX, nas cidades europeias. Nesse 
período, as experiências de Robert Owen, Charles Fourier, Victor Considérant, Jean-Baptiste 
Godin, Étienne Cabet e Benjamin Ward Richardson assimilaram ideais sociais de trans-
formação da sociedade industrial aos conhecimentos médicos e materializaram essas 
experiências em transformações espaciais (Choay, 1979; Guerrand, 1991). Na tentativa 
de controlar a organização do crescimento urbano, foram adotadas soluções radicais 
como a construção de grandes pavilhões isolados do conjunto da cidade tradicional onde 
deveriam concentrar as principais atividades cotidianas. Os grandes edifícios exaltavam 
a hegemonia técnica e sintetizavam a ideia de controle sobre as adversidades da cidade a 
partir de uma estrutura apartada dela, representando controle dessas adversidades e das 
condições adequadas para a aplicação dos conceitos científicos. O que se confirmou, no 
século XX, foi a incorporação da tipologia pavilhonar isolada no lote como o paradigma 
de solução arquitetônica para os principais equipamentos públicos (habitacionais, 
educacionais e de saúde), dado o domínio das adversidades no seu interior em oposição 
aos espaços urbanos insalubres e com pouca regulação.

No Brasil, a relação entre a organização do espaço urbano com os equipamentos 
hospitalares foi consolidada como prática urbanística a partir das experiências sani-
taristas que introduziram as teorias médicas e as experiências europeias para – entre 
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outras finalidades – orientar a regulação do espaço urbano por meio dos princípios da 
higiene pública. Não foram pioneiras, mas foi a partir de então que os equipamentos 
hospitalares e os cemitérios foram transferidos para os pontos altos da cidade com 
objetivo de minimizarem as possibilidades de contaminação, já que a nova implantação 
proporcionaria maior circulação de ar nos espaços conforme as ideias predominantes 
naquele período. As questões sanitárias tornaram-se fundamentais para estruturar 
alguns trechos das cidades orientando os traçados urbanos e a implantação de edifícios 
de saúde pelo princípio da circulação e do afastamento dos fluidos, cujo maior exemplo 
foi a reforma da cidade de Santos projetada pelo engenheiro Saturnino de Brito (1905) 
resolvendo os problemas de saneamento com um projeto urbanístico (ANDRADE, 1996). 

A partir de então, tais princípios redesenharam a paisagem urbana ilustrando um 
pensamento que se consolidou nas décadas seguintes pelas instituições administrativas 
e de formação profissional ligadas à saúde pública e ao saneamento. Conformava-se, 
então, uma geografia hospitalar orientada pelos princípios modernos da arquitetura e 
pelos princípios sanitaristas do urbanismo.

Enclaves hospitalares:  aglomerados sanitaristas no tecido urbano

Adotamos o termo “enclaves hospitalares” para designar os aglomerados de equipa-
mentos destinados à saúde pública constituídos a partir do ideário higienista e que hoje 
se encontram no meio ou no limite do tecido urbano, mas segregados deles. São casos 
que exemplificam o paradigma sanitarista e têm fundamental importância histórica, 
mas que resultaram, com o processo de urbanização, em porções encravadas na cidade. 
Suas análises demonstram alguns dilemas desses modelos que devem ser mantidos 
como patrimônio histórico e, por isso requerem a adequação do seu entorno.

Quadrilátero da Saúde e o Complexo Hospitalar Juquery

Quadrilátero da Saúde é a denominação dada pelo CONDEPHAAT, desde 2005, à área 
delimitada pelas avenidas Rebouças e Dr. Arnaldo e pelas ruas Teodoro Sampaio e Oscar 
Freire, no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo-SP. Essa área engloba a Faculdade 
de Medicina-USP, a Escola de Enfermagem-USP, a Faculdade de Saúde Pública-USP, o 
Instituto Central (composto pelo Edifício Central, pela Unidade de Emergência Referen-
ciada e pelo Prédio dos Ambulatórios), Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, 
Instituto Oscar Freire, Edifício Central do Instituto Adolfo Lutz, Centro de Saúde Pública 
Geraldo Paula Souza e os remanescentes do Antigo Hospital do Isolamento, que são hoje 
pavilhões que abrigam a Biblioteca Central do Instituto Adolfo Lutz, Administração [Casa 
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Rosada] e a Biblioteca do Instituto Emílio Ribas [Casa Azul]. Desde 2017 o Quadrilátero 
foi também denominado de Polígono da Saúde, pelo CONDEPHAAT, e abrange uma área 
aproximada de 3.200.000 m². 

Historicamente, sua implantação seguiu os conhecimentos sanitaristas que pre-
conizavam lugar alto e arejado, distante da ocupação inicial e central de São Paulo. A 
atividade hospitalar nasceu pela demanda de atendimento da província a enfermos 
contagiosos com pavilhão construído em 1880 e denominado Hospital dos Variolosos. 
A construção de novos pavilhões abrigou toda a cadeia hospitalar, como a farmácia, a 
cozinha, o alojamento dos médicos e o cemitério (Miura, 2012). Os fluxos de médicos, 
funcionários e pacientes, somados ao processo de urbanização, atraiu uma variedade de 
outros hospitais, clínicas e comércios relacionados aos funcionários, alunos e pacientes, 
caracterizando uma área especializada em saúde.

Embora o Quadrilátero esteja localizado numa das áreas mais bem equipadas 
da cidade e esteja numa situação privilegiada de acesso, atendido por vias, linhas de 
ônibus e metrô, o seu entorno imediato não apresenta qualidade urbanística para o 
fluxo e a permanência de seus usuários. Problemas com o espaço público e a segregação 
do Quadrilátero em relação ao tecido urbano configuram uma particularidade dessa 
área somada aos problemas de mobilidade, de conforto ambiental, de sinalização para 
pedestres, de uso de comércios e serviços informais.  

bȶʋȶࡪࠀ��ĪǫɽʋŔ�Ǝơ�ɽŔʋƢȍǫʋơ�Ǝȶ�æʠŔƎɭǫȍŖʋơɭȶ�ƎŔ�òŔʡƎơ�ƎơɽʋŔƃŔƎȶ�Ŕȶ�ƃơȥʋɭȶ�ȍǫȟǫʋŔƎȶ�Ū�ȥȶɭʋơ�ɢơȍŔ�
ŔʽơȥǫƎŔ�7ɭ��ɭȥŔȍƎȶ�ȶȥƎơ�ȶɢȶɽʋŔȟơȥʋơ�ȍȶƃŔȍǫ˖Ŕɽơ�ȶ�ƃơȟǫʋƢɭǫȶ�Ǝȶ��ɭŔƇŖ�ơ�Ū�ɽʠƎơɽʋơ�ɢơȍŔ�
avenida Rebouças. O entorno é bastante adensado e composto por diferentes tecidos urbanos.
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bȶʋȶࡪࠁ��Ū�ƎǫɭơǫʋŔ�Ŕ�ǫȥơˉǫɽʋƦȥƃǫŔ�Ǝơ�ƃŔȍƇŔƎŔ�ɢŔɭŔ�ɢơƎơɽʋɭơɽ�ơ�ʠȟŔ�ɢȍŔƃŔ�Ǝơ�Ŕʽǫɽȶ�ɩʠơ�ǿŖ�ɽǫȥŔȍǫ˖Ŕ�Ŕ�
ŔʠɽƦȥƃǫŔ�Ǝơ�ɩʠŔȍǫƎŔƎơ�ʠɭŹŔȥǭɽʋǫƃŔ�ɢŔɭŔ�ȶɽ�ʠɽʠŖɭǫȶɽ�Ū�ơɽɩʠơɭƎŔ�ȟŔǫɽ�Ŕȶ�ǉʠȥƎȶ�ʠȟ�ǉʠȥƃǫȶȥŖɭǫȶ�
transportando carrinho hospitalar pelo leito carroçável.
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Foto 3: ao centro, dois funcionários transportando carrinhos hospitalares e um paciente cami-
nhando pelo leito carroçável, na ausência de calçada.
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Foto 4: comerciantes ambulantes irregulares atraídos pelas atividades hospitalares na calçada 
limite do Quadrilátero e entre o trânsito dos pedestres.

O Complexo Hospitalar do Juquery, localizado no município de Franco da Rocha-SP 
(Região Metropolitana de São Paulo), foi inaugurado em 1898 num pavilhão de 11.288,62 
m² em uma área de aproximadamente 29.834.200,00 m² para sediar o Hospital dos Alie-
nados, originalmente instalado no centro de São Paulo-SP. Diferentemente da concepção 
de hospitais de infecções, o hospital foi concebido a partir dos princípios de tratamento 
da loucura como doença. Diante do aumento da demanda e da incorporação de novos 
métodos de tratamento, foram criadas colônias agrícolas destinadas ao tratamento dos 
pacientes. Em 1971, eram 13 mil pacientes, 16 pavilhões, 10 colônias e uma área de 1.500 
alqueires. Após as crises administrativas e de tratamento, o hospital diminuiu seu aten-
dimento nos anos 1980, reunindo 4.300 internos e 3.400 funcionários distribuídos no 
Hospital Central, nas Colônias de Reabilitação e no Manicômio Judiciário (Castro Sá, 1983). 

Atualmente, o Complexo é tombado pelo Condephaat e mantém seus pavilhões e 
a estrutura de colônia agrícola. Sua implantação consolidou uma área menos adensada 
limítrofe ao município de Caieiras-SP e configurou-se, pela natureza de sua concepção 
inicial para tratamentos psiquiátricos, como uma fração enclausurada em Franco da 
Rocha. A distância em relação ao centro urbano e a dificuldade de acesso por transporte 
de massa colaboraram para seu isolamento. O tecido urbano esgarçado e fragmentado 
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que o cerca reforça seu isolamento do contexto urbano, dificultando o uso dos seus arre-
dores pelos pacientes, acompanhantes e funcionários que ainda mantém uma demanda 
regional. Em 1977, o estudo da EMPLASA “Sistema de Planejamento Metropolitano” já 
apontava essa característica do Complexo que se destacava como polo regional gerador 
de empregos para os municípios vizinhos.

Em que pesem as diferentes finalidades, ambos os enclaves hospitalares, do Juquery 
e do Quadrilátero da Saúde, surgem no mesmo período de difusão das ideias sanitaris-
tas como preceitos para as ações urbanísticas e se apoiam no modelo arquitetônico 
de pavilhões como referência para a implantação dos equipamentos, reforçando o 
isolamento em relação ao tecido urbano. Foram concebidos a partir de uma demanda 
regional e projetados para os limites – de então – do espaço urbano. Condição que 
configurou, na atualidade alguns conflitos de usos. As mudanças nos tratamentos 
médicos e a ampliação da demanda estadual, bem como a incorporação de uma fração 
de tratamentos de demanda nacional por esses equipamentos exigiram sua ampliação 
física e a complexificação de suas atividades. Nesse contexto, o Quadrilátero e o Com-
plexo conformaram limites precisos com o ganho de autonomia dentro da sua área ao 
adotarem como estratégia de crescimento a criação de novos pavilhões dentro da sua 
quadra ou da sua gleba. 

Tornaram-se independentes da cidade que os cerca, pois os investimentos foram 
e continuam sendo feitos nas estruturas arquitetônicas, sem melhoras urbanísticas. 
Esse efeito repercutiu no espaço urbano ao redor. No caso do Quadrilátero da Saúde, a 
urbanização da zona oeste da capital englobou o hospital e supre parte do comércio e dos 
serviços necessários a seus usuários. Mas, seus arredores (calçadas, ruas, áreas de lazer, 
sinalização, etc.) não cumprem um papel adequado no atendimento, principalmente 
se considerarmos o fluxo nacional de usuários. Exceção ao transporte de massa, com 
atendimento por metrô e linhas de ônibus. No caso do Complexo do Juquery, a urbani-
zação de Franco da Rocha não se espraiou para os arredores do hospital, mantendo-o 
numa característica particular de chácara isolada para tratamentos sem quase nenhuma 
infraestrutura adequada aos usuários (pacientes, acompanhantes, funcionários) no seu 
entorno, e contribuiu na configuração de uma das situações mais controversas e carac-
terísticas da metropolização brasileira, o espraiamento contínuo, mas fragmentado do 
tecido urbano.
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bȶʋȶࡪࠄ��ĪǫɽʋŔ�Ǝơ�ɽŔʋƢȍǫʋơ�Ǝȶ�-ȶȟɢȍơˉȶ�Ǝȶ��ʠɩʠơɭˊ�ȍȶƃŔȍǫ˖ŔƎȶ�ơȥʋɭơ�Ŕ�ȟŔȍǠŔ�ʠɭŹŔȥŔ�ƎŔ�ƃǫƎŔƎơ�Ǝơ�
Franco da Rocha e a porção sul mais vegetada, anterior ao limite de Caieiras.

Bairros hospitalares: urbanização da vizinhança hospitalar

Os bairros hospitalares são aglomerações de equipamentos de saúde que se diluem 
num determinado bairro e com ele consolidam usos partilhados de serviços, comércios 
e convívio. A relação que se constrói com o espaço público é distinta dos casos anteriores 
e decorre de novas experiências urbanísticas desvinculadas da tradição sanitarista.

Complexo Hospitalar da Universidade Federal de São Paulo e o Hospital de 
Amor

O Complexo Hospitalar da Universidade Federal de São Paulo está instalado na Vila 
Clementino, zona sul de São Paulo-SP. Ele reúne o Hospital São Paulo, a Escola Paulista de 
Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem, todos sob a coordenação da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), além dos atendimentos de pronto-socorro, ambulatórios 
e clínicas a eles relacionados. Sua fundação ocorreu em 1933 e em 1936 a Escola Paulista 
de Medicina adquiriu a Chácara Schiffini, localizada na Rua Botucatu, implantando as 
edificações necessárias para as atividades de ensino que deram origem ao Complexo 
hoje instalado. 

Diferentemente das implantações analisadas anteriormente, as clínicas, labo-
ratórios, equipamentos de ensino da faculdade bem como o aporte administrativo 
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distribuem-se por todo o bairro ao redor da rua Botucatu em edifícios próprios ou 
alugados, construídos especificamente para esse fim ou adaptados a eles. Boa parte das 
atividades são desenvolvidas em edificações de antigas casas que dividem as quadras 
com serviços e comércios que atendem aos funcionários, pacientes e acompanhantes. 
Essa é a particularidade desse complexo hospitalar, configurando uma das principais 
características da subprefeitura da Vila Mariana (região administrativa que engloba a 
Vila Clementino). Essa relação direta garante ao bairro fluxo contínuo de pessoas que 
alimenta o comércio e os serviços do entorno nos períodos diurno e noturno. 

Foto 6: Vista de satélite dos quarteirões que compõem, com pelo menos um edifício, o Complexo 
qȶɽɢǫʋŔȍŔɭ�ƎŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�bơƎơɭŔȍ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ȥŔ�ĪǫȍŔ�-ȍơȟơȥʋǫȥȶ�òŴȶ�áŔʠȍȶòá�¥Ŕ�ǫȟŔǌơȟ�
estão destacados os quarteirões que compõem os grandes equipamentos hospitalares e de 
ensino, mas não todas as clínicas.
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Foto 7: O trânsito de pedestres na rua Botucatu próximo ao Departamento de Oftalmologia da 
čȥǫǉơɽɢ�áơɭƃơŹơɽơ�Ŕȶ�ǉʠȥƎȶ�ʠȟ�ƃȶȟơɭƃǫŔȥʋơ�ŔȟŹʠȍŔȥʋơ�ơ�Ū�ƎǫɭơǫʋŔ�ȶ�ơȟŹŔɭɩʠơ�ơ�Ǝơɽơȟ-
barque de usuários realizado por automóveis particulares.
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bȶʋȶࡪࠇ��¥Ŕ�ɭʠŔ�¥ŔɢȶȍơŴȶ�Ǝơ�%Ŕɭɭȶɽ�ɢɭȷˉǫȟȶ�Ŕȶ�áɭȶȥʋȶ�òȶƃȶɭɭȶ�Ǝȶ�qȶɽɢǫʋŔȍ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ʋɭŞȥɽǫʋȶ�
de pedestres, entre eles funcionários do hospital, e comerciantes irregulares instalados de 
ambos os lados da calçada.
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bȶʋȶࡪࠈ��Ū�ƎǫɭơǫʋŔ�ʠɽʠŖɭǫȶɽ�Ǝȶ�ǠȶɽɢǫʋŔȍ�ŔǌʠŔɭƎŔȟ�ȥŔ�ɢŔɭʋơ�ɽȶȟŹɭơŔƎŔ�ƎŔ�ƃŔȍƇŔƎŔ�ơ�ȥŔ�ŔʠɽƦȥƃǫŔ�
Ǝơ�ȟȶŹǫȍǫŖɭǫȶ�ʠɭŹŔȥȶ�ŔƎơɩʠŔƎȶ�ơȟ�ǉɭơȥʋơ�Ŕȶ�ơƎǫǉǭƃǫȶ�Ǝơ�áɭȶȥʋȶ�òȶƃȶɭɭȶ�Ǝȶ�qȶɽɢǫʋŔȍ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�
ȥŔ�ɭʠŔ�áơƎɭȶ�Ǝơ�þȶȍơƎȶ

A importância do Complexo atraiu a implantação da estação de metrô Hospital 
São Paulo (linha Lilás) e concentrou importantes linhas de ônibus na região. Diante 
do tráfego intenso de pedestres e o contínuo uso dos espaços públicos (das calçadas, 
principalmente), em 2007, a prefeitura municipal liberou R$ 10 mi para o projeto “Bairro 
Universitário”, delimitado pelas ruas Rubem Berta, Sena Madureira, Domingos de Moraes 
e Luís Goes (área aproximada de 1.600.493 m²), para implantação de lombofaixas, sinali-
zação, adequação de pavimento das calçadas com piso podotátil e sinalização semafórica 
para deficientes abrangendo 22 ruas, com incidência maior em cerca de 100.000m² ao 
redor das principais edificações (http://pedacodavila.com.br/home/). Esses elementos 
conferem segurança e conforto aos pedestres, sobretudo se entendermos que parte 
dos usuários da cidade que se desloca ao hospital tem diferentes tipos de deficiências. 
As ações ainda previam aterramento da fiação, o redimensionamento da iluminação 
pública, o estímulo à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ou portadoras 
de deficiência, integração das ciclofaixas, implantação de mobiliários urbanos, criação 
de áreas de estacionamento, praças e boulevares e semáforos para deficientes visuais e 
tratamento social ao assentamento precário localizado na rua Dr. Mário Cardim (https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/noticias/?p=17308).
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Outro projeto de urbanização do entorno hospitalar foi realizado junto ao Hospital 
de Amor, localizado em Barretos-SP. O Hospital de Amor foi criado na década de 1960 e 
atualmente possui unidades em seis estados brasileiros, todas coordenadas pela Fundação 
Pio XII. A unidade de Barretos está localizada na zona sul do município, próxima à BR-153, 
e em 2018 atendeu cerca de 82 mil pacientes atraindo um contingente de 172 mil pessoas 
no seu entorno. Suas edificações mais recentes foram instaladas a partir dos anos 1990 e 
reúnem edifícios destinados aos hospitais adulto e infantil, almoxarifado, manutenção 
de carretas (hospitais móveis), pousada para motoristas, clube de funcionários e a sede 
latino-americana da instituição francesa IRCAD (Instituto de Treinamento em Técnicas 
Minimamente Invasivas e Cirurgia Robótica). Ao seu redor está instalada mais de uma 
centena de casas de apoio (financiadas por prefeituras de todo o país e por entidades civis 
e religiosas), hotéis e pensões que acolhem pacientes e acompanhantes em estada para 
tratamento, além de áreas de comércio informal em espaços insalubres. Esse conjunto 
urbano configura um polígono de aproximadamente 639.409,50 m².

A estrutura do bairro não oferece oportunidades de lazer, conforto ou de trabalho 
para essas pessoas, nem ligação fácil com o centro da cidade, muito embora o bairro 
ofereça os elementos básicos de infraestrutura urbana, como saneamento básico e 
ambiental, calçamento e parcelamento do solo regulado pelo poder público. Para essa 
área foi elaborado projeto de urbanização do entorno hospitalar pelo Grupo de Pesquisa 
PExURB (Práticas de Pesquisa, Ensino e Extensão em Urbanismo) do Instituto de Arquite-
tura e Urbanismo-USP em convênio com a Fundação Pio XII, em 2019. O objetivo central 
do projeto foi o de atribuir qualidade ao entorno do Hospital de Amor com a finalidade 
de constituir espaços públicos inclusivos incorporando a demanda local e regional e 
abordando as questões sociais e ambientais. O projeto estruturou-se por um sistema de 
corredores verdes e um sistema de praças, ambos integrados por uma marquise urbana 
de conexão dos principais equipamentos, pousadas, comércios, terminal de ônibus e 
áreas livres, privilegiando o pedestre e o uso dos espaços públicos, além de instalações 
adequadas para os comerciantes. 
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Na imagem, estão destacados apenas os quarteirões que compõem os grandes equipamentos 
hospitalares, não contemplando as casas de apoio.



303

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Foto 11: comércio irregular atraído pelas atividades do hospital avança sobre a calçada, liberando 
apenas uma estreita faixa de circulação para pedestres
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Foto 12: comércio regular que também avança sobre a calçada, liberando uma estreita faixa 
não linear para circulação de pedestre, obstruindo a livre passagem
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Foto 13: usuários aguardam na sombra do ponto de ônibus e de costas para a via. À direita, os 
veículos estacionados próximo ao comércio

Essas duas experiências apontam para mudanças de paradigmas na organização 
dos equipamentos hospitalares em relação à cidade. O planejamento de suas atividades 
deixou de ocorrer especificamente pelas teorias médicas ou de saúde e se apoiaram nos 
preceitos urbanísticos. Ou seja, há a evidência do rompimento dos paradigmas sanitaristas 
na implantação dos edifícios em contraposição à adoção de critérios do planejamento 
urbano (como mobilidade e acessibilidade, sustentabilidade, conforto e equipamentos 
urbanos, atenção às áreas de vulnerabilidade social e ambiental e preocupação com 
as questões do trabalho). E, fundamentalmente, a incorporação de um espectro mais 
abrangente das ações, reconhecendo o impacto local das demandas regionais. O traço 
comum e mais forte em ambos os casos é a implantação do complexo hospitalar em meio 
à cidade, utilizando diretamente sua infraestrutura e os espaços públicos como parte 
de uma rede de serviços ligados à saúde demonstrando a possibilidade de os espaços 
públicos da cidade corresponderem a uma função salutar. 

Para denominar essa tendência de ações planejadoras que decorrem das instituições 
de saúde e se capilarizam pela cidade, utilizamos o termo “urbanização de vizinhança 
hospitalar”, tomando de empréstimo o significado das Unidades de Vizinhança (Nei-
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ghborhood Unit), de Clarency Perry (1924). A unidade de vizinhança foi uma proposta 
de organização do espaço urbano na escala do bairro, adotando como referência escalar 
e centro do projeto um serviço público: a escola infantil. Destinada a recuperar valores 
sociais nas metrópoles a partir de um novo modelo de organização urbana, o conceito 
de unidade de vizinhança propunha uma nova relação entre habitação, automóvel, 
pedestre, comércio, equipamentos de serviços, parcelamento do solo e a natureza nas 
escalas do bairro, da cidade e da região.

Nesse sentido, reconhecemos nesses casos um desejo de ordenamento do espaço 
urbano a partir de um serviço de saúde, e que esse ordenamento conduzido pelo planeja-
mento urbanístico envolve um raio mais amplo do que os limites imediatos do próprio 
hospital. A partir da valorização do espaço público, essas ações organizam uma parte da 
cidade, reconhecendo as particularidades do processo de urbanização que na atualidade 
se conformam pela metropolização de alguns espaços urbanos.

CONCLUSÃO

A análise pela perspectiva histórica da transformação do espaço dos hospitais na 
cidade e dos projetos contemporâneos de urbanização ao seu redor evidencia a passagem 
da função do espaço público como um instrumento sanitarista para uma infraestrutura 
de saúde, mais ampla, complexa e não restrita ao lote. A cidade como infraestrutura de 
saúde ainda não dispõe de teorias e marcos concretos, como acontece nos referenciais 
históricos do sanitarismo, muito embora as premissas de sustentabilidade e do combate 
às desigualdades colaborem na construção desse novo paradigma. E algumas caracte-
rísticas observadas nos quatro casos hospitalares podem fornecer alguns indicativos 
para essa construção. Portanto, não se trata de polarizar o debate pelas tipologias aqui 
demonstradas, mas evidenciar suas características e valores históricos frente às neces-
sidades de transformação do seu entorno.

No tecido urbano, independente da tipologia morfológica do complexo hospitalar, 
os enclaves ou os bairros hospitalares definem as bordas da cidade por terem ou estarem 
induzindo o espraiamento urbano (Quadrilátero da Saúde e o Hospital de Amor); ou por 
tê-lo limitado (Complexo Hospital Juquery). Em ambos os casos, as edificações evoluíram 
tecnologicamente e a arquitetura hospitalar tornou-se uma importante especialidade 
que possibilita novas relações entre o edifício e os pacientes. Condição que liberou a 
implantação do edifício em relação à topografia e aos limites urbanos e possibilitou a 
proximidade com os modais de transporte de massa. Contudo, consequentemente as 
atividades internalizaram-se e o uso do edifício isolou-se da rua, afastando possíveis 
interações e eliminando os espaços de transição entre ambos. As ruas do entorno ganha-
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ram outras funções para além da passagem, tornaram-se lugares de estar, de comércio, 
de serviços alternativos que buscam suprir, de forma muito precária, as demandas 
geradas por esses complexos hospitalares que extrapolam, em escala, a abrangência 
urbana. Pacientes potencialmente debilitados não encontram na rua um espaço salutar.  

Nesse aspecto, a compreensão da geografia hospitalar pelas redes de hospitais, 
pelas economias de aglomeração que se estabelecem ao redor desses complexos, bem 
como pelas demandas regionais que esses hospitais atendem em pequenas frações das 
cidades emergem como importantes variáveis a serem consideradas no planejamento 
urbano. A implantação de hospitais de caráter regional para além das capitais e metró-
poles incentivada pela política de descentralização de saúde pública no Brasil constituiu 
polos de saúde – no âmbito regional – e centralidades urbanas – no âmbito local. Essas 
centralidades que recebem as demandas regionais colaboram na metropolização dos 
espaços que, dentre as suas características, reforça o aspecto regional do cotidiano das 
pessoas, sobretudo nas relações de trabalho e serviço. É o que demonstra as tipologias 
morfológicas aqui analisadas que, não sendo as únicas, sintetizam alguns exemplos 
extremos da relação entre cidade e hospital. Essa relação reproduz com fidelidade 
algumas construções históricas e contemporâneas das cidades brasileiras que estão 
submetidas ao processo de metropolização e que, por isso, precisam de cuidados urba-
nísticos especiais no seu entorno.

Conclusivamente, pode-se afirmar que a implantação desses equipamentos de 
natureza regional promove ou acelera mudanças de funcionalidade e do funcionamento 
de seus entornos.  Mesmo que esses equipamentos não induzam diretamente o processo 
de urbanização, consolidam-se como grandes atrativos de pessoas e mercadorias numa 
lógica de deslocamentos e de redes de atendimentos que transformam o cotidiano dos 
bairros ao redor desses equipamentos (em maior intensidade) e das cidades que os sediam 
(em menor intensidade). O que nos leva a compreender que os hospitais perderam a 
áurea de lugar sacro ou de símbolo da hegemonia científica que dominavam o corpo e 
a cidade (Foucault, 2006), mas ainda induzem ao seu disciplinamento por um domínio 
de influências territoriais, contudo de outras racionalidades. E ainda que atraindo uma 
cadeia produtiva hospitalar, o espaço urbano onde essa cadeia se instala não oferece 
qualidade urbanística para os usuários. E para compreender quais devem ser os novos 
paradigmas que regerão a relação cidade-hospital é necessário levar em conta, também, 
que a cidade – e não mais o pavilhão isolado no lote - pode incorporar a finalidade de 
infraestrutura de saúde.
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RESUMO

As cidades são espaços em que há uma complexidade presente nos quais organizações políticas, 
econômicas e sociais interagem de maneiras diferentes e em várias camadas com sua infra-es-
trutura, serviços e espaços, estes vários elementos tornam os sistemas urbanos mais complexos e 
suscetíveis a diversos fatores que podem alterar sua organização. A tecnologia, alimentada por 
uma gama crescente de dados surge com um inerente e emergente fator nestes sistemas, aliadas 
ao fato de que que grande parte destas diferentes condições encontradas e destas mudanças não 
é controlada. A teoria cibernética fornece estudos direcionados ao controle e a comunicação de 
sistemas e seu foco centra-se em como processar a informação adquirida e responder a estas 
alterações. Dessa forma este artigo busca oferecer uma perspectiva cibernética sobre o enten-
dimento destes fatores de complexidade e de como o mesmo pode revelar caminhos para um 
planejamento aberto e auto-organizado, no qual os sistemas urbanos podem ser mais eficientes 
se eles puderem se adaptar a estas várias mudanças em um ritmo semelhante. A proposta da 
cibernética é de evidenciar uma cidade com um potencial adaptativo, que faz uso de tecnologia 
não dependendo da quantidade impelementada, mas sim em como usá-la. 

PALAVRAS-CHAVE: cibernética, urbanismo, planejamento, complexidade, cidades.

ABSTRACT

Cities are spaces where there is a present complexity in which political, economic and social 
organizations interact in different fields and in different layers with their infrastructure ser-
vices and spaces, these various elements make urban systems more complex and susceptible to 
different factors that can change your organization. Technology, powered by a growing range 
of data, comes with an inherent and emerging factor in these systems, coupled with the fact 
that a large of these different conditions encountered and these changes are not controlled. 
Cybernetic theory outlines studies aimed at the control and systems communication and it’s 
focus is centered on how these systems process the information acquired and respond to these 
changes. Thus, this paper seems to offer a cybernetic perspective on the understanding of these 
complexity factors and how it can reveal paths to open and self-organized planning, in which 
urban systems can be more efficient if they can adapt to these various changes at a similar 
pace. At this point, the proposal of cybernetics is to highlight a city with an adaptive potential, 
which makes use of technology not depending on the amount impelled, but on how to use it.  

KEYWORDS: cybernetic, urbanism, planning, complexity, cities. 
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RESUMEN

Las ciudades son espacios en los que existe una complejidad actual en la que las organizaciones 
políticas, económicas y sociales interactúan de diferentes maneras y en diferentes capas con su 
infraestructura, servicios y espacios, estos diversos elementos hacen que los sistemas urbanos 
sean más complejos y susceptibles a diferentes factores eso puede cambiar su “organización”. 
La tecnología, impulsada por una creciente gama de datos, viene con un factor inherente y 
emergente en estos sistemas, junto con el hecho de que una gran parte de estas diferentes 
condiciones encontradas y estos cambios no están controlados. La teoría cibernética describe 
los estudios dirigidos al control y la comunicación de sistemas y su enfoque se centra en cómo 
estos sistemas procesan la información adquirida y responden a estos cambios. Por lo tanto, 
este artículo busca ofrecer una perspectiva cibernética sobre la comprensión de estos factores 
de complejidad y cómo puede revelar caminos hacia una planificación abierta y autoorgani-
zada, en la que los sistemas urbanos pueden ser más eficientes si pueden adaptarse a estos 
diversos cambia a un ritmo similar. El propósito de la cibernética es resaltar una ciudad con 
un potencial de adaptación, que hace uso de la tecnología no dependiendo de la cantidad 
insertada, sino de cómo usarla. 

PALABRAS-CLAVE: cibernética, urbanismo, planejamento, complejidad, ciudades.

INTRODUÇÃO A CIBERNÉTICA

A definição pioneira da Teoria Cibernética foi elaborada pelo matemático alemão 
Norbert Wiener em seu livro Cibernética de 1945m e pode ser descrita segundo o mesmo 
como: “a ciência do controle no animal e na máquina”. O surgimento dessa corrente 
teórica condiz com o contexto histórico da época, com a ocorrência da Segunda Guerra 
Mundial, acirrando as disputas e consequências advindas do conflito (WERNER, 2017). 
Nesse cenário, surge a ciência cibernética que propunha estudar e elaborar mecanismos 
que possibilitassem o controle social, político, econômico, físico e de de sistemas que 
pudessem através da comunicação, estabelecer conexões mundiais através de redes 
interligadas. Conforme coloca Heylighen e Joslyn (2001) a teoria cibernética aborda 
além de sistemas artificiais e mecanismos projetados, questões referentes a sistemas 
naturais, como organismos vivos e sociedades. Um dos principais conceitos atrelados 
a ciência cibernética é o de circularidade, que consiste em aguardar uma resposta do 
sistema observado e agir perante a ela, procurando manter-se em um estado de equilí-
brio (HEYLIGHEN & JOSLYN, 2001). Essa retroalimentação gera a circularidade, na medida 
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em que um sistema deve comportar-se como um ciclo contínuo, onde respostas geram 
novos comportamentos sucessivamente. O controle neste caso, pode ser compreendido 
como uma forma do sistema de se modificar de acordo com as respostas recebidas do 
próprio sistema, para que este permaneça estável, ou seja, é estabelecido um controle 
interno para a manutenção do equilíbrio do sistema, sendo a comunicação um elemento 
chave nesta “equação”. 

Pode-se notar através dos conceitos e definições sobre a cibernética que a mesma 
não se configura como uma disciplina convencional, revelando uma clara importância da 
subjetividade para a sua realização, e tal constatação levou a uma rápida transformação 
dos conceitos estabelecidos inicialmente. Passou-se então, a incluir o observador como 
parte do sistema observado, e não meramente como um elemento externo (VON FOERS-
TER, 1991). Esta nova fase da cibernética como ciência é denominada como Cibernética 
de Segunda Ordem, e teve como principais expoentes do campo nomes como: Heinz von 
Foerster, Stafford Beer, Humberto Maturana e Francisco Varela, Gordon Pask entre muitos 
outros. A cibernética de segunda ordem é mais tangente assim a estudos sociais aplica-
dos, como por exemplo a arquitetura e o urbanismo, colocando em questão as relações 
de feedback e linearidade entre as partes, além de abranger teorias de complexidade e 
propriedades emergentes.  

Com essa sua natureza subjetiva, pode-se dizer que a cibernética como um método 
científico está mais inclinada a estabelecer comunicação, encontrar caminhos do que 
necessariamente formular resultados. Para Glanville (2004) se fizessemos uma analogia 
simples, entre a teoria cibernética a uma imagem de um grande fluxograma, formado 
por várias caixas e setas, a cibernética estaria mais concentrada e orientada nas setas e 
nos fluxos de informação que compõe o sistema do que os resultados apresentados nas 
caixas, o que a diferencia substancialmente assim de um método puramente sistemático.

“A relevância da cibernética reside no fato de ter sido a primeira tentativa 
científica de estudar fenômenos independentemente de seu substrato, ou 
seja, focando mais na função dos sistemas do que em sua composição 
(GERSHENSON, ET AL, 2016)”.

Segundo Ashby (1954) diante de uma realidade complexa, exige-se também um pen-
samento que seja cientificamente complexo, que busque atender as multíplas faces da 
realidade urbana. Deste modo a justificativa do uso da teoria e dos conceitos cibernéticos 
é uma tentativa de explicar ou entender o porquê das cidades serem complexas e emer-
gentes, e como melhor sistematiza-las através de processos mais abertos e organizados, o 
diagrama abaixo (Figura 1) ilustra a linha do tempo das teorias pertinentes a cibernética.
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Posto isso, esse artigo tem como objetivos a investigação do pensamento cibernético 
na geração de contribuições para a construção de metodologias de estudos urbanos e 
da prática interdisciplinar de sua natureza.

A CIBERNÉTICA NA ARQUITETURA E NO URBANISMO

A origem histórica da cibernética na arquitetura e no urbanismo está diretamente 
associada ao nome do psicólogo e professor Gordon Pask. Para Pask (1969) a arquitetura 
e a cibernética possuem uma íntima relação, no qual os arquitetos são os primeiros 
designers de sistemas e que têm sido forçados, nos últimos 100 anos a desenvolverem 
um interesse crescente nas propriedades do sistema organizacional de desenvolvimento, 
comunicação e controle. 

Ainda segundo Pask (1969), a necessidade de elaborar sistemas que crie interações 
entre comportamento e funcionalidade converge diretamente para o fato dos arquitetos 
precisarem desenvolver projetos que considerem padrões dinâmicos, e não encarar mais 
o projeto como um produto estático. Como os usuários de ambientes construídos evoluem 
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e se adaptam, Pask vê um imperativo para que essas estruturaas construídas alcancem 
capacidades semelhantes para permanecerem relevantes e eficazes, e para isso, torna-se 
plausível apresentar um caráter de diálogo e abertura entre usuário e obra (PASK, 1969). 

Como criadores de sistemas, os arquitetos devem estar conscientes de que são 
responsáveis pela evolução de suas obras, mesmo quando estas se configuram como 
sistemas que se auto organizam como no caso das cidades.

Os vários conceitos cibernéticos, principalmente os de Segunda Ordem penetraram 
em diversas disciplinas não sendo diferentes na arquitetura e no urbanismo, concomi-
tantemente e posteriormente ao pioneirismo de Pask, onde encontrou um ambiente rico 
de exploração, seja como processo de projeto, colaboração entre as partes e até mesmo 
na representação gráfica. Pode-se citar como exemplo: Stafford Beer usou conceitos 
cibernéticos para alcançar organizações adaptativas (Beer, 1966), e aplicado em escala 
nacional no Chile, no ínicio dos anos 70 com o Projeto Cybersyn (Medina, 2011). Ideias 
cibernéticas encontraram caminho também no ambiente construído com arquitetura 
responsiva (Negroponte 1975; Beesley et al., 2006), onde sensores permitem que os edifícios 
se adaptem ao ambiente e às condições encontradas. Com a propagação de computadores 
pessoais a ciência e estudo de sistemas complexos (Mitchell, 2009) continuaram com a 
tradição da teoria de estudar fenômenos em termos de sua propriedades e funções. No 
processo de projeto podemos citar como exemplos os nomes de Christopher Alexander 
e Yona Friedman, e na representação com Lebeus Woods. Mais recentemente estudos da 
tecnologia da informação abriram caminho para a interdisciplinaridade em diferentes 
disciplinas, incluindo cibernética, sistemas complexos, computação, matemática entre 
outros para a compreensão de sistemas urbanos (Batty, 2013; Portugali et al., 2012).
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Vários arquitetos e urbanistas tem ao longo do tempo buscado maneiras sistêmicas 
de projetarem e pensarem as cidades como mecanismos abertos, incorporando uma 
lógica de planejamento e de participação/mediação, tais como: Sevtsuk (Análise de redes 
Urbanas), Bill Hillier (Sintaxe Espacial), Richard Koenig (Surveys Urbanos), Michael Batty 
(autômatos celulares), Patrik Schumacher (Urbanismo Paramétrico), Pierre Frankhauser 
(Fractais Urbanos), Christopher Alexander (linguagem de padrões), o escritório MVRDV 
(Play Oosterworld), Yona Friedman (cidade espacial e Flatwriter) entre outros exemplos 
que poderiam ser mencionados, e que diretamente ou não, incorporam alguns conceitos 
cibernéticos sobre o modo de se projetar e construir, fazendo uso de recursos sistêmicos, 
matemáticos, empíricos e participativos, com a intenção de tornar essa ato ao mesmo 
tempo uma tarefa mais científica e promovendo uma abertura.  

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��Fȟ�ɽơȥʋǫƎȶ�ǠȶɭŖɭǫȶ���bȍŔʋˁɭǫʋơɭ�ĵȶȥŔ�bɭǫơƎȟŔȥ�òǫȥʋŔˉơ�FɽɢŔƃǫŔȍ�%ǫȍȍ�qǫȍȍǫơɭ߿ࠇࠈࠀ��
�ǫȥǌʠŔǌơȟ�Ǝơ�áŔƎɭɝơɽ�-ǠɭǫɽʋȶɢǠơɭ��ȍơˉŔȥƎơɭ߿ࠅࠈࠀ��ơ�áȍŔˊ�¶ɽʋơɭˁȶɭȍƎ�¡Ī7èĪ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢ-
tada pelos autores.
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O termo complexidade tem origem no latino plexo, que significa entrelaçado. 
Um sistema complexo é tal que seus elementos são difícies de separar (GERSHENSON, 
2013b). Como os elementos são interdependentes, seu futuro depende não apenas das 
condições iniciais, mas das interações que ocorrem no tempo e no espaço, gerando novas 
informações (GERSHENSON, 2013b). 

A complexidade está aumentando gradativamente porque as interações e interde-
pendências também estão. Um sistema mais conectado pode ter vantagens, pois a infor-
mação, a energia e a matéria podem se espalhar mais rapidamente através dele, podendo 
responder mais rapidamente às mudanças (KHANNA, 2016). No entanto, um aumento da 
conectividade também tem suas desvantagens: ter muitos componentes afetando um 
ao outro pode potencialmente aumentar a fragilidade de um sistema (HELBING, 2013). 

As cidades compartilham com sistemas complexos praticamente todos os recursos 
que as caracterizam como tais. Uma das mais significativas segundo Menoni e Atun (2017) 
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é a não linearidade entre sistemas e componentes, com a consequente impossibilidade de 
predeterminar como os últimos interagirão entre si no futuro ou sob condições alteradas.

Sendo então os sistemas sociotécnicos altamente complexos (Vespignani, 2009), e 
dada a complexidade que limita a sua previsibilidade, não apenas as interações entre 
os componentes dos sistemas urbanos geram informações novas, mas os agentes que 
atuam nas cidades mudam o ambiente para o resto dos usuários. Isso implica que tentar 
encontrar soluções otimizadas será ineficiente, pois a solução ideal muda com o problema. 
Se as técnicas tradicionais não conseguem lidar com a complexidade e a dinâmica dos 
sistemas urbanos, como podemos regulá-las? Essas perguntas geram limitações que vão 
além da falta de um método geral para a resolução destes problemas, porque segundo 
Gershenson e Heylighen (2005) mesmo se tivéssemos todas as informações em tempo 
real sobre um sistema urbano, a previsibilidade é limitada por conta desse ingrediente 
da complexidade, e dessa forma produzem novas informações que não podem ser con-
formadas com as condições iniciais colocadas no primeiro instante. 

Outro questionamento das abordagens tradicionais de planejamento e de como 
lidamos com esas relações é o neglicenciamento do fator tempo, sendo as soluções quase 
sempre realizadas de maneira imediata e prescritiva, não visando um método capaz de 
correlacionar diversos dados, saberes técnicos e que levem em conta o usuário como 
parte colaborativa e inerente ao sistema. Sendo assim, para Gershenson (2013a), além 
da otimização é necessária a adaptação para permitir que os sistemas urbanos alterem 
seu comportamento de acordo com a situação necessária. 

Segundo Ashby (1956) as respostas aos sistemas devem ter consideração proporcional 
a sua complexidade. Essa situação é acrescida pela demanda por decisões mais rápidas, 
que são regidas por restrições de tempo e de orçamento, para Jain (2017), as informações 
geradas por estas interações limitam a previsibilidade, e como as técnicas tradicionais 
dependem desse fator de previsibilidade, elas não conseguem lidar adequadamente 
com estes questionamentos. Desenvolver maneiras melhores de compreender a natu-
reza desses problemas urbanos e dos espaços que o compõe é fundamental para que os 
resultados almejados possam ser alcançados. 

Estes impasses revelam a necessidade de se exigir uma adaptação nos sistemas 
urbanos: se os agentes estão mudando os problemas urbanos enquanto tentam resol-
vê-los, nossas soluções devem se adaptar às mudanças que eles mesmos induzem. 

URBANISMO EMERGENTE E AS “CIDADES INTELIGENTES”
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Para melhor entender as cidades, precisamos entender segundo Hillier (2012), o 
processo de emergência, e mais ainda a estrutura de emergência, e perguntar porque a 
cidade definida dessa maneira, reflete ou molda a experiência e a atividade humana e 
com quais resultados. 

Particular a este panorama, a ideia de Cidades Inteligentes (Smart Cities) surge 
introduzindo um novo agente no planejamento e agenciamento de todos os campos 
respectivos ao ambiente urbano: a tecnologia, que passa a trazer novas possibilidades 
mas também ponderações sobre o impacto desse novo agente. 

De acordo com Krivý (2018), para os críticos desse paradigma de cidade inteligente, 
a maneira como as cidades inteligentes se estabelecem reproduzem e reforçam a noção 
hegemônica de governança urbana, que transforma e suplanta o planejamento urbano, 
colocando-o em um plano distante que segrega mais do que promove. 

Sennet (2012) argumenta que enquanto as cidades são sistemas abertos por defi-
nição, as cidades inteligentes são sistemas fechados. Greenfield (2013) faz um crítica 
similar, em que interpreta o discurso das smart cities como um retorno ao intitulado 
urbanismo de tábula rasa, muito praticado pelo movimento modernista como por 
exemplo os Planos Voisin ou Brasília.
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adaptada pelos autores.

Já Vanolo (2014) inserido no discurso das cidades inteligentes e seus muitos efei-
tos, questiona-se uma redefinição do papel e significado das cidades para justificar 
racionalidade hiper-tecnológicas e novas geometrias de poder. Apresenta-se assim três 
argumentos principais contra a cidade inteligente:

Que é incompatível com o caráter informal da cidade (Sassen, 2013)
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1. Que submete a cidade ao poder corporativo

2. Que reproduz desigualdades sociais urbanas, apontando suas insuficiências 
e limites (KRIVÝ, 2018).

Em contraparte dos que propõe a Cidade Inteligente, existe a convicção de que 
a presença onipresente de tecnologias interativas digitais em ambientes urbanos, 
residências e utilizando-se como fontes de dados contínuos os dispositivos pessoais 
dos cidadãos, levará a uma otimização e democratização de padrões de consumo e 
comunicação, detectando necessidades e revelando possíveis pontos de investimento 
local, colaborando assim no aperfeiçoamento da dinâmica e governanças urbanas. 
Essas características são afirmadas pela disseminação de Big Data, Internet das Coisas 
e Inteligência Artificial.
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Observa-se também que da mesma forma que outras tendências urbanas (cria-
tividade, sustentabilidade, democracia, direito à cidade, plano diretor participativo, 
urbanismo tático), dificilmente há um acordo sobre o que o termo realmente denota e 
quais as suas características. Segundo Krivý (2018) a evasão neste caso faz parte de seu 
apelo estratégico, as promessas da cidade inteligente podem ser adaptadas por atores 
públicos e privados para atender às suas preocupações momentâneas. 
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Diversas instâncias da Cidade Inteligente, manifestadas em projetos urbanos, planos 
diretos, documentos de políticas, estratégias corporativas e outros, estão fundamentadas 
em um otimismo exarcebado sobre a convergência entre desenvolvimento urbano e 
de tecnologia da informação com base em um crescimento intensivo e não extensivo.

Para Krivý (2018) a cidade inteligente no presente momento está mais inserida e 
interpretada na teria cibernética de segunda ordem, e articula a subjetividade urbana 
em fluxos de dados. A forma como isso é colocado faz com que o planejamento como 
prática política, acaba sendo substituída por um controle ambiental e comportamental, 
no qual a subjetividade é estruturada para a supra-individualidade (permeando a cidade 
com sensores e capturando dados) e infra-individualmente (transformando os próprios 
cidadãos em sensores através de dispositivos). 

Contudo, indo além dessas críticas colocadas de como a cidade inteligente hoje 
é veciulada, existem possibilidade diversas advindas dessas inovações, como uma não 
linearidade e progresso da estrutura, com uma estratégia de projeto e colaboração bot-

tom-up, integrando um número maior de agentes e portanto de possibilidades.

CIDADES COMO SISTEMAS ABERTOS

Em um ambiente de constante mudança e com uma multiplicidade de opções e 
resultados, as cidades e o planejamento necessitam se orientar a novas abordagens. 
Uma dessas abordagens é um urbanismo orientado a dados. De acordo com Georgali 
(2017) a tecnologia da informação e, mais especificamente o Big Data estão se tornando 
parte da estrutura de muitas cidades ao redor do mundo, o que comprova o papel em 
que a tecnologia vem desempenhando como fator cada vez mais preponderante no 
design e no planejamento urbano, fazendo uso desde ferramentas digitais 3D, softwares 
de mapeamento e até aplicativos de análises preditivas, isso implica segundo Kitchin 
(2016), em que a implementação de formas algorítmicas de governança urbana que 
utilizam Big Data intensificam bastante a extensão e a frequência do monitoramento 
de populações e sistemas, deslocando a lógica governamental da vigilância e disciplina 
para a captura e controle. 

Sassen (2013) ressalta que em nítido contraste, as “cidades inteligentes” buscam 
mobilizar tecnologias para eliminar a incompletude. O modelo de cidades inteligentes 
geralmente perde a oportunidade de urbanizar tecnologias, tornando-as invisíveis e 
colocando-as no comando, em vez de dialogar com os usuários, ela sugere entao como 
uma alterativa a prática de um urbanismo de código aberto (open-source urbanism), em 
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que a inovação tecnológica presente nessa opção não tem a ver com as cidades instru-
mentalizadas, mas com ferramentas de construção colaborativa.

Contrariamente a uma lógica direta de planejamento que almeja a previsibili-
dade, existe de acordo com Werner (2017), uma busca por ferramentas que possam criar 
e difundir sistemas dinâmicos de auto-organização de ambientes, dos quais sejam 
capazes de ajustar seus objetivos e subsequentemente o comportamento em resposta 
a rápidas e inesperadas transformações. Sá (2014) complementa ao dizer que há vários 
esforços no sentido de um urbanismo open source ou entre pares, a partir da criação 
de plataformas colaborativas em rede para transformação de novos instrumentos de 
planejamento e de governança.

Figura 6: Simulação de Vários cenários urbanos representando diferentes vizinhanças e as 
ŔȍʋơɭȥŔʋǫʽŔɽ�ƎŔ�ȟŔȍǠŔ�ʠɭŹŔȥŔ�ơ�ƎŔɽ�ɢɭơǉơɭƦȥƃǫŔɽ�Ǝȶɽ�ɭơɽǫƎơȥʋơɽ�bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ��ȶơȥǫǌ�
ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

O conceito de informação se conecta à produção de como visualizar, simular e 
descrever esses cenários urbanos. Para Sá (2014) ao se colocar à prova diferentes cenários, 
seus impactos e suas consequências, é de grande importância para orientar processos 
mais claros de decisão coletiva, uma vez que vários obstáculos estão presentes nesse pro-
cesso, como a representação arquitetônica, mapas e tabelas técnicas, além dos trâmites 
burocráticos que fazem com que o processo seja lento, ou que quando o projeto é reali-
zado acaba encontrando um contexto muito diferente daquele pro qual foi projetado, 
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resultando assim em uma dificuldade de compreendimento e interesse da participação 
cidadã como um todo (SÁ, 2014),(SASSEN, 2012). 

Se afinal as cidades adaptáveis tem o potencial de aumentar a qualidade de vida 
dos cidadãos, quão equânime é essa condição ? Essa pergunta é muito relevante, pois ao 
mesmo tempo que as cidades acumulam qualidades elas também provocam desigualda-
des. A resposta para essa pergunta vai depender de como a tecnologia urbana adaptiva 
é implementada, regulamentada e gerenciada. Isso exige uma interação realmente efe-
tiva de governos, empresas, academia e soceidade, pois cada setor tem a sua percepção 
própria da prioridade de suas escolhas. 

DISCUSSÃO

A reflexão sobre o pensamento cibernético nos permite olhar criticamente o para-
digma contemporâneo de planejamento urbano, em que a busca por sistemas e por 
controle ganha um novo interesse, na medida em que aumenta-se a quantidade de 
dados gerados e suas influências sobre o cotidiano das cidades (transporte, serviços, 
comunicações, bens de consumo), bem como a acessibilidade e a informação a estes 
dispositivos, como os smartphones. Essa grande massa de dados e informações são uti-
lizadas de maneira indiscutível para um planejamento e implementação de sistemas 
baseados em metodologias probalísticas e prescritivas. Ao invés disso, a cibernética pode 
surgir como meio para se provocar uma cidade híbrida, onde o valor dessas tecnologias 
pode-se residir na formação da capacidade de facilitar e apoiar interações, formação de 
decisões mais embasadas, enfim, uma mudança segundo Kloeckl (2017) de um foco em 
probabilidade e planejamento, para a possibilidade e preparação.

O ponto a ser levantado é o de não desconsiderar os métodos tradicionais de pla-
nejamento a longo prazo, nem de que determinados procedimentos exigem um maior 
tempo e uma observação mais criteriosa, mas levantar possibilidades que possam acon-
tecer em várias camadas de participação, com abertura a transformações cotidianas e a 
maneiras auto-organizadas.

Segundo esses preceitos da episteme cibernética e sua aproximação com a evolu-
ção de tecnologias de computação que passam a formas novos processos emergentes, 
apresenta-se como indicativos os seguintes pontos:

1. Processos emergentes são a chave para uma morfologia urbana mais natural 
e sustentável, como colocou Christopher Alexander (1960).

2. Substituir o controle pela negociação (PORTUGALI, 2012).
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3. Propagar a ideia de um sistema de planejamento em vez de um planejameto 
de sistemas. Sistemas de construção em vez de um plano de construção (KRIVÝ, 
2018).

4. Repensar o papel dos donos de terra e imóveis, do planejados e dos técnicos 
na subdivisão das tarefas, e do Estado na distribuição de serviços públicos e 
de investimentos.

Embora a sugestão de plataformas e metodologias mais abertas nem sempre 
garantam os resultados pretendidos, além da própria dificuldade de sua implementação, 
elas podem quando bem-sucedidas, no auxílio de melhores tomadas de decisões sobre 
como lidar com futuros incertos e maior senso de urgência. Estes preceitos levantam 
boas razões para uma combinação mais estratégica de desenho urbano aliado a um 
pensamento cibernético: ambas as disciplinas devem usar abordagens mais delibera-
das, sensíveis a realidade e aplicadas em sua orientação e propósito, buscando soluções 
dentro de “organismos” mais abertos e suscetíveis a uma melhor adaptabilidade do 
sistema frente a essas transformações latentes, incorporando novos agentes, sejam 
instrumentais ou de ação particaptiva, a figura 7 ilustra uma metodologia de design 
sobre sistemas cibernético-físicos e suas características. 

bǫǌʠɭŔࡪࠆ�¡ơʋȶƎȶȍȶǌǫŔ�Ǝơ�Ǝơɽǫǌȥ�ɽȶŹɭơ�ɽǫɽʋơȟŔɽ�ƃǫŹơɭȥƢʋǫƃȶǉǭɽǫƃȶɽ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơࡪ�Ǡʋʋɢɽࡪ
ŹǫʋȍˊࠁqŹþȶ�ĵ
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CONCLUSÃO

Em um mundo cada vez mais complexo, quantidades crescentes de informações e 
dados tornam ainda mais díficil discernir o que é relevante, e a resposta imediata nesse 
caso é simplificar demais essas condições. Neste aspecto, para Sá (2014) o agir comunicativo 
apresenta-se como uma prática essencial para construir decisões coletivas e fortalecer 
o contato com a alteridade, sobretudo em contextos de profunda desigualdade como 
é o caso brasileiro, que compromete as condições de um debate mais justo. Apesar do 
discurso dos principais instrumentos de gestão urbana no Brasil se declararem parti-
cipativos, em contraponto vários autores questionam a efetividade desses mecanismos 
que, segundo Souza (2013, p. 182) não promovem mais do que uma participação restrita, 
desprovida de poder decisório e utilizada, principalmente como meio para a validação 
de propostas realizades de maneira centralizada, heterônoma e tecnocrática. A ciberné-
tica ao considerar o papel do observador através de sua episteme, e passando a cada vez 
mais incorporarem linguagens e métodos emergentes tais como inteligência artificial, 
internet das coisas, teorias organizacionais etc. 

Há o reconhecimento da necessidade de melhores mecanismos que possibilitem 
uma melhor compreensão de ambientes complexos, como no caso das cidades. A prá-
tica de desenho tradicional urbano demonstra-se cada vez mais sobrecarregada para 
abordar problemas urbanos complexos, e um pensamento estruturado pertinente a 
teoria cibernética pode colaborar no desenvolvimento de ferramentas de apoio à deci-
são fomentando maneiras dialógicas de envolver o maior número de agentes para lidar 
com estes vários fatores.
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RESUMO

O uso misto do solo é um fator que encurta tempo e distâncias entre origem e destino e, assim, 
pode favorecer a caminhabilidade. No entanto, ainda há questionamentos sobre os funda-
mentos teóricos e, consequentemente, sobre a maneira de medir e categorizar a diversidade de 
usos nas pesquisas de caminhabilidade. A medida mais conhecida e aplicada para representar 
o uso misto do solo é o índice de entropia. Estudos recentes têm apontado outras estratégias 
de leitura e mensuração. Com base nisso, o principal objetivo desta pesquisa é debater as 
divergências e convergências teórico-metodológicas da diversidade de usos nos estudos sobre 
caminhabilidade. Para isso, serão abordadas as principais definições de diversidade de usos, 
tecendo uma interlocução entre as distintas abordagens teóricas do tema. Em adição, discu-
te-se a aplicação da entropia como medida de uso misto do solo e relaciona-se as propostas 
alternativas desenvolvidas. Dessa forma, esta pesquisa pretende contribuir para o avanço da 
operacionalização do uso misto do solo no estudo da caminhabilidade, para assim subsidiar 
políticas urbanas mais sustentáveis e saudáveis. 

PALAVRAS-CHAVE: ambiente construído. caminhabilidade. uso misto do solo. diversidade. 
entropia.

ABSTRACT

Land use mix is a factor that shortens time and distances between origin and destination and 
thus could support walkability. However, there are still questions concerning the theoretical 
basis, leading to additional questions on how to measure and to categorize the diversity of 
uses for walkability studies. The most applied measurement to represent mixed land use is the 
entropy index. Recent studies have pointed out other measurement strategies. Therefore, the 
main objective of this paper is to discuss the theoretical and methodological divergences and 
convergences of the diversity of uses in walkability studies. For this, the main definitions of 
land use diversity will be addressed, thus creating a dialogue between the different theoretical 
approaches to the theme. In addition, the use of entropy as a measure of diversity is discussed 
and alternative proposals are compared. Thereby, this research aims to contribute to the advan-
cement of the operationalization of land use mix in walkability studies, in order to subsidize 
more sustainable and healthy urban policies.

KEYWORDS: built environment. walkability. land use mix. diversity. entropy.  
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RESUMEN

El uso mixto del suelo es un factor que acorta el tiempo y las distancias entre el origen y el destino 
y, por lo tanto, puede favorecer la caminabilidad. Sin embargo, todavía hay preguntas acerca 
de los fundamentos teóricos y, en consecuencia, cómo medir y clasificar la diversidad de usos 
en la caminabilidad. La medida más conocida y aplicada para representar la mezcla de usos es 
el índice de entropía. Estudios recientes han señalado otras estrategias de lectura y medición. 
En base a esto, el objetivo principal de este artículo es debatir las divergencias y convergencias 
teóricas y metodológicas de la diversidad de usos en los estudios acerca de caminabilidad. 
Para esto, se abordarán las principales definiciones de diversidad de usos, haciendo una inter-
locución entre los diferentes enfoques teóricos del tema. Además, se discute la aplicación de la 
entropía como una medida del uso mixto del suelo y se enumeran las propuestas alternativas 
desarrolladas. Por lo tanto, se logra contribuir al avance de la operacionalización del uso mixto 
del suelo en el estudio de la caminabilidad, con el objetivo de subsidiar políticas urbanas más 
sostenibles y saludables. 

PALABRAS-CLAVE: ambiente construido. caminabilidad. uso mixto del suelo. diversidad. entropía.

INTRODUÇÃO

O uso misto do solo tem sido estudado em diversas áreas do conhecimento, incluindo 
planejamento urbano e de transportes, saúde, economia e geografia, mas com diferentes 
abordagens de investigação (FRANK et al., 2006; ERWING; CERVERO, 2010; IM; CHOI, 2019a). 
Do ponto de vista econômico, por exemplo, estuda-se o tema com foco do desempenho 
de mercado e da valorização imobiliária. No Planejamento de Transportes, é estudado 
como uma estratégia de mobilidade urbana, a base para o Transit-Oriented Development 
(TOD) (LAMOUR; MORELLI; MARINS, 2019).

Na área da Saúde, considerando que a caminhada é uma atividade física acessível e 
de baixo custo, o uso misto do solo é visto como potencial incentivador do deslocamento 
ativo, a pé e de bicicleta (CERVERO et al., 2009; DUNCAN et al., 2010; REIS et al., 2013). A 
lógica é simples: quanto mais compacto e misto o ambiente urbano é, menores são as 
distâncias entre destinos (LESLIE et al., 2007), sendo, por isso, mais provável a escolha por 
modos não motorizados e a promoção do transporte ativo.

A ideia de maximizar – e mensurar – em que medida o ambiente construído pode 
estimular o deslocamento ativo tornou-se uma questão fundamental também para os 
planejadores urbanos (MANAUGH; KREIDER, 2013). Estudos nessa área têm identificado 
as dimensões do ambiente construído capazes de influenciar o comportamento de 
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caminhada, incluindo, como um dos fatores, o uso misto do solo (CERVERO; KOCKELMAN, 
1997; GRANT, 2002; CERVERO; DUNCAN, 2003; FRANK et al., 2006; SOUTHWORTH, 2005; LEE; 
MOUDON, 2006; FORSYTH et al., 2008). 

Por isso, o uso misto do solo tornou-se parte das estratégias de desenvolvimento 
urbano sustentável e um princípio central das práticas de planejamento urbano con-
temporâneas, como Smart Growth (APA, 1998) e New Urbanism (CNU, 2019). No entanto, 
a “mistura”, na maioria das vezes, permanece um conceito indescritível e inatingível 
(MANAUGH; KREIDER, 2013), fazendo com que existam ainda divergências quanto à sua 
definição, quantificação e, consequentemente, aplicação prática.

Nos estudos da área de Saúde e Planejamento Urbano geralmente é aplicada uma 
variação da fórmula de entropia de Shannon como indicador da diversidade de usos 
(ERWING; CERVERO, 2010; SONG; MERLIN; RODRIGUEZ, 2013). Paralelamente, diversos 
estudos demonstraram as limitações da utilização de índices com base na entropia 
para quantificar a mistura de usos (BROWN et al., 2009; SONG; MERLIN; RODRIGUEZ, 2013; 
HANJA et al., 2014). Ainda assim, a entropia continua sendo aplicada, apesar de avaliações 
insuficientes, devido à sua utilidade prática (IM; CHOI, 2019a).

Este artigo insere-se nesse debate e tem como objetivo geral discutir as divergências 
e convergências teórico-metodológicas da mistura de usos nos estudos sobre caminha-
bilidade. Mais especificamente, pretende-se refletir sobre a aplicação da entropia como 
medida de diversidade de usos do solo, principalmente no contexto brasileiro. 

ENTROPIA E USO MISTO DO SOLO

Ao longo dos anos, vários estudos se propuseram a definir o conceito de uso misto 
do solo. Alguns autores apresentam uma definição mais genérica, em que o uso misto 
do solo é referido como a medida de diversidade de usos de uma determinada área 
(BORDOLOI et al., 2013; MANAUGH; KREIDER, 2013; SUGIYAMA et al., 2019). A diversidade 
geralmente aparece como sinônimo de mistura, e se assemelha ao conceito aplicado 
nos estudos ecológicos, em que biólogos usam índices de diversidade para calcular a 
variedade de espécies em uma área (JOST, 2006). Adaptando os conceitos ecológicos de 
Magurran (1988), a diversidade é expressa por duas características complementares: 
riqueza (richness), que corresponde à quantidade de usos do solo diferentes; e propor-
cionalidade (evenness), que representa a distribuição igualitária dos usos.

Além dessas características, alguns autores também consideram a proximidade 
dos usos em suas definições. Para Song, Merlin e Rodríguez (2013), o uso misto do solo 
significa que usos ou atividades próximas se influenciariam entre si dentro de uma 
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faixa espacial limitada. Handy et al. (2002) o descrevem como a proximidade relativa de 
diferentes usos do solo, em uma determinada área. 

Definições ainda mais específicas consideram que o uso misto do solo mede o grau 
de heterogeneidade em que usos funcionalmente diferentes estão co-localizados no 
espaço (LESLIE et al., 2007). Hess, Moudon e Logsdon (2001) propõem que, além dos tipos 
de uso, as medidas de uso misto do solo nas pesquisas de transporte devem expressar 
também a complementariedade espacial e funcional dos usos. 

No mesmo sentido, Saelens, Sallis e Frank (2003) definem o uso misto como o nível 
de integração de diferentes tipos de uso do solo em uma determinada área. Para Gehrke 
e Clifton (2016), esta definição reflete de forma mais apurada a “mistura”, por sugerir que 
a métrica de uso misto deve quantificar nível de integração entre diversos tipos de usos.

Portanto, além das características de riqueza e de proporcionalidade, questões 
como proximidade, complementariedade funcional e espacial e integração entre usos 
são dimensões a serem consideradas. Dessa maneira, as bases teóricas deveriam preceder 
a escolha do método de mensuração, que deve refletir uma construção clara do atributo 
a ser quantificado. 

No entanto, a medida mais conhecida e aplicada nos estudos de caminhabilidade 
para representar o uso misto do solo é o índice de entropia (BORDOLOI et al., 2013). A 
medida tem como base a fórmula originalmente desenvolvida por Shannon e Weaver, em 
1949, utilizada na termodinâmica para medir a desordem das moléculas de um sistema 
(CERVERO; KOCKELMAN, 1997). 

A entropia foi introduzida nos estudos urbanos por Cervero (1989) como índice para 
medir a diversidade de usos nos subúrbios americanos (IM; CHOI, 2019a). Assim, Frank 
e Pivo (1994) calcularam o uso misto do solo com base na fórmula de entropia usando 
GIS, e encontraram uma relação positiva entre entropia e o comportamento de cami-
nhada. Posteriormente, em um segundo estudo, Cervero e Kockelman (1997) introduzem 
o conceito de 3Ds, em que, entre os atributos do ambiente construído associados com a 
caminhada, a diversidade foi medida pelos índices de dissimilaridade e entropia. Nesse 
estudo, os autores propõem a normalização da fórmula de entropia, que foi amplamente 
difundida nos estudos seguintes:  
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Onde:

categorias de uso do solo;

proporção da categoria de uso do solo i em relação ao total;

total de categorias de uso do solo considerados na área de estudo.

A medida leva em consideração o número de categorias de uso e a porcentagem 
relativa de dois ou mais usos do solo dentro de uma área. Os valores de entropia variam 
de 0 a 1, em que o valor 1 corresponde a um ambiente totalmente heterogêneo, e só pode 
ser alcançado com um perfeito balanço dos usos, ou seja, todos eles com igual propor-
ção. É considerada, portanto, uma medida integral (SONG; MERLIN; RODRIGUEZ, 2013) 
de equilíbrio (GEHRKE; CLIFTON, 2014), uma vez que considera a proporcionalidade dos 
usos na área como um todo.

A entropia continua sendo o método mais comum para capturar a mistura do 
uso do solo nas pesquisas do ambiente construído e da saúde, devido à sua praticidade 
e reprodutibilidade (IM; CHOI, 2019a). Por exemplo, Frank et al. (2010) usam a entropia 
no Walkability Index para indicar o grau de equilíbrio da mistura de uso do solo. Song, 
Merlin e Rodriguez (2013) encontraram que a medida de uso misto do solo pela entropia 
é a forma mais eficiente de representar contextos com três ou mais usos. Para Hajna et 
al. (2014), se calculado corretamente, o índice de entropia é uma ferramenta valiosa para 
avaliar as misturas relativas do uso do solo nos bairros vizinhos.

AĊåÐīÔĊÆðĮ�ĮďÅīÐ�Į�ăðĉðĴÉĦÐĮ�Ìď�Æ®ăÆķăď�Ĩďī�ÐĊĴīďĨð�

Primeiro, é importante considerar que os princípios lógicos para o uso da entropia 
ainda não foram especificamente estabelecidos (IM; CHOI, 2019b). Manaugh e Kreider 
(2013) argumentam que há uma falta de teoria e evidências em torno da suposição 
implícita de que uma distribuição uniforme dos usos do solo é superior ou melhor do 
que uma distribuição desigual.

Apesar de ser considerado um índice razoável de diversidade, pesquisas apresenta-
ram evidências sobre as limitações do cálculo de entropia como medida de representação 
do ambiente construído (HESS; MOUDON; LOGSDON, 2001; BROWN et al., 2009; DUNCAN et 
al., 2010; HAJNA et al., 2014; MAVOA et al., 2018). Por exemplo, a entropia avalia a proporção 
relativa de diferentes usos do solo, ao invés de distinguir entre os tipos de uso (MAVOA 
et al., 2018). Mesmo que uma área apresente uma distribuição igualitária dos usos, é 
importante considerar o tipo de uso e como ele afeta o comportamento de caminhada. 
A entropia também desconsidera a importância relativa de diferentes usos, a interação 
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entre eles, ou as configurações formais desses usos (MANAUGH; KREIDER, 2013). Por isso, 
pode não avaliar adequadamente a “mistura” de usos (BROWN et al., 2009). 

Na área da saúde, Brown et al. (2009) descrevem outras limitações da medida de 
entropia, que incluem: a potencial camuflagem de diferenças qualitativas na cami-
nhabilidade; o “problema da ausência de uso do solo”, segundo o qual usos do solo não 
presentes em uma área acabam não penalizando o resultado, quando a aplicação da 
fórmula considera apenas aqueles presentes, o que pode resultar na avaliação incorreta 
da realidade; e que uma medida de entropia pode não avaliar adequadamente a mistura 
de usos do solo se apenas um pequeno número de usos for incluído.

Por outro lado, Hajna et al. (2014) alertam sobre o problema na especificação da 
fórmula de entropia quando N é definido como o número de usos do solo que existem 
dentro de cada buffer de bairro, ou seja, é um número variável para cada bairro. Isso 
resulta na superestimação do uso misto do solo em alguns bairros e prejudica com-
parações significativas entre os usos mistos do estudo (HAJNA et al., 2014). Por isso, os 
autores sugerem que, para minimizar vieses de cálculo na avaliação da caminhabilidade, 
deve-se usar uma definição constante do número de categorias de uso do solo (N), no 
denominador da fórmula de entropia, igual ao número total de usos do solo sendo 
considerados para o sistema como um todo.

Além disso, os pesquisadores podem selecionar usos específicos para calcular a 
entropia, excluindo aqueles considerados pouco relevantes, como recreacional ou indus-
trial (DUNCAN et al., 2010). Christian et al. (2011) exploraram o impacto das variações 
na categorização dos usos do solo no cálculo da diversidade pelo índice de entropia, e 
encontraram evidências de que diferentes combinações de usos afetam a força da relação 
com os diferentes tipos (e quantidade) de caminhada. Por exemplo, classificações de uso 
do solo que incluem “espaço público” não são relevantes para o estudo da caminhada 
para transporte/utilitária, ou seja, essa categoria não deve ser considerada se o foco da 
pesquisa for o deslocamento a pé. Portanto, o objetivo do uso misto do solo tem que 
estar claramente refletido na categorização de usos adotada.

Recentemente, Im e Choi (2019a) encontraram que o uso misto do solo tem uma 
relação não-linear com o volume de pedestres. A pesquisa demonstrou a relação positiva 
entre a entropia e o volume de pedestres acontecia em áreas residenciais, como esperado, 
e a associação é limitada quando os valores se aproximavam a 1. No entanto, a relação tem 
um efeito negativo em áreas predominantemente comerciais. A partir dessa constatação, 
Im e Choi (2019b) propõem o WLUM (entropy-based weighted land use mix index) como um 
índice alternativo para calcular a diversidade de usos, em que o valor é ponderado com 
base no volume de pedestres para cada uso.
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Propostas alternativas

Ainda há discussões sobre como a forma de leitura da diversidade de usos afeta 
a avaliação da caminhabilidade. Por isso, estudos nesta área continuam a se expandir 
quanti- e qualitativamente, e pesquisas mais recentes têm se dedicado especificamente 
ao desenvolvimento mais apurado dos aspectos metodológicos do uso misto do solo 
(CHRISTIAN et al., 2011; BORDOLOI et al., 2013; MANAUGH; KREIDER, 2013; SONG; MERLIN; 
RODRIGUEZ, 2013; HAJNA et al., 2014; GEHRKE; CLIFTON, 2014; GEHRKE; CLIFTON, 2016; 
DOVEY; PAFKA, 2017; MAVOA et al., 2018; SUGIYAMA et al., 2019; GEHRKE; CLIFTON, 2019; 
IM; CHOI, 2019b; ZHUO et al., 2019). 

Grant (2002) defende a existência de outros dois níveis conceituais do uso misto do 
solo, além da riqueza: a intensidade e a integração. A integração, segundo Grant (2002), 
corresponde à aproximação de usos segregados, levando em consideração a compatibili-
dade entre eles – usos compatíveis não criam conflitos e podem gerar sinergias entre si. 

A partir disso, Zhuo et al. (2019) propõem o compatibility mix degree index, uma 
métrica de uso misto do solo que leva em consideração o grau de compatibilidade dos 
usos. Diferente das outras medidas, esse método tenta incluir o conceito de integração 
entre diferentes usos por meio do uso de dados vetorizados. Assim, permite a criação de 
buffers para cada parcela com seu alcance de influência, e com isso, possibilita quantificar 
a relação de compatibilidade entre a parcela analisada e as adjacentes (ZHUO et al., 2019).

Mavoa et al. (2018) desenvolveram duas medidas exploratórias de intensidade de 
uso misto: daily living e local living. A primeira foi conceituada como uma contagem dos 
diferentes tipos de destinos do bairro (1600 m), pelos quais uma pessoa pode caminhar 
diariamente. No contexto australiano em que a pesquisa se insere, foram considerados 
três tipos de destinos: conveniência, supermercados e pontos de transporte público. 
Já o local living é a contagem dos tipos de destinos do bairro que os moradores podem 
frequentar regularmente, como bancos, farmácias, serviços de saúde, livrarias. A medida 
é expressa pela presença (valor 1) ou ausência (valor 0) de cada um desses destinos, em 
que a pontuação do bairro será a soma desses valores, variando de 0 ao número de tipos 
de destinos. Insere-se nessa abordagem uma outra discussão sobre diversidade de usos: 
diferentes usos, diferentes localizações e diferentes propósitos de destinos. 

Ainda sobre a sinergia entre os usos, van den Hoek (2009) define uso misto como 
a combinação de três usos elementares: moradia, trabalho e lazer, e defende que todas 
as funções urbanas podem estar relacionadas a uma dessas categorias. Assim, para o 
autor, um índice básico de uso misto pode ser definido pelo equilíbrio funcional entre 
o número de moradias, trabalho e lazer na escala do bairro.
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Com base nisso, Dovey e Pafka (2017) apresentam o functional mix, uma estratégia 
que classifica os usos em três macro-categorias de funções principais: viver, trabalhar 
e visitar, organizadas em um triângulo cromático para capturar os diferentes níveis de 
mistura e medir a interrelação entre elas. Tais questões incorporam outras dimensões: 
diferença entre usos e atividades assim como o mapeamento como estratégia para men-
suração de interrelação. Essa proposta é especialmente interessante porque permite a 
visualização do tecido urbano e a consideração de diferentes combinações de usos: por 
exemplo, 50% de usos residenciais + 50% de usos de trabalho teriam uma representação 
gráfica (cor) diferente de 50% de usos trabalho + 50% de usos de visitação. Apesar de 
óbvio, esse aspecto é negligenciado por diversas medidas de diversidade de usos do solo, 
incluindo a entropia, que teria o mesmo resultado para ambos os casos. A proposta de 
Dovey e Pafka (2017) baseia-se em um mecanismo semelhante ao da interpretação de 
imagens de satélite por meio da falsa-cor; se, por um lado, isso traz possibilidades que 
as medidas tradicionais não trazem, por outro impõe a necessidade de um treinamento 
para a correta interpretação dos mapas gerados e renuncia a uma medida numérica que 
sintetize o nível de diversidade e permita análises quantitativas.

DISCUSSÕES 

Jost (2006) chama a atenção para o fato de que as entropias, como os índices de 
Shannon-Wiener e Gini-Simpson, são índices razoáveis de diversidade, mas isso não é 
motivo para afirmar que entropia é diversidade. A confusão entre entropia e diversidade 
alimenta grande parte do debate sobre medidas de diversidade, obscurece padrões em 
estudos de campo e dificulta o progresso teórico (JOST, 2006). A questão de como medir 
o uso misto do solo é prática, mas também representa a importância da aplicabilidade 
dos conceitos (IM; CHOI, 2019a). 

De fato, inconsistências nos métodos de mensuração podem contribuir para enten-
dimentos equivocados dos resultados, impedem a existência de evidências conclusivas 
e dificultam a conexão entre teoria e prática. Assim, este artigo, mais do que definir um 
método para mensurar a diversidade do uso do solo para subsidiar a prática do plane-
jamento urbano, reflete sobre estratégias teórico-metodológicas para a mensuração do 
constructo. 

Ficam os questionamentos para o debate sobre como operacionalizar o uso misto 
do solo nos estudos de caminhabilidade: como a entropia, índice amplamente aceito 
e validado como métrica, reflete o conceito de “mistura” de usos do solo? Se a entropia 
avalia apenas a proporcionalidade de diferentes usos em uma determinada área, sem 
distinguir diferenças entre usos, proximidade e interação, e dificulta a leitura de padrões 
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formais/espaciais, como nós, arquitetos e planejadores, contribuímos para o avanço do 
entendimento dos efeitos do uso misto do solo? Não teríamos que refletir sobre estraté-
gias de mensuração de padrões espaciais possíveis de serem transpostos para avaliação 
da diversidade de usos? Seria possível inverter as categorias: ao invés de classificar de 
acordo com o uso da edificação ou lote, considerar as atividades das pessoas, a ação que 
leva o indivíduo a caminhar? Tais questionamentos apontam caminhos para transfor-
marmos medidas e avaliações não só em maior aprofundamento teórico, mas também 
em estratégias práticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a necessidade de aprimoramento dos métodos de mensuração da 
caminhabilidade, esta pesquisa torna-se relevante pelo aprofundamento conceitual e 
operacional do uso misto do solo na leitura do ambiente construído como suporte ao 
deslocamento a pé. O desenvolvimento destes métodos permite a avaliação mais precisa 
e pode fundamentar a análise da caminhabilidade no contexto brasileiro, contribuindo 
para o planejamento de cidades mais saudáveis e sustentáveis. 
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RESUMO

As cidades formais cada vez mais vêm sendo construídas sob os preceitos do concreto e aço, no 
entanto, questiona-se essa pragmatização quando não preparam os engenheiros, arquitetos 
e urbanistas para as possibilidades de construir com outros materiais e técnicas, ora, disponí-
veis nas regiões e menos agressivos ao meio ambiente.  Desta forma, o presente trabalho traz a 
experiência de uma das iniciativas da pesquisa intitulada “Saberes e práticas construtivas com 
bambu” da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA) que vem pro-
movendo atividades extensionistas para troca de conhecimentos e experiencias com profissionais 
que possuem expertise com bambu, no intuito de lançar luz sobre um material tão versátil, de 
alimento a moradia, bastante utilizado na Ásia e alguns países da América Latina e tão pouco 
explorado aqui no Brasil. Apresentamos aqui as experiências do evento “Seminários, Oficinas, 
Exposições: Cadeia Produtiva do Bambu — realidade e potenciais”. O evento teve participação 
de profissionais, mestres e estudiosos da planta para uma rica troca de conhecimentos sobre 
o cultivo/manejo, as normas, as práticas existentes e as possibilidades de aplicação, além de 
fomentar discussões sobre o cenário atual da cadeia produtiva de bambu no Brasil. As trocas 
de experiências tanto de sucessos ou não, abrangeram pensarmos em um futuro promissor com 
essa planta no país, principalmente na construção civil. Por meio dos seminários, exposições 
e as oficinas realizadas na FAUFBA, no bambuzal do aeroporto de Salvador e na zona rural de 
São Sebastião do Passé — BA, foi possível instigar e entusiasmar muitos participantes sobre a 
temática. Além de ampliar a rede de “bambuzeiros”, foi possível também realizar discussões sobre 
estratégias de manejo dos bambuzais das cidades junto com os órgãos municipais e estaduais.

PALAVRAS-CHAVE: bambu. cadeia produtiva. experiências. arquitetura.  

ABSTRACT

Formal cities are increasingly being built under the precepts of concrete and steel, however, this 
pragmatism is questioned when engineers, architects and urban planners are not prepared for 
the possibilities of building with other materials and techniques, now available in the regions 
and less aggressive to the environment. In this way, the present work brings the experience of 
one of the research initiatives entitled “Knowledge and constructive practices with bamboo” 
from the Faculty of Architecture of the Federal University of Bahia (FAUFBA) that has been 
promoting extension activities to exchange knowledge and experiences with professionals who 
they have expertise with bamboo, in order to shed light on such a versatile material, from food 
to housing, widely used in Asia and some Latin American countries and so little explored here in 
Brazil. Here we present the experiences of the event “Seminars, Workshops, Exhibitions: Bamboo 
Productive Chain - reality and potentials”. The event was attended by professionals, masters and 
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scholars of the plant for a rich exchange of knowledge on cultivation / management, standards, 
existing practices and application possibilities, in addition to encouraging discussions about 
the current scenario of the bamboo production chain in the Brazil. Exchanging experiences, 
whether successful or not, included thinking about a promising future with this plant in the 
country, especially in civil construction. Through seminars, exhibitions and workshops held 
at FAUFBA, in the bamboo grove of Salvador airport and in the rural area of   São Sebastião do 
Passé - BA, it was possible to instigate and enthuse many participants on the theme. In addi-
tion to expanding the network of “bambuzeiros”, it was also possible to hold discussions on 
management strategies for bamboo in the cities together with municipal and state agencies.

KEYWORDS: bamboo. productive chain. experiences. architecture.

RESUMEN

Las ciudades formales se construyen cada vez más bajo los preceptos del hormigón y el acero, 
sin embargo, este pragmatismo se cuestiona cuando los ingenieros, arquitectos y urbanistas 
no están preparados para las posibilidades de construir con otros materiales y técnicas, ahora 
disponibles en las regiones. y menos agresivo con el medio ambiente. De esta manera, el presente 
trabajo trae la experiencia de una de las iniciativas de investigación titulada “Conocimiento y 
prácticas constructivas con bambú” de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de 
Bahía (FAUFBA) que ha estado promoviendo actividades de extensión para intercambiar cono-
cimientos y experiencias con profesionales que tienen experiencia con el bambú, para arrojar 
luz sobre un material tan versátil, desde alimentos hasta viviendas, ampliamente utilizado en 
Asia y algunos países latinoamericanos y tan poco explorado aquí en Brasil. Aquí presentamos 
las experiencias del evento “Seminarios, Talleres, Exposiciones: Cadena Productiva de Bambú 
- realidad y potencialidades”. Al evento asistieron profesionales, maestros y académicos de la 
planta para un rico intercambio de conocimiento sobre cultivo / manejo, estándares, prácticas 
existentes y posibilidades de aplicación, además de alentar las discusiones sobre el escenario 
actual de la cadena de producción de bambú en el Brasil El intercambio de experiencias, exitosas 
o no, incluyó pensar en un futuro prometedor con esta planta en el país, especialmente en la 
construcción civil. A través de seminarios, exposiciones y talleres celebrados en FAUFBA, en el 
bosque de bambú del aeropuerto de Salvador y en la zona rural de São Sebastião do Passé - BA, 
fue posible instigar y entusiasmar a muchos participantes sobre el tema. Además de expandir 
la red de “bambuzeiros”, también fue posible mantener debates sobre estrategias de gestión del 
bambú en las ciudades junto con agencias municipales y estatales.

PALABRAS-CLAVE: bambú. cadena productiva. experienciais. arquitectura.
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INTRODUÇÃO

Há algum tempo se começou a pensar nos impactos na natureza e em nossas vidas 
com a exploração contínua dos recursos naturais. Em tão breve tempo, na existência 
da humanidade, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável tornou-se o “objeto” 
desejado, seja por rótulos, seja pela causa. Levando-nos a crer em uma solução harmônica 
entre o indivíduo e a natureza. 

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU, desenvolvimento sustentável 
implica na capacidade de suprir as necessidades do presente sem prejudicar as gerações 
futuras, logo, essa prática está ligada ao fator, resiliência. Todo tempo há mudanças, o 
que sugere uma constante atenção dos processos de desenvolvimento, principalmente 
aqueles em conflito. Não obstante, construir faz parte desse processo de desenvolvimento, 
as alterações geradas no espaço refletem as velhas, as presentes e as futuras necessidades 
dos seres em convívio social. Consequentemente a construção civil está em toda parte, 
obras públicas ou privadas, parece estarmos sempre construindo algo, um ciclo de oferta 
e procura sem fim, seja por novas ou por reformas. Isto é, estamos constantemente inter-
ferindo, construindo e destruindo, o que tem um custo econômico, social e ambiental. 

Essa mesma construção civil, aqui no Brasil, se encontra envolvida na pragmática 
concreto-aço e permite-se muito pouco abrir para outra possibilidade, sendo que “[...] os 
materiais industrializados mobilizam vastos recursos financeiros, consomem enorme 
quantidade de energia e requerem um processo centralizado. [...]” (GHAVAMI, 2005). 
Levando em consideração esse cenário “[...] são intensas as pesquisas em andamento 
sobre materiais não poluentes, como fibras vegetais, bambu, terra. Com base nos estudos 
sobre o seu comportamento e sua utilização, esses materiais vêm se apresentando como 
alternativos na construção. [...]” (GHAVAMI e PERAZZO, 2007)

Destacamos então o bambu, “uma planta tropical, perene, renovável e que produz 
colmos anualmente sem a necessidade de replantio [...]. Além de ser um eficiente seques-
trador de carbono, apresenta excelentes características físicas, químicas e mecânicas. ” 
(BERALDO e PEREIRA, 2016). Segundo o Hidalgo Lopéz (1981), o bambu pode ser aproveitado 
em suas diversas idades servindo de alimento até a construção civil (Figura 1.1). Os usos 
do bambu estão espalhados pelo mundo e vem sendo desenvolvido durante milênios, na 
China, Japão, Índia, Vietnã, também como, na Colômbia, Peru, Equador e outros. O baixo 
custo, a abundância e facilidade de manejo agregam ainda mais sua importância para 
camadas da sociedade possibilitando uma produção descentralizada, onde comunida-
des podem manter uma cultura produtiva integrada ao desenvolvimento econômico, 
social e ecológico local. 
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No Brasil, ver-se um vasto território na região tropical de condições propícias 
para o cultivo do bambu e sua presença comprovada (Figura 1.2), no entanto, a falta de 
conhecimento sobre as espécies no país, poucas pesquisas específicas e as informações 
disponíveis com divulgação ineficiente termina por ser pouco difundida e aproveitada 
em seu potencial (BERALDO e PEREIRA, 2016).

Figura 1.2: Distribuição do Bambu no Mundo de 1960.  Fonte: LOPÉZ, 2003.

A partir disso, a pesquisa intitulada “Saberes e práticas construtivas com bambu” 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia – FAUFBA, 
iniciada em 2018, pretende estudar e fortalecer as ações já iniciadas no Brasil, contri-
buindo para os desafios encontrados na tentativa de valorização e popularização do uso 
do bambu de uma forma consciente na Bahia e outras regiões que possuem bambu em 
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abundância, a partir do entendimento do seu ciclo de vida e alternativas de construções 
apropriadas ao clima quente e úmido. 

Deparando-se com as dificuldades de referências em nossa língua, pesquisas nacio-
nais dispersas, e os alcances mínimos das redes de iniciativas, tentou-se somar forças 
a essas ações promovendo o evento “Seminário-Oficinas-Exposições: Cadeia Produtiva 
do Bambu - realidade e potenciais”.

w'TAU�tAZw�ȯ�Z9A�AU�w�ȯ�'�qZwA o'wȚ���#'A��qtZ#�}A���#Z���T���ȯ�
POTENCIAIS E REALIDADES

Desde 2018, quando iniciamos a pesquisa, realizamos oficinas de experimentação de 
construções com bambu para trocas e disseminação dos conhecimentos sobre o bambu. 
Estas práticas foram possíveis a partir das experiências dos integrantes da pesquisa que 
se capacitaram em alguns cursos oferecidos no Brasil – Instituto Pindorama, Instituto 
de Tecnologias Intuitivas e Bio-Arquitetura (TIBÁ), Arquitectura Mixta, Bambuzeria 
EntreNós – . Começamos integrando em nossas práticas a metodologia de repetição 
das oficinas desses cursos adaptando a nossa realidade, construindo uma metodologia 
tanto de ensino quanto de projeto. As atividades se baseavam em exposição do material 
e abordagem teórica dos princípios da planta com seu contato e os participantes, logo 
em seguida, trabalhos com maquetes de palito de bambu e elástico e por fim, execução 
dos protótipos na escala 1:1 usando os bambus disponíveis (das espécies Bambusa vul-
garis e Phyllostachys aurea). Dessa forma, começamos a trilhar nossas experiências que 
culminou no evento de 2019.

O evento “Seminários-Oficinas-Exposições: Cadeia Produtiva do Bambu – poten-
ciais e realidades” ocorreu entre os dias 17 a 21 de setembro de 2019. Para a organização 
e preparativos, esta ação mobilizou os estudantes de graduação (7) e professores (4) que 
fazem parte dos projetos de extensão de caráter permanente, intitulados “Investigação 
e execução de elementos em madeira na arquitetura” do Grupo Tectônica e o “Canteiro 
Experimental UFBA: diretrizes de projeto”. Somou-se ao projeto de pesquisa do douto-
rado intitulado “Saberes e práticas na criação arquitetônica com bambu nos trópicos” 
o qual objetivou nesse evento articular diversos mestres bambuzeiros (academicos e os 
construtores) no intuito de conhecer seus trabalhos e ampliar a discussão sobre a cadeia 
produtiva do bambu e as técnicas de construir com bambu através dos seminários, ofici-
nas e exposição. Além de contar com o apoio incondicional do parceiro Getúlio Santana, 
presidente do Sindicato Rural de São Sebastião do Passé – BA. 

Inicialmente, contatamos os mestres e professores para convidá-los e alinharmos 
os temas das mesas, oficinas e o cronograma. Desde então, captamos recursos, materiais 
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e bambus necessários para as oficinas. Os preparativos e processamento dos bambus 
foram realizados no espaço da marcenaria e o canteiro da FAUFBA (figura 2.1). Os bam-
bus foram fornecidos por nossos parceiros de São Sebastião do Passé e Mata de São João. 
Para a exposição, foram elaborados as maquetes (figura 2.2), os painéis e a montagem de 
vídeos. Por fim, realizou-se a elaboração dos cartazes para divulgação do evento (figura 
2.3, 2.4 e 2.5) junto à organização e gestão das inscrições. 

bǫǌʠɭŔࡪࠀࠁ���ȶƃŔȍ�Ǝơ�ʋɭŔʋŔȟơȥʋȶ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ŹŔȟŹʠɽ�ʋɭŔʋŔƎȶɽ�ƎǫɭơǫʋŔ��bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Figura 2.2: Produção de maquetes.  Fonte: Autoras, 2019.
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Figura 2.3: Cartaz de divulgação.  Fonte: Autoras, 2019.
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Figura 2.4: Cartaz da programação.  Fonte: Autoras, 2019.
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Figura 2.5: Cartaz da programação.  Fonte: Autoras, 2019.

Para a realização deste evento conseguimos contar com os seguintes recursos finan-
ceiros e apoios/suportes: a) Incrições e emissão de certificados utilizando o Sistema de 
Gerencia de Eventos – GERE da UFBA; b) Taxa de inscrição (R$100,00 para profissionais e 
entusiastas, R$50,00 para estudantes e insento para estudande PROAE e comunidades de 
São Sebastião do Passé e Vila de Abrantes). O valor foi depositado na conta do Sindicato 
Rural de São Sebastião do Passé (parceiro do projeto de extensão); c) apoio financeiro 
da Federação da Agricultura – SENAR e a Associação Nippo Cultural de Salvador; d) 
Apoio da Prefeitura de Salvador e Base Aérea de Salvador (para mobilização da oficina 
no bambuzal do aeroporto); e) apoio da Camara Municipal de São Sebastião do Passé e a 
Prefeitura de São Sebastião do Passé (para apoio logístico de hospedagem dos mestres 
convidados e transporte dos participantes para o deslocamento das oficinas em São 
Sebastião do Passé). Contávamos com o tranporte da UFBA para o translado (Salvador – 
São Sebastião do Passé) dos inscritos para as oficinas, mas no atual contexto de cortes 
nas universidades, não foi possível. Conseguimos resolver essa demanda através de 
caronas entre os participantes; f) apoio de monitores (5) além da equipe da organização 
para os dias do evento.
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Seminários 

Após iniciado o evento, tornamos os seminários aberto a toda comunidade interes-
sada, verificando-se a importância e o real objetivo de se estar realizando-o. O de ampliar 
a rede e a discussão sobre a cadeia produtiva do bambu.

Os seminários e mesas redondas concentraram-se nos dias 17 e 19 de setembro de 
2019 em dois turnos na FAUFBA (Figura 3). Contaram com a presença dos professores, 
Antônio Beraldo (Eng. Agrônomo) e Normando Perazzo (Eng. Civil); do arquiteto e urba-
nista Wolfgang Reiber; do Eng. Florestal e bioconstrutor Bruno Salles, do bioconstrutor 
Jefferson Cruz e do artesão João Aparecido Nunes. Os quais trouxeram suas experiên-
cias tanto acadêmicas e/ou práticas de cultivo à construção sobre o bambu, estando na 
linha de frente do movimento de disseminar as boas práticas do bambu no Brasil. Dos 
participantes que atenderam aos questionários, a maioria residem em Salvador-BA e 
não tinham contato algum com o bambu, mas tinham interesse na bioconstrução. Os 
seminários e as mesas abrangeram assuntos desde as características fisiológicas, químicas 
e mecânicas do bambu, das políticas, das normas às aplicações em suas diversas escalas 
(do artesanato à contrução), dos processos de projetação e da construção com bambu.  

Não obstante, a cadeia produtiva, essa em essencial, mostrou-se deficiente no país, 
mais ainda nas regiões do nordeste. Pois, para se pensar em construir com bambu, deve-se 
incentivar o plantio através de produção de mudas, realizar o manejo correto, o corte, o 
tratamento adequado, pensar-se no transporte, a distribuição… Ter pessoas capacitadas 
para realizar tais atividades da produção, processamento, projeto, execução e manutenção. 
Apesar de se mostrar mais ecológico e econômico, neste quesito econômico, só torna-se 
viável quando se tem material disponível próximo e processado. Para isso é necessário 
também que haja demandas, apoio técnico-científico e político. Foi discutido também 
a importância do papel social do bambu, pela versatilidade, velocidade de crescimento 
e possibilidades de cultivo em climas do Brasil. 

Um ponto discutido que vale ressaltar, foi sobre a normatização. O prof. Normando 
Perazzo (UFPB), que faz parte da comissão de elaboração das normas de bambu, relatou 
que está para sair a – Norma Brasileira para estruturas de bambu – e estará aberta para 
consulta pública em 2020. Foi aberta no período de março deste ano de 2020. O prof. 
Antonio Beraldo, afirmou que uma das grandes dificuldades de testes tecnológicos de 
caraterização do bambu, é provido pela falta de normatização. Pois, até então, é reco-
mendado a utilização de normas para madeira como parâmetro, porém, os materiais 
possuem propriedades e consequentemente comportamento muito diferentes. A nor-
matização trará benefícios para parametrização dos ensaios, o controle de qualidade, 
a legibilidade frente aos órgãos de licenciamento para a construção nas cidades. Foi 
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questionado pela platéia, se a norma não limitaria a exploração de possibilidades com 
o material. Este foi respondido de que ainda há muitas pesquisas e experimentações a 
se fazer com as diversas espécies de bambu existentes no país, portanto esta primeira 
norma, trará parâmetros gerais para o modo de ensaios e orientações de usos já testados 
e validados, não estaria limitando e sim poderá incentivar novos estudos. 

 
Figura 3: Dia de palestra do seminário.  Fonte: Autoras, 2019.

ZťÆðĊĮ

As oficinas práticas aconteceram no dia 18/09/2019 (dia mundial do bambu) e nos 
dias 20 e 21/09/2019. Contaram com a equipe da FAUFBA e os convidados Bruno Salles, 
Jefferson Cruz, João Aparecido Nunes e Lúcio Ventania. Vale ressaltar que, uma das gran-
des dificuldades durante a pesquisa foi encontrar espécies variadas de fornecedores 
de bambu próximos a Salvador-BA para experimentações e realização das oficinas. Dos 
que encontramos em abundancia é o da espécie Bambusa Vulgaris e algumas outras 
poucas espécies como o Dendrocalamus Asper, Guadua e o Phillostachys Aurea (conhecido 
como canada índia) em bordas de estradas, reservas ambientais e sítios privados. Mas, 
esses não estão disponíveis, ao ponto de adquirir processado (cortado, tratado). O mais 
próximo fornecedor que encontramos foi de um sítio em Serra Grande, no sul da Bahia. 

No dia 18/09 pela manhã, realizamos a oficina de manejo de bambu no bambuzal 
do aeroporto, cartão postal de Salvador. Além dos inscritos no evento, tivemos a presença 
de órgãos e técnicos da prefeitura e estado relacionados a preservação e manutenção 
das áreas verdes da cidade e os envolvidos do aeroporto. Esta oficina teve como objetivo 
a aproximação com o bambuzal, o manejo e o início de uma capacitação dos técnicos 
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dos órgãos públicos. (Figura 4.1 e 4.2). Esta oficina resultou em desdobramentos futuros 
dos mestres junto a FAUFBA e o município de preparar uma Nota Técnica que trata de 
como cuidar e preservar o bambuzal do aeroporto de Salvador.

bǫǌʠɭŔࡪࠀࠃ��¶˪ƃǫȥŔ�ȥȶ�ŹŔȟŹʠ˖Ŕȍ�Ǝȶ�Ŕơɭȶɢȶɭʋȶ�Ǝơ�òŔȍʽŔƎȶɭ��bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
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Pela tarde do dia 18, foi realizado a oficina de construção no espaço do canteiro da 
FAUFBA. Contamos com uma presença muito forte do corpo estudantil, onde foi ensi-
nado diversas técnicas de construção com bambu. O Jefferson ministrou a oficina com 
bambu ripado (Figura 4.3), o Bruno Salles a “esterilla” com argamassa de terra (Figura 4.4) 
e o João Nunes, os tipos de conexões entre o bambu (Figura 4.5). Para as duas primeiras 
oficinas utilizamos os bambus da espécie Bambusa Vulgaris, cedidas pelos parceiros de São 
Sebastião do Passé – BA e tratados com borax previamente pela equipe. E para a terceira 
oficina, utilizamos o Phylostachys Aurea que foram adquiridos de uma oficina anterior. 
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Nos dias 20 e 21/09, aconteceram as oficinas na zona rural do município de São 
Sebastião do Passé – BA. O primeiro realizou-se no Assentamento 3 de Abril contando com 
a presença da comunidade Rainha dos Anjos[1], parceiros do projeto de extensão para as 
trocas de conhecimentos do bambu como uma via de mão dupla, consolidando entre eles 
os saberes para a sua continuidade e um beneficiamento sustentável do assentamento. 

Estas oficinas foram ministradas pelos mestres Lúcio Ventania, Bruno Salles, João 
Nunes e Jefferson Cruz, onde retomaram a apresentação da planta, suas características 
e potenciais; enfatizaram o espírito e poder de transformação da planta. Foram realiza-
dos na prática atividades de limpeza, identificação das idades dos bambus, manejos e 
cortes utilizando ferramentas e máquinas providenciadas pela organização (Figura 4.6). 

bǫǌʠɭŔࡪࠅࠃ��¶˪ƃǫȥŔ�ȥȶ��ɽɽơȥʋŔȟơȥʋȶࠂ��Ǝơ�ŔŹɭǫȍ�òŴȶ�òơŹŔɽʋǫŴȶ�Ǝȶ�áŔɽɽƢ��bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

No dia seguinte a oficina deu continuidade no sítio do Sr. Getúlio Santana contando 
também com a participação da comunidade Rainha dos Anjos. Foram ministradas: ofi-
cinas de produção de mudas, plantio e tratamento com sulfato de cobre (0,5kg) + ácido 
bórico (1kg) + água (100L)  com o Bruno Sales (figura 4.7); oficinas de tratamento do bambu 
à fogo e técnicas de curvar o bambu com o Lúcio Ventania (figura 4.8) e; oficina de cons-
trução de artefato e movelaria com o João Nunes (figura 4.8). Nesses dois dias de oficina 
contamos com o almoço preparado pela comunidade, valor a parte pago por todos e, o 
transporte interno dos participantes disponibilizado pela Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente do Município de São Sebastião do Passé - BA.

 

�ࠀ �òŴȶ�ǉŔȟǭȍǫŔɽ�ŔɽɽơȥʋŔƎŔɽ�ɢơȍȶ�z¥-è��ƎơɽƎơ�ȶ�Ŕȥȶ�Ǝơࠆࠈࠈࠀ��ɩʠơ�ʋơȟ�ɢȶɭ�ƃŔɭŔƃʋơɭǭɽʋǫƃŔ�ŹŖ-
ɽǫƃŔ�ȶ�ʋɭŔŹŔȍǠȶ�ƃȶȟ�Ŕ�ʋơɭɭŔ�ʽơȟ�ŹʠɽƃŔȥƎȶ�ŔȍʋơɭȥŔʋǫʽŔɽ�Ǝơ�ɽʠɽʋơȥʋŔŹǫȍǫƎŔƎơ�˪ˉŔƇŴȶ�Ŕȶ�ƃŔȟɢȶ�
e geração de renda. Estas famílias ocupam um território onde foi plantado uma colonia de 
ŹŔȟŹʠɽ�ɢŔɭŔ�ʠȟŔ�ŔȥʋǫǌŔ�ǫȥƎʡɽʋɭǫŔ�Ǝơ�ɢŔɢơȍ�ɩʠơ�ǉŔȍǫʠ�ɢȶɭƢȟ�ƃȶȟȶ�ȥŴȶ�ʋơȟ�ƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶ�
ɽȶŹɭơ�ȶ�ɢȶʋơȥƃǫŔȍ�Ǝơɽʋơ�ȟŔʋơɭǫŔȍ�ʠʋǫȍǫ˖Ŕȶɽ�ɽȶȟơȥʋơ�ɢŔɭŔ�˪ȥɽ�Ǝơ�ȍơȥǠŔ�ơ�ƃơɭƃŔɽ�
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'ŘĨďĮðÉĦÐĮ

A exposição foi bem diversificada em material, se deu através de: mostra de pai-
néis, maquetes, artefatos, mobiliários e vídeos. Os integrantes da pesquisa produziram 
painéis das arquiteturas em bambu, algumas referências encontradas aqui na Bahia e 
no Brasil, selecionadas por diferentes técnicas construtivas. Junto aos painéis foram 
expostos maquetes de obras, detalhes e estudos de geometrias e estruturas com bambu. 
Expomos também os estudos dos estudantes da disciplina optativa TECTÔNICA (Figura 
5.1). Os artefatos e mobiliários em bambu foram pertences emprestados dos professores 
e mestres bambuzeiros (figura 5.2). A mostra de vídeos foi montada no espaço próximo 
da exposição. Foram selecionadas uma coletânea de publicações relacionados aos sabe-
res e práticas com bambu (Figura 5.3). A exposição aconteceu durante todos os dias de 
seminário. Teve como objetivos encantar e desconstruir a imagem depreciativa (material 
de pobre) que ele tem no Brasil de modo geral.

Figura 5.1: Exposição de Maquetes e painéis.  Fonte: Autoras, 2019. 
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 Figura 5.2: Exposição de utensílios e painéis.  Fonte: Autoras, 2019. 

Figura 5.3: Mostra de vídeos.  Fonte: Autoras, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O evento ocorrido entre 17 e 21 de setembro de 2019, foi mais uma passo para o 
projeto de extensão “Saberes e práticas construtivas com bambu”. Todo o evento foi 
fruto da pesquisa, buscando referências bibliográficas, mestres e profissionais da área, 
instituições envolvidas na transmissão de conhecimento para assim, formatar algo que 
pudesse ser um passo além da pesquisa. O evento buscou fomentar discussões não apenas 
sobre o bambu, mas como ele pode estar associado a outros materiais e que precisamos 
conhecer mais para as novas possibilidades. 

Junto com renomados mestres e professores especializados em bambu no Bra-
sil - Antônio Beraldo, Lúcio Ventania, Normando Perazzo, Bruno Salles, Jefferson Cruz, 
Wolfgang Reiber e João Nunes - aliamos seminários, oficinas e exposições, propondo uma 
integração entre o conteúdo teórico dos conhecimentos acumulados por esses profissionais e 
a aproximação com o material, experimentando as suas possibilidades e técnicas. 

As atividades geraram resultados significativos como: o interesse de saber mais 
sobre o bambu por parte dos participantes; a expansão da rede de divulgação e disse-
minação; a produção de protótipos de estruturas com as técnicas ensinadas que servem 
de continuidade para a pesquisa e; estabelecimento de novas parcerias que surgiram 
a partir do convívio intenso de atividades. Além do fortalecimento de laços da equipe 
com as comunidades da Rainha dos Anjos do Assentamento 3 de Abril, os quais seguem 
parceiros no projeto de extensão. Realizamos o feedback com eles em uma visita posterior, 
e as respostas foram positivas no sentido de que há um maior desejo da comunidade 
em aprender, experimentar e até reaver técnicas antes produzidas por eles com bambu. 
Notamos que é importante esse acompanhamento com maior periodicidade para que 
haja uma maior troca de dúvidas para melhor apropriação dos conhecimentos.

Dentre as reflexões de melhoria para os próximos eventos, vimos que podemos 
melhorar a parte da comunicação / divulgação para obtermos um alcance maior de 
pessoas. Devido a equipe reduzida para organização, houveram acúmulo de funções, o 
qual podemos sanar ampliando a equipe e montar novas estratégias de comunicação.

Durante o evento, houveram articulações que se mostraram muito eficazes e dura-
douras do evento. Para organizar o transporte das oficinas fora da FAUFBA, foi criado 
um grupo chamado “Oficinas de Bambu” utilizando o aplicativo WhatsApp para o geren-
ciamento das caronas entres os participantes. Ao longo do evento tornou-se um canal 
de trocas de informações e compartilhamento dos registros do evento e que permanece 
ainda como um grande grupo de troca de experiências. Outro ponto vindouro desse 
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evento foram os encaminhamentos com os órgãos da prefeitura, os quais continuam 
tramitando.
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RESUMO 

Como avaliar o rendimento de um traçado urbano? “Rendimento” é um conceito da escola 
italiana de morfologia urbana há muito utilizado apenas no entendimento de conjuntos edi-
ficados e territórios, e recentemente transposto para a língua portuguesa e associado à escala 
das cidades. À luz desse conceito e estruturado como um estudo de caso, este trabalho analisa 
o plano original de uma cidade nova planejada, buscando identificar as características que 
permitem avaliar o rendimento de um traçado urbano. A partir dessa leitura, é estabelecido um 
conjunto de parâmetros para a avaliação e o projeto a partir da noção de rendimento urbano. E, 
para aferir a aplicabilidade desses parâmetros, o trabalho apresenta uma proposta hipotética 
de urbanização em Maringá-PR, comparando-a com uma amostra de sua expansão urbana – 
diferente do plano original da cidade. Os resultados apontam que é possível projetar novas 
áreas urbanas com rendimento – orgânicas e coerentes com o sítio–, com sustentabilidade 
econômica e socio-ambiental, sem deixar de atender a requisitos legais e interesses fundiários. 

PALAVRAS-CHAVE: Morfologia urbana. Forma urbana. Projeto urbano. Sustentabilidade.

ABSTRACT

How to evaluate the Rendimento (yield) of an urban layout? “Rendimento” is a concept from the 
Italian school of Type-morphology used only for understanding buildings and territories up 
to the recent transposition to Portuguese language and to urban scale. Bearing this concept 
in mind, this paper analyses the case of the original project of a planned new town, aiming to 
identify characteristics which can enable the evaluation of the Rendimento of an urban layout. 
Based on that, a set of parameters for the evaluation and the design of Rendimento-based 
urban layout is settled. Therefore, in order to verify these parameters applicability, this paper 
presents an urbanization hypothetical proposition in Maringá city (PR), comparing it to a 
sample of Maringá’s urban expansion actual situation which is different from the original 
plan. Results points that is possible to design new urban areas with Rendimento fulfilling 
actual legal and real estate requirements: organic, site-coherent, social, environmental and 
economically sustainable areas.

KEYWORDS: Urban morphology. Urban form. Urban design. Sustainability.  

RESUMEN

¿Como evaluar el “Rendimento” de un trazado urbano? “Rendimento” es un concepto de la 
Escuela Italiana de Morfología Urbana por mucho tiempo utilizado solo en el entendimiento 
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de conjuntos edificados y territorios, hasta que fue transpuesto para la lengua portuguesa en 
la escala de la ciudad recientemente. A la luz de este concepto, el presente trabajo analiza el caso 
del proyecto original de una ciudad nueva planeada, buscando identificar características que 
permitan evaluar el Rendimento de un trazado urbano. A partir de este análisis, un conjunto 
de parámetros para la evaluación y proyecto es establecido a partir de la noción de Rendimento 
urbano. Además, para verificar la aplicabilidad de estos parámetros, este artigo presenta una 
propuesta hipotética de urbanización en la ciudad de Maringá-PR, comparándole con su actual 
expansión urbana – que es diferente del plan original de la ciudad. Los resultados apuntan 
que de hecho es posible proyectar nuevas áreas urbanas con Rendimento cumpliendo requi-
sitos legales y inmobiliarios. Áreas orgánicas, coherentes con sus sitios y social, ambiental y 
económicamente sostenibles.

PALABRAS-CLAVE: Morfología urbana. Forma urbana. Proyecto urbano. Sostenibilidad. 

INTRODUÇÃO

Rendimento: conceito da escola italiana de morfologia urbana que expressa uma 
ideia de eficiência na adaptação e aproveitamento entre o artefato construído e seu con-
texto, podendo ser resumido como “grau de coerência com o contexto” (MAFFEI, 2003, p. 82). 
Desenvolvido por Gianfranco Caniggia e Gian Luigi Maffei (2008)[1] e utilizado por Paolo 
Carlotti (1995), pode-se dizer que o rendimento tem duas acepções: rendimento edilício 
e rendimento territorial. A primeira diz respeito à escala dos conjuntos edificados. Já na 
segunda acepção, partindo da edificação para a escala territorial, o rendimento pode ser 
entendido como medida de uso de um território para atividades como deslocamento, 
habitação, produção agrícola e ocupação urbana (CARLOTTI, 1995; CANIGGIA, 1963, pp. 
12-13; CANIGGIA E MAFFEI, 2008, pp. 209-216; STRAPPA, 2012, 1995).

Ao construir uma casa, um simples habitante adota o ‘tipo’ comum para sua edifi-
cação e, quanto mais essa edificação for coerente com as edificações do entorno, maior 
será o seu rendimento edilício (REBECCHINI, 2008, p. 107). E, quanto mais as estruturas 
naturais estão aptas a receber as estruturas construídas pelo homem – percursos, edi-
ficações, núcleos urbanos e áreas produtivas –, maior o rendimento territorial de uma 
área, recordando a ideia de suitability de Ian McHarg (1971). A partir dessas acepções, o 
rendimento foi transposto para a escala urbana, sendo definido como a coerência intrín-
seca entre o traçado da cidade e o contexto natural (COSTA E REGO, 2019, p. 7), podendo 
ser denominado “rendimento urbano”. 

[1]  Obra publicada originalmente em 1979.



368

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Assim, um traçado com rendimento urbano deve “fazer cessar a resistência do 
terreno, moldando-se ou adaptando-se a ele”. E isso deve ser feito por meio da interde-
pendência de seus elementos – ruas, quadras, edificações proeminentes, praças e outras 
áreas livres –, cujos formatos e arranjos devem dar forma expressiva à morfologia natural 
do sítio, sublimada pelo trabalho humano”. Com isso, o próprio arranjo morfológico do 
traçado “pode coibir ou incentivar certos usos do solo”, e corroborar “no adensamento 
de determinadas áreas, no parcelamento e no planejamento de novas áreas urbanas” 
(COSTA E REGO, 2019, p. 11). Entretanto, não há parâmetros claros para a avaliação do 
rendimento urbano. Diante disso, a partir um estudo de caso (GROAT E WANG, 2013, pp. 
418-420), desenvolvemos estes parâmetros e uma proposta hipotética de traçado urbano 
que verifica sua aplicabilidade. E, para tanto, tomamos como objeto de estudo a cidade 
de Maringá, no Paraná.

Maringá é reconhecida pela qualidade de seu traçado inicial notadamente vincu-
lado ao contexto natural, da escolha do sítio de implantação à disposição dos percursos, 
parcelamentos, edificações e espaços livres (REGO, 2009; BELOTO, 2015). E foi elaborado 
pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira (REGO, 2001; BONFATO, 2008). Porém, novas áreas 
urbanas foram desenhadas com qualidade espacial questionável ao redor desse núcleo 
inicial (MENEGUETTI, 2007; NUNES, 2016). Com isso, é possível perceber duas porções da 
cidade com características morfológicas distintas, divergentes. Uma considerando as 
características do sítio escolhido, na área do plano original; e outra moldada mais pelo 
parcelamento rural pré-existente que pelas características naturais do terreno. 

A verificação das características morfológicas destas áreas distintas e a conside-
ração do traçado urbano efetivado permitirá reconhecer distintos rendimentos. Com 
isso, poderemos averiguar o que faltou às novas expansões e que havia na área do plano 
original, e apontar como o traçado de novas expansões urbanas pode ser melhorado a 
partir do rendimento. Objetiva-se, portanto, sistematizar um conjunto de parâmetros 
atinentes ao bom rendimento de um traçado urbano a partir da análise do traçado 
urbano do plano inicial de Maringá, e, então, verificar uma porção do traçado das áreas 
de expansão urbana de Maringá segundo os parâmetros desenvolvidos.

LEITURA MORFOLÓGICA: O CASO DE MARINGÁ-PR

A partir do traçado de Jorge de Macedo Vieira para a cidade de Maringá, elaborado 
entre 1945 e 1947 (Figura 1), pode-se perceber como a forma urbana foi moldada com uma 
“coerência intrínseca que deriva da morfologia natural do sítio” (COSTA E REGO, 2019, p. 
8). O ponto de partida do plano original de Maringá foi um espigão que, dividindo duas 
bacias ao norte e ao sul, apresenta uma cumeada territorial. Cada cumeada secundária, 
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que derivava desse divisor de águas territorial, estruturava, como uma espinha dorsal, 
unidades de relevo delimitadas pelos fundos de vale. Sobre a cumeada territorial, um 
ramal da ferrovia Sorocabana ligava o Norte do Paraná a São Paulo (REGO, 2009, pp. 59, 
95-96, 107 e 120-122). A partir do seu traçado, pequenas estradas sobre as cumeadas 
secundárias balizavam lotes rurais compridos e estreitos, que iam das cumeadas aos 
cursos d’água (BELOTO, 2015, p. 36; MENEGUETTI, 2007, p. 72; WAIBEL, 1949; KOHLHEPP, 
2015). E, numa região mais plana desse sítio, determinou-se uma parada de trem, em 
correspondência ao planejamento regional de cidades plantadas “com no máximo 15 
km de distância entre si” (REGO, 2001, p. 1572). Essas foram as pré-existências sobre as 
quais o plano de Maringá foi projetado.

Figura 1: “Ante-projéto da cidade de Maringá no Estado do Paraná”, elaborado por Jorge de 
Macedo Viera. Fonte: Museu da Bacia do Paraná.

Ao Sul dessa área central, um centro principal foi desenhado com um aspecto 
simbólico, cívico, estando ligado à estação ferroviária por uma avenida e congregando 
as sedes das principais instituições da cidade. Além dele, foram desenhados centros 
secundários (BRAGA, 2019, pp. 26-44 e 84-109), uns sobre as cumeadas, conectados às prin-
cipais avenidas da cidade e outros sobre linhas de escoamento, no interior dos bairros, 
de modo a gerar o mesmo efeito do centro principal em menor escala, como foco da vida 
comum da comunidade local. De fato, é possível notar como cada um desses centros foi 
colocado sobre polos pré-existentes, dados pela topografia, evitando sua colocação em 
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locais com aclives acentuados, possibilitando o tráfego e o acesso pedonal, consoante 
à sua função comunitária. Na Figura 2, as linhas esfumadas representam as cumeadas 
(a mais espessa é a cumeada territorial). As linhas pontilhadas correspondem às curvas 
de nível presentes no plano Vieira. Em tracejado, a ferrovia, com o asterisco marcando 
a parada do trem. A letra (A) marca o centro principal. As letras (B), (D) e (E) marcam os 
centros localizados nas cumeadas secundárias. E as letras (C) e (F) marcam os centros 
sobre linhas de escoamento.

Figura 2: Alguns dos centros de Maringá sobre o relevo. Fonte: Museu da Bacia do Paraná, 
adaptado pelos autores.

A partir desses centros, os bairros tomaram forma arrematados pelos limites dados 
pela topografia. Assim, cada centro, colocado sobre um ponto importante do relevo, 
comanda a estruturação de cada bairro e pode ser entendido como polo urbano, do qual 
partem ou para onde se dirigem os percursos – graças à sua coerência com o relevo. 
Além disso, observa-se uma hierarquização entre centros principais e secundários do 
plano Vieira, gerando uma relação de proporção entre as partes do projeto, enfatizando 
e subordinando cada uma delas.

A partir da colocação e hierarquização dos centros, foram desenhados os bairros. 
Cada um deles foi projetado a partir do relevo do sítio – seja pela colocação de cada bairro 
no conjunto, seja pelo desenho das curvas de nível, absorvido no traçado das vias. Cada 
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bairro ao sul da ferrovia foi desenhado sobre um promontório. Já ao norte, os bairros 
foram desenhados arrematando uma área com um relevo mais amplo. Enquanto isso, 
a área central articulava todos eles, servindo de ponto de passagem entre um e outro. 
E o desenho das avenidas e ruas de cada bairro foi feito combinando linhas retas e 
curvas (BONFATO, 2008, 2003). Podemos notar a ortogonalidade da área central, com sua 
praticidade e imponência, e o aspecto pitoresco dos bairros, com suas perspectivas mais 
adaptadas às curvas do relevo. De fato, o emprego de ruas retas ou sinuosas dependia do 
relevo do sítio e de outros aspectos como tráfego, drenagem e infraestruturas, além da 
conformação dos lotes e dos custos de construção – ao diminuir movimentos de terra. 
As vias curvas foram utilizadas para se adaptar ao terreno, melhorar as mudanças de 
direção do tráfego, conectar percursos existentes, evitar obstáculos e preservar pontos 
de interesse. Enquanto isso, as vias retas foram usadas em menor proporção, medida, e 
dimensão, exceto quando havia intenção de gerar vistas abertas e distantes.

A distinção dos bairros é visível por meio dos centros e da continuidade dos per-
cursos em correspondência das unidades de relevo – unidade que pode ser exemplifi-
cada com um promontório, uma porção de relevo que se distingue das outras por suas 
formas. Do mesmo modo, percursos, praças, edificações e equipamentos públicos foram 
hierarquizados. Todas as vias de bairro, de um modo ou de outro, desaguam nas aveni-
das da cidade e algumas delas permeiam mais de um bairro. Já as avenidas da cidade 
serviram como esqueleto de amarração para essas ruas menores, e foram articuladas 
por meio de rotatórias. Desse modo, é possível notar a distinção e hierarquização entre 
os bairros pelos formatos do seu traçado e por sua localização. Associadas, essas carac-
terísticas fazem perceber, seja ao pedestre ou ao motorista, que uma rua, área ou bairro 
é mais importante que outro. A hierarquização do traçado ao mesmo tempo reflete e se 
desdobra na localização das praças e canteiros, bem como na localização de edificações 
e equipamentos públicos.

1Tal continuidade pode ser identificada de três modos. Primeiro, pela continuidade 
do percurso em si, como no caso das atuais avenidas que cruzam a cidade de norte a sul 
junto aos bosques sem interrupção em seu desenho. Segundo, pela congruência entre 
duas vias de configurações e bairros distintos, como uma avenida – larga e com canteiro 
central – que se torna uma rua estreita, porém seguindo o mesmo desenho, como é o 
caso das avenidas que ladeiam o centro principal, cujos fluxos adentram outros bairros 
sem interrupção. E, terceiro, pela articulação das vias por meio das rotatórias, como no 
caso das principais avenidas da cidade, que formam uma rede intrincada na qual as 
avenidas não podem ser separadas umas das outras sem dano para o conjunto. Quando 
os percursos de um bairro adentram outro sem interrupção, podemos perceber que o 
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bairro do qual esses percursos se originam, ou que concentram um maior número deles, 
é mais importante que outro – precisamente graças à configuração do seu traçado, que 
predispõe a área para um maior fluxo de pessoas e transportes. Esse dispositivo de deli-
mitação por meio do controle da continuidade dos percursos, somado à distinção dos 
bairros, termina por exercer, na separação dos usos do solo, um papel mais importante 
que o próprio zoneamento.

Além dos ‘percursos delimitadores’ mencionados anteriormente, é possível per-
ceber ‘percursos estruturantes’: avenidas que dão continuidade ao fluxo proveniente 
do conjunto de ruas dos bairros, funcionando como uma espécie de espinha dorsal da 
cidade, na qual os percursos locais (ruas de bairro) se apoiam. Além disso, temos ‘articu-
lações’ – pontos nos quais percursos estruturantes e/ou delimitadores se encontram, 
e que possibilitam a continuidade dos mesmos, sendo traduzidos pelas rotatórias (no 
encontro de três ou mais avenidas), cujo fechamento de perspectivas evitava a ‘mono-
tonia’ de uma única vista indefinida. Já os ‘percursos locais’ são aqueles que constituem 
os bairros. Por fim, os ‘delimitadores’ são aqueles percursos que trazem à luz os limites 
latentes das unidades de relevo, sublimando-os em limites do traçado urbano. E, com 
isso, é possível identificar a condição de cada percurso dentro de seu contexto.

No plano de Macedo Vieira, os percursos estruturantes conectavam centros, inte-
gravam bairros, e, junto com os percursos delimitadores, que definiam a unicidade do 
traçado, proporcionavam rápido acesso aos percursos locais, unindo, assim, as formas 
do relevo às necessidades do tráfego. Enquanto isso, os bairros, em sintonia com esse 
conjunto de percursos, preservaram seu interior por meio de desencontros. De fato, os 
percursos estruturantes são particularmente visíveis nas largas avenidas com formatos 
retilíneos, conectando e articulando as vias do traçado como um todo, além de conectarem 
a cidade ao território circunstante. As vias dos bairros projetados se relacionavam com 
os percursos estruturantes e delimitadores, seja por sua conexão direta com as avenidas 
que por seu desenho que buscava replicá-las. Assim, em seu conjunto, tais percursos e 
articulações corroboraram na organicidade da cidade, cujo traçado refletia a topografia 
de suas unidades de relevo. Promontórios, planícies e fundos de vale foram trazidos à 
tona pelo desenho de Vieira. Com isso, é possível perceber uma lógica de planejamento 
que se relaciona com a leitura da morfologia natural, de suas unidades e de suas jun-
ções, passa pela definição de avenidas delimitadoras e estruturantes e suas articulações, 
vinculadas ao relevo, chegando à formatação das vias locais de cada um dos bairros. 

Além dos conjuntos edificados dos centros, Macedo Vieira definiu uma série de 
quadras com equipamentos públicos – maior parte delas no interior dos bairros, e 
algumas fazendo frente com percursos estruturantes. Tais edificações contavam com 
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quadras exclusivas, resultando em edifícios projetados soltos dentro das quadras, ainda 
que relativamente alinhados às vias ou esquinas. Além disso, em se tratando da vegeta-
ção, o projeto dos canteiros centrais nas avenidas e de canteiros variados nas praças e 
rotatórias do traçado projetado conferiu uma qualidade ímpar no que tange à percepção 
visual da cidade (MENEGUETTI, 2007; REGO, 2001, p. 1576). E isso serviu como arremate à 
hierarquização das partes dispostas de maneira orgânica sobre o relevo, tornando visível 
ao transeunte essas características do traçado urbano, e gerando uma impressão visual 
que corrobora na formação do imaginário coletivo. 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO

A partir da leitura morfológica do traçado projetado para Maringá, pode-se elencar 
ao menos cinco parâmetros de avaliação do rendimento urbano. Primeiro, a ‘coerência’ 
– do traçado urbano e seus elementos com o relevo do sítio e sua hierarquia natural. 
Segundo, a ‘organicidade’, com a relação de interdependência entre os elementos do 
traçado urbano. Terceiro, a ‘hierarquização’, que complementa a organicidade por meio 
da disposição dos elementos do traçado urbano e a subordinação de uns em relação aos 
outros. Quarto, a ‘limitação’, com o emprego de elementos urbanos para trazer à tona os 
limites naturais da área, sublimando-os nos limites do traçado urbano ou em porções 
do mesmo. E, por fim, a ‘continuidade dos percursos’, com que é possível tornar patente 
a distinção entre os bairros e a hierarquia entre os mesmos e de suas vias.

Para verificar a aplicabilidade desses parâmetros na avaliação e no projeto de 
novos traçados urbanos, foi elaborada a proposta projetual de uma nova área urbana 
como continuação do plano original de Maringá, seguindo os parâmetros acima. Foi 
selecionada uma área a sudoeste do perímetro original planejado por Macedo Vieira. O 
novo traçado proposto para esta área partiu das estruturas naturais, em sintonia com as 
soluções empregadas no plano original de Maringá, diferentemente daquilo que se vem 
fazendo correntemente na expansão do traçado de Maringá. As formas naturais do sítio 
foram enfatizadas com um modelo digital de elevação elaborado com GIS, a partir do 
levantamento de curvas de nível em isolinhas de cinco metros, fornecido pela prefeitura 
da cidade. Foram identificados as cumeadas e os talvegues e, consequentemente, seus 
nós e hierarquia, além da declividade (Figura 3). Combinando esses dois produtos, deu-se 
a análise da situação atual e o desenho de um traçado alternativo pode ser proposto. 
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Figura 3: Relevo e declividade de Maringá com a área do plano Vieira e a área de intervenção. 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Na situação atual da área analisada (Figura 4), o traçado foi constituído por um 
emaranhado de ruas e loteamentos, e essas ruas foram desenhadas como um offset 
dos limites dos antigos lotes rurais, sem se adaptarem ao relevo do sítio, chegando a 
mais de 13% de inclinação. Os pontos que poderiam ter-se tornado centros e praças 
são apenas canteiros, não estando nos pontos mais relevantes da topografia. Não há 
centros secundários que permitam a congregação social e a senso de ligação com o 
centro principal. Ao contrário, há apenas rotatórias para o fluxo automotivo, sem fecha-
mento de perspectivas, em cruzamentos íngremes de duas avenidas, onde um semáforo 
faria seu trabalho. Os fundos de vale foram sensivelmente diminuídos em relação ao 
padrão pré-existente nos bosques do plano de Macedo Vieira, sendo ocupados, em boa 
medida, por quadras e lotes, sem que fossem trazidos à tona como limites naturais da 
área, tornando-se apenas deformadores dos grids ortogonais que foram desenhados 
aí. Assim, pode-se afirmar que a configuração dessa expansão urbana de Maringá não 
apresenta uma organicidade baseada na interdependência dos elementos do traçado, 
nem uma coerência com o relevo do sítio e com o traçado urbano anterior do plano de 
Macedo Vieira. Sendo uma área de configuração serial, com ruas em offset, sem centros 
secundários, percursos estruturantes, ou delimitadores, e sem acessos bem definidos, 
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a hierarquização das vias diz respeito apenas ao tráfego, sem maior unicidade e indi-
vidualidade. E, com isso, o que se percebe é quase uma outra cidade, sem rendimento 
urbano, diferente do legado do traçado inicial.

Figura 4: Situação atual da Zona 20. Fonte: Elaborado pelos autores.

O traçado urbano hipotético para esta área, baseado nos parâmetros do rendimento 
urbano, tem o intuito de verificar a aplicabilidade destes parâmetros (Figura 5). Este 
traçado foi feito a partir das três componentes: polos, cumeadas e fundos de vale. Foram 
traçados os percursos, centros e quadras de toda a área circunstante; e, em seguida, foi 
detalhado o desenho dos lotes da área pormenorizada. Aqui, a cumeada secundária que 
parte do plano de Macedo Vieira torna-se percurso estruturante da nova área, chegando 
ao primeiro centro secundário – quase um centro principal para o promontório. Duas 
avenidas partem desse primeiro centro em direção aos outros polos – onde desenha-



376

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

mos outros centros secundários –, aproximando-se o máximo possível das cumeadas, 
utilizando um desenho ora retilíneo e curto, ora curvo e mais alongado. Conectamos 
todos os polos, sobretudo por meio desses percursos estruturantes nas cumeadas e de 
outras avenidas cuja função é conectar os centros aos arrabaldes do promontório. A 
partir das curvas de nível delineamos as demais vias. Tanto as ruas de bairro quanto 
os percursos delimitadores apresentam uma declividade menor que 8%, graças ao seu 
formato, possibilitando o escoamento pluvial. E, com o distanciamento dos leitos dos 
rios, graças ao respeito às faixas de declividade dos fundos de vale, temos a preservação 
das matas ciliares. 

Figura 5: Novo traçado hipotético ao sul do plano Vieira. Fonte: Elaborado pelos autores.

No total, temos 383 quadras, 77 dentro do recorte pormenorizado. Desenhamos 1510 
lotes, 1264 apenas dentro do recorte – somando 684.017m² de área loteada totalmente 
circunscrita nele. Traçamos as quadras com aproximadamente 80x160m, consoante 
ao padrão verificado no plano Vieira. E desenhamos os lotes com aproximadamente 
12x40m, conforme a Lei 889/2011, que rege o atual parcelamento urbano (MARINGÁ, 2011). 
Projetamos avenidas e ruas com 35 e 20 metros de largura, respectivamente, conforme a 
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legislação vigente, totalizando 483.815m². E planejamos 22.485m² de áreas verdes entre 
praças e canteiros, além de 347.677m² de bosques nos fundos de vale. Desse modo, do 
total de 1.579.260,37m² do total bruto do perímetro analisado, 43,3% são lotes internos 
ao perímetro, 30,6% são vias e 23,4% são áreas verdes. Os outros 2,7% são compostos 
pelos acessos aos outros bairros além dos fundos de vale.

Com isso, a paisagem resultante é semelhante a um terraceamento circundado por 
cunhas verdes, sem deixar a praticidade de todas as ruas dos bairros conectadas a um 
conjunto indissociável de avenidas (Figura 6). O respeito ao relevo e à declividade fazem 
também com que as quadras variem de dimensão na medida de sua proximidade de um 
centro, de um outro promontório ou de um limite. Desse modo, o traçado dessa nova 
área urbana se mostra expansível e bem articulado com o território circunstante. Assim, 
pode-se verificar que, graças às formas e disposição do traçado, a qualidade urbana no 
traçado hipotético é sensivelmente maior que na área atual (chamada de Zona 20). Além 
disso, tais áreas não sofrem com um isolamento oriundo de grandes declividades ou do 
distanciamento de espaços abertos. Muito pelo contrário, a conformação dos elementos 
do traçado, a partir dos parâmetros do rendimento urbano, aproxima essas áreas de 
exigência legal de uma maior qualidade urbana, mostrando ser possível projetar com 
base nas formas do sítio, na organicidade do traçado, sem deixar de lado o aspecto legal, 
a qualidade urbana e a sustentabilidade socioambiental e econômica. 

Figura 5: Novos lotes. Fonte: Elaborado pelos autores.

CONCLUSÃO

Apresentados os tecidos real e hipotético de uma certa área urbana, este trabalho 
pode afirmar que é possível avaliar o rendimento de um traçado urbano por meio de 
parâmetros como coerência, organicidade, hierarquização, limitação e continuidade 
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de elementos do traçado urbano. Tais parâmetros podem servir para avaliar novas 
áreas urbanas, seja como balizadores do projeto urbano que como avaliação de áreas já 
existentes. Sendo parâmetros qualitativos, todos eles são interdependentes. Além disso, 
utilizando tais parâmetros no projeto de novos traçados urbanos, pode-se estruturar um 
conjunto de etapas para a avaliação, e, particularmente para o projeto com rendimento 
urbano adequado. 

Em primeiro lugar, é necessário fazer (I) a leitura das estruturas pré-existentes, a 
saber, as estruturas naturais, as estruturas antrópicas, e, além disso, as características 
morfológico-culturais do território. Em seguida, pode-se passar ao (II) planejamento 
das novas áreas urbanas que serão desenvolvidas naquele sítio. Deve-se então definir 
percursos, nós e elementos estruturantes, delimitadores e locais; selecionar possíveis 
percursos conectores dentro dessa malha; definir os possíveis nós urbanos dos bairros 
e os nós locais, que serão responsáveis pela unicidade dos sub-organismos da cidade. E, 
por fim, pode-se (III) desenhar as ruas, praças e edificações nodais.
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Utilizando as características do relevo e o princípio de organicidade como ponto de 
partida no projeto, é possível diminuir gastos, mitigar danos ambientais e problemáticas 
socioeconômicas. Além disso, o emprego do rendimento no projeto pode garantir maior 
qualidade urbana, proporcionando uma maior identificação dos habitantes com a cidade 
e o território ao qual pertencem graças à individualidade gerada pela correspondência 
entre traçado e relevo. Geram-se, assim, novas possibilidades de estabelecer uma relação 
mais profícua entre o homem e a realidade material existente. 

REFERÊNCIAS

BELOTO, Gislaine Elizete. Da Região à Metrópole: o território desenhado pelos 
modelos conceituais. Tese (doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015.

%¶¥b�þ¶��ȥʋȼȥǫȶ�-Ŕɭȍȶɽ�¡ŔƃơƎȶ�ĪǫơǫɭŔࡪ�èơɽɽȶȥŞȥƃǫŔɽ�Ǝȶ�ȟȶƎơȍȶ�ƃǫƎŔƎơǿŔɭƎǫȟ�
São Paulo: Editora SENAC, 2008.

%¶¥b�þ¶��ȥʋȼȥǫȶ�-Ŕɭȍȶɽ��ȶɭǌơ�Ǝơ�¡ŔƃơƎȶ�ĪǫơǫɭŔࡪ�¶�¶ɭǌŞȥǫƃȶ�ơ�ȶ�eơȶȟƢʋɭǫƃȶ�ȥŔ�
Prática Urbana (1920-1960). Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 
2003, 5 (2), pp. 75-93.



380

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

BRAGA, Samara Soares. Núcleos Comerciais: Ideia de Cidade e o Crescimento 
Urbano. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá. Maringá, 2019.

CANIGGIA, Gianfranco. Lettura di una città: Como. Roma: Centro Studi di Storia 
Urbanistica, 1963.

CANIGGIA, Gianfranco; MAFFEI, Gian Luigi. Lettura dell’edilizia di base. Florença: 
Alinea, 2008.

CARLOTTI, Paolo. Per lo studio del processo di trasformazione del Territorio 
èȶȟŔȥȶ�èȶȟŔࡪ�FɽŔǌɭŔ˪ƃŔࠄࠈࠈࠀ�

COSTA, Higor Ribeiro da. Rendimento e traçado urbano: conceito, leitura, 
avaliação, projeto. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá. Maringá, 2020.

COSTA, Higor Ribeiro da; REGO, Renato Leão. O conceito de rendimento da escola 
italiana de morfologia: um parâmetro para a boa forma da cidade. Revista de 
Morfologia Urbana, 2019, 7 (2), e000082, pp. 1-11. Disponível em: < http://www.
revistademorfologiaurbana.org/index.php/rmu/article/view/82>. Acesso em: 31 
de dezembro de 2019. 

GROAT, Linda; WANG, David. Architectural Research Methods. Nova Jersey: John 
Wiley & Sons, 2013.

KOHLHEPP, Gerd. Tipos de Colonização Agrária Dirigida nas Florestas Brasileiras: 
Exemplos históricos. Journal of Social, Technological and Environmental Science, 
2015, 4 (3), pp. 102-121.

MAFFEI, Gian Luigi. Gianfranco Caniggia: architetto. Roma (1933-1987): disegni, 
progetti, opere. Florença: Alinea Editrice, 2003.

MARINGÁ. LEI COMPLEMENTAR N. 889, DE 27 DE JULHO DE 2011. Substitui a Lei 
Complementar n. 334/99, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo no Município 
de Maringá. Maringá, PR, janeiro de 2020. Disponível em: <http://sisweb.maringa.
pr.gov.br:81/formularioProcesso/arquivos/pag_4_legislação/6_LC%20889-2011%20
–%20Parcelamento%20do%20Solo%20Urbano.pdf>. Acesso em: 30 de outubro de 
2019.

MENEGUETTI, Karin Schwabe. De cidade-jardim a cidade sustentável: 
Potencialidades para uma estrutura ecológica urbana em Maringá-PR. Tese 



381

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

(doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2007.

NUNES, Laiane Alves. Para Além do Plano de Jorge de Macedo Vieira: a expansão 
urbana de Maringá de 1945 a 1963. Tese (doutorado) – Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Carlos, 2016.

REBECCHINI, Marcello. Attualità del pensiero di Gianfranco Caniggia: Elogio del 
“tipo”. In. IMBESI, Giuseppe; RUGGERO, Lenci; SENNATO, Marina. Nella ricerca: 
Annali. Dipartimento di architettura e urbanistica per l’ingegneria. Roma: 
Gangemi Editore, 2008, pp. 105-110.

REGO, Renato Leão. As cidades plantadas. Maringá: Edições Humanidades, 2009.

REGO, Renato Leão. O desenho urbano de Maringá e a idéia de cidade-jardim. 
Acta Scientiarum, 2001, 23 (6), pp.1569-1577. 

STRAPPA, Giuseppe. (ed.) Studi sulla periferia est di Roma. Milão: FrancoAngeli, 
2012.

STRAPPA, Giuseppe. Unità dell’organismo architettonico: Note sulla formazione e 
ʋɭŔɽǉȶɭȟŔ˖ǫȶȥơ�Ǝơǫ�ƃŔɭŔʋʋơɭǫ�Ǝơǌȍǫ�ơƎǫ˪ƃǫ�%Ŕɭǫࡪ�FƎǫ˖ǫȶȥǫ�7ơƎŔȍȶࠄࠈࠈࠀ��

WAIBEL, Leo. Princípios de Colonização Européia no Sul do Brasil. Revista 
%ɭŔɽǫȍơǫɭŔ�Ǝơ�eơȶǌɭŔ˪Ŕࠁ�ࠀࠀ�ࠈࠃࠈࠀ��ɢɢࠁࠁࠁࠈࠄࠀ�



382

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

CONFLITOS E 
POSSIBILIDADES DE 
MANEJO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO NOVO 
PLANO DIRETOR DE BELO 
HORIZONTE 
CONFLICTS AND POSSIBILITIES OF RAINWATER 
MANAGEMENT IN THE NEW BELO HORIZONTE 
MASTER PLAN

CONFLICTOS Y POSIBILIDADES DE GESTIÓN DE 
AGUAS PLUVIALES EN EL NUEVO PLAN DIRECTOR 
DE BELO HORIZONTE 

EIXO TEMÁTICO: projeto, tecnologia, infraestrutura e questões 
socioambientais                                                      



383

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

PINHEIRO, Cristiane Borda
Mestre em Arquitetura e Urbanismo; NPGAU/UFMG

cristiane.borda@gmail.com

RESUMO

Este artigo discute interfaces da legislação urbanística com o manejo sustentável das águas 
pluviais, a partir de uma breve análise dos conflitos e possibilidades lançados pelo novo Plano 
Diretor de Belo Horizonte. Duas estratégias do planejamento e da gestão urbanos contem-
porâneos estão aparentemente em conflito nessa nova lei: o incentivo ao adensamento dos 
terrenos lindeiros aos corredores de transporte coletivo e o controle da ocupação das áreas de 
risco geológico. Em Belo Horizonte esse conflito ocorre, pois os corredores viários coincidem 
em grande parte com as avenidas de fundo de vale, sendo que muitas delas estão inseridas em 
manchas de inundação. Para lidar com essa contradição, o novo Plano Diretor prevê medidas 
compensatórias de drenagem difusas e construções resilientes, além de intervenções estrutu-
rantes em “áreas de conexões de fundo de vale”.

PALAVRAS-CHAVE: manejo de águas pluviais. plano diretor. cidades sustentáveis. resiliência 
urbana.

ABSTRACT

This article discusses interfaces between urban legislation and sustainable rainwater mana-
gement, based on a brief analysis of the conflicts and possibilities launched by the new Belo 
Horizonte Master Plan. Two contemporary strategies of urban planning and management are 
apparently in conflict in this new act: the incentive to densify land adjacent to public transport 
corridors and the control of the occupation of areas at geological risk. In Belo Horizonte, this 
conflict occurs since the road corridors largely coincide with valley-bottom avenues and they 
are often located in flood spots. To deal with this contradiction, the new Master Plan dictates 
diffuse compensatory measures of drainage and resilient constructions, in addition to struc-
tured interventions in “valley bottom connection areas”.

KEYWORDS:  urban rainwater management. master plan. sustainable cities. urban resilience. 
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RESUMEN

Este artículo analiza las interfaces entre la legislación urbana y la gestión sostenible del agua 
pluvial, en base a un breve análisis de los conflictos y posibilidades lanzados por el nuevo Plan 
Director de Belo Horizonte. Aparentemente, dos estrategias de planificación y gestión urbanas 
contemporáneas están en conflicto en esta nueva ley: el incentivo a la densificación de terrenos 
adyacentes a los corredores de transporte público y el control de la ocupación de áreas de riesgo 
geológico. En Belo Horizonte se produce este conflicto, ya que los corredores viales coinciden 
en gran medida con las avenidas de fondo de valle, muchas de las cuales se insertan en áreas 
de inundación. Para hacer frente a esta contradicción, el nuevo Plan Director prevé medidas 
compensatorias de drenaje difusas y construcciones resilientes, además de intervenciones 
estructurales en “áreas de conexión de fondo de valle”.

PALABRAS-CLAVE: gestión de aguas pluviales urbanas. plan director. ciudades sostenibles. 
resiliencia urbana. 

INTRODUÇÃO

As chuvas intensas registradas no verão de 2020 na Região Sudeste brasileira reto-
maram o intermitente debate das soluções para as inundações urbanas. Algumas áreas 
de Belo Horizonte foram atingidas de forma inédita e, diante da mobilização popular 
sobre o tema, muitos técnicos e gestores municipais evocaram o novo Plano Diretor 
Municipal como uma conquista no caminho para reverter a histórica relação conflitosa 
das cidades com suas águas. Este artigo discute interfaces da legislação urbanística com 
o manejo sustentável das águas pluviais, a partir de uma breve análise dos conflitos e 
possibilidades lançados pelo novo Plano Diretor de Belo Horizonte.

Finalmente aprovado em 2019, por meio da Lei 11.181, esse plano foi resultado de 
amplas discussões envolvendo os setores técnico, político e popular, além de empre-
endedores imobiliários, ao longo de cerca de seis anos. Os planos diretores das nove 
regionais administrativas da cidade, elaborados em 2011 e 2012, embasaram as propostas 
discutidas nas duas últimas conferências municipais de política urbana, realizadas em 
2014 e 2018, e que, após muitas negociações (e alterações) na Câmara Municipal, deram 
origem à versão do projeto de lei aprovado. 

Esse plano tem sido considerado inovador em sua abordagem socioambiental, 
devido aos avanços nesse campo em relação à legislação urbanística anteriormente 
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vigente no município[1]. No que se refere ao reordenamento territorial, há duas estra-
tégias do planejamento e gestão urbanos contemporâneos aparentemente em con-
flito nessa nova lei: o incentivo ao adensamento dos terrenos lindeiros aos corredores 
de transporte coletivo e o controle da ocupação das áreas de risco geológico. Ambas 
estratégias estão inseridas no amplo arcabouço de temas abrangidos pelo conceito de 
cidades sustentáveis: enquanto a primeira visa a otimização da ocupação do território 
já urbanizado, a descentralização no acesso da população ao comércio e aos serviços e 
a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, a segunda busca reduzir 
a vulnerabilidade das comunidades expostas ao risco. Em Belo Horizonte esse conflito 
ocorre, pois os corredores viários coincidem em grande parte com avenidas de fundo 
de vale, implantadas ao longo do século XX, para conectar a área central aos bairros 
periféricos. Muitas dessas avenidas (e estações de transporte público) estão inseridas 
nas principais manchas de inundação mapeadas pela Prefeitura em 2009 e com frequ-
ência são interditadas nos períodos chuvosos, devido a transbordamentos de córregos 
e alagamentos. Por ali transitam diariamente milhares de pessoas e, portanto, é grande 
o contingente populacional exposto ao risco de inundação. 

Para lidar com essa contradição, o novo Plano Diretor previu medidas compensató-
rias de drenagem difusas e construções resilientes, recursos que por sua vez estão inseri-
dos no novo paradigma de manejo de águas pluviais[2] - também no cerne do conceito de 
cidades sustentáveis – e que se contrapõe ao modelo tradicional de drenagem urbana. 
Contudo, as técnicas difusas não são eficazes para mitigar chuvas sequenciais, devido ao 
tempo necessário para a infiltração e evapotranspiração dos volumes dimensionados 
para armazenamento em cada um desses dispositivos, e, para serem efetivas, precisam 
de ampla adesão na bacia hidrográfica. Ressalta-se que essas técnicas promovem outros 
benefícios além do amortecimento de cheias, tais como a melhoria na qualidade das 
águas pluviais e a qualificação da paisagem urbana (ROSA, 2017). 

�ࠀ �¶�áȍŔȥȶ�7ǫɭơʋȶɭ�ȶɭǫǌǫȥŔȍ�Ǝơ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ��ơǫࠅࠈࠈࠀࠄࠅࠀࠆ��ǿŖ�ǠŔʽǫŔ�ǫȥʋɭȶƎʠ˖ǫƎȶ�ʠȟ�ʽǫƢɽ�
ambiental na legislação urbanística do município. Nele e na lei de parcelamento, uso e ocu-
ɢŔƇŴȶ�Ǝȶ�ɽȶȍȶ�ƃȶȥʋơȟɢȶɭŞȥơŔ��ơǫࠅࠈࠈࠀࠅࠅࠀࠆ��ǉȶɭŔȟ�ɢɭơʽǫɽʋȶɽ�ʋŔˉŔ�Ǝơ�ɢơɭȟơŔŹǫȍǫƎŔƎơ�ȟǭȥǫȟŔ�
ơ�ŖɭơŔɽ�Ǝơ�Ǝǫɭơʋɭǫ˖ơɽ�ơɽɢơƃǫŔǫɽ�7�Fɽ�ʽȶȍʋŔƎŔɽ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ɢɭơɽơɭʽŔƇŴȶ�Ǝȶ�ɢŔʋɭǫȟȼȥǫȶ�ŔȟŹǫơȥʋŔȍ�
cultural e paisagístico. A título de comparação, o conceito de “resiliência” é mencionado nove 
vezes no novo Plano Diretor e, de “sustentabilidade”, 46 vezes, enquanto que, no plano anterior, 
zero e seis vezes respectivamente. 

�ࠁ �áǫȥǠơǫɭȶࠈࠀ߿ࠁ��ơȍơȥƃŔ�Ŕȍǌʠȥɽ�Ǝȶɽ�ʋơɭȟȶɽ�ɩʠơ�ʋƦȟ�ɽǫƎȶ�ơȟɢɭơǌŔƎȶɽ�ȥŔ�ȍǫʋơɭŔʋʠɭŔ�ơɽɢơ-
cializada para designar esse novo paradigma, tais como “drenagem sustentável”, “cidades 
ɽơȥɽǭʽơǫɽ�Ū�ŖǌʠŔࢩ�ơࢨ�ŔŹȶɭƎŔǌơȟ�ǫȥʋơǌɭŔƎŔࢩ�
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Adicionalmente, medidas compensatórias de drenagem estruturantes e concen-
tradas são vislumbradas pelas “áreas de conexões de fundo de vale” estabelecidas pelo 
Plano Diretor ao longo de cursos d’água remanescentes em leito natural. 

DESENVOLVIMENTO E CRISE SOCIOAMBIENTAL

Belo Horizonte foi planejada no final do século XIX, para ser a nova capital de Minas 
Gerais. Os preceitos urbanísticos da época no mundo ocidental visavam a circulação 
eficaz de pessoas e mercadorias no espaço urbano, que se transformava para atender às 
demandas do capitalismo industrial. Os avanços técnico-científicos eram celebrados e 
tidos como caminho universal para o desenvolvimento da sociedade e, nesse sentido, 
o domínio da natureza era amplamente valorizado em diversos campos, inclusive no 
planejamento e no desenho urbanos, refletindo o viés positivista. Garantir a circulação 
vigorosa das águas no espaço intraurbano (e para fora dele) também era uma ideia em 
voga naquele contexto, em que os estudos de epidemiologia constataram que muitas 
das doenças infectocontagiosas que acometiam a população urbana eram decorrentes 
do contato com as águas poluídas pelos esgotos. Ainda que tenham surgido iniciativas 
para tratar os efluentes domésticos e industriais, a ideia que se difundiu efetivamente 
via o urbanismo sanitarista foi a transferência das águas pluviais - meio receptor e de 
diluição dos esgotos - de forma rápida para jusante das áreas urbanizadas. Surgia assim 
um conceito que se consolidaria ao longo do século XX e que ainda hoje embasa a maior 
parte das obras de drenagem no Brasil, promovendo a retificação e canalização de cursos 
d’água e o aterramento de nascentes e brejos (PINHEIRO, 2019). 

A área urbana original de Belo Horizonte, delimitada pela Avenida do Contorno, foi 
implantada na margem direita do ribeirão Arrudas, afluente do rio das Velhas (Figura 
1). O traçado dos cursos d’água tributários do ribeirão Arrudas não era compatível com 
o rígido desenho urbano concebido para a cidade e, à medida que o espaço urbano pla-
nejado foi sendo ocupado, eles foram retificados, canalizados e tamponados para dar 
espaço ao crescente tráfego viário (FJP, 1997). 
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Figura 1: Planta Geral da Cidade de Minas, 1895. Fonte: FJP, 1997.
Desde sua inauguração, a mancha urbana de Belo Horizonte não ficou restrita ao 

plano urbanístico original. Devido ao alto custo dos lotes e à falta de opções para mora-
dia das classes mais baixas, frentes de ocupação foram surgindo na área externa àquela 
definida pela Avenida do Contorno. Nas décadas seguintes, o crescimento populacional e 
a demanda por espaço para instalação de usos não residenciais de grande porte levaram 
à consolidação de inúmeros bairros nas zonas originalmente designadas como subur-
bana e rural no plano da nova capital. Em um primeiro momento, vias principais foram 
sendo implantadas para ligar essas áreas periféricas ao centro da cidade ao longo das 
linhas de crista ou em meia encosta, para evitar os altos custos inerentes à urbanização 
das planícies fluviais. Todavia, os fundos de vale representam importante alternativa de 
articulação viária e logo deram lugar a vias estruturantes, não só na bacia hidrográfica 
do ribeirão Arrudas, mas também do outro curso d’água afluente do rio das Velhas que 
drena o município, o ribeirão Onça.  

Nos anos 1980, quando finalmente foi implantada a primeira linha do sistema 
metroviário da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), seu traçado foi concebido 
em superfície, paralelamente à diretriz do leito ferroviário existente ao longo do vale do 
ribeirão Arrudas. Parte da expansão prevista para esse sistema, ainda não implantada, 
segue essa diretriz no sentido jusante – montante desse vale. 

Essa estruturação do sistema viário e de transportes desencadeou um surto de 
canalizações de cursos d’água, cujo ápice se deu a partir da década de 1970. Canalizar, 
sobretudo em seção fechada, representava, naquele contexto, além da solução viária, 
uma resposta às inundações urbanas e à ausência de saneamento básico universal. 
Assim, as vazões dos períodos de cheia, os esgotos e os resíduos sólidos transportados 
pelos córregos e ribeirões eram conduzidos para jusante, transferindo os problemas 
ambientais, mas garantindo o apoio popular das comunidades lindeiras dos trechos 
canalizados. Os proprietários das áreas de várzea também apoiavam essas vultuosas 
obras públicas, pois geravam a valorização de suas terras e permitiam o parcelamento 
delas e a venda de lotes urbanizados. Esse discurso de progresso e saneamento que sus-
tentava a abertura das avenidas sanitárias também promoveu a remoção de inúmeras 
favelas instaladas em áreas ribeirinhas. 
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Na década de 1990, com a implantação da política ambiental no Brasil e a crescente 
conscientização popular acerca da poluição dos rios, grandes investimentos em sistemas 
de coleta e tratamento de esgoto foram iniciados na RMBH. Todavia, a solução adotada 
foi a implantação sistemática de interceptores ao longo das margens dos cursos d’água 
até grandes estações de tratamento de esgoto, associada às avenidas de fundo de vale[3].

Um lampejo alternativo à tradição das canalizações foi verificado na década de 
2000, com a concepção do Programa Drenurbs[4], que pela primeira vez na história da 
gestão pública de Belo Horizonte promoveu outras possibilidades para o tratamento 
dos fundos de vale remanescentes em leito natural e inseridos em áreas urbanizadas. 
O Drenurbs previu intervenções em praticamente metade do território municipal, mas 
até o momento poucas delas foram concluídas e muitas tiveram sua concepção original 
alterada significativamente ao serem incorporadas em obras financiadas pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) a partir de 2007. Assim, a premissa do Drenurbs de 
manter os fundos de vale com o máximo de áreas permeáveis, integradas a espaços 
livres de uso público, foi contemplada nas três primeiras intervenções, de pequena área 
de abrangência, enquanto nas demais predominou a instalação de grandes estruturas 
voltadas para o controle de cheias (bacias de detenção) associadas a abertura de avenidas 
sanitárias com amenidades paisagísticas pontuais em maior ou menor grau[5]. Outro fator 
limitante do Programa foi a não abrangência de medidas compensatórias de drenagem 
difusas e de alternativas para os córregos já canalizados. 

Talvez o maior legado do Drenurbs seja a difusão de soluções alternativas à canali-
zação, garantida em parte pelos programas de mobilização e educação ambiental junto 
às comunidades das sub-bacias envolvidas e pela atuação dos técnicos municipais e 
das empresas de consultoria. Essas soluções seguem sendo amplamente debatidas em 
âmbito acadêmico nos centros universitários de Belo Horizonte, contribuindo para a 

�ࠂ �¶��áɭȶǌɭŔȟŔ�Ǝơ�òŔȥơŔȟơȥʋȶ��ȟŹǫơȥʋŔȍ�ƎŔɽ�%ŔƃǫŔɽ�Ǝȶɽ�èǫŹơǫɭɝơɽ��ɭɭʠƎŔɽ�ơ�¶ȥƇŔ�áɭȶɽŔȟ�
ǫȟɢȍŔȥʋŔƎȶ�Ǝơࠂࠈࠈࠀ��Ŕࠈࠈࠈࠀ��ơȟ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ�ơ�-ȶȥʋŔǌơȟ�ŔŹɭŔȥǌơʠ�ƃŔȥŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝơ�ʋɭơƃǠȶɽ�
Ǝȶɽ�ɭǫŹơǫɭɝơɽ��ɭɭʠƎŔɽ�ơ�¶ȥƇŔ�ơ�Ǝȶɽ�ƃȷɭɭơǌȶɽ�bơɭɭʠǌơȟ�ơ�òŔɭŔȥƎǫ�áz¥qFzè¶ࠈࠀ߿ࠁ��

[4]  O Programa de Recuperação Ambiental e Saneamento dos Fundos de Vale e dos Cór-
ɭơǌȶɽ�ơȟ��ơǫʋȶ�¥ŔʋʠɭŔȍ�Ǝơ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ7�ɭơȥʠɭŹɽ�ǉȶǫ�ȶɭǫǌǫȥŔƎȶ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔ�ơȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�Ǝȶ�
áȍŔȥȶ�7ǫɭơʋȶɭ�Ǝơ�7ɭơȥŔǌơȟ�čɭŹŔȥŔ�Ǝȶ�ȟʠȥǫƃǭɢǫȶ��þɭŔʋŔʽŔɽơ�Ǝơ�ȟȶȟơȥʋȶ�ơȟ�ɩʠơ�Ŕɽ�ɢȶȍǭʋǫƃŔɽ�
municipais de saneamento e meio ambiente eram concebidas, contexto que contribuiu para 
a crítica ao sistema tradicional de drenagem, adotado até então sistematicamente na cidade 
�ࠈࠀ߿ࠁ�¶áz¥qFzè
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difusão de caráter mais técnico. A utopia de estruturar e qualificar o território urbano a 
partir de uma rede de corredores hídricos preservados, com múltiplas funções, inclusive 
socioeconômicas e culturais, presente na Trama Verde e Azul proposta pelo macrozone-
amento da RMBH elaborado no âmbito do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
(PDDI)[6], tem no Drenurbs um exemplo de ação concreta. 

Essa discussão do tratamento dos cursos d’água e do provimento da infraestru-
tura urbana está inserida em um conceito mais amplo e de alcance global. O modelo de 
desenvolvimento adotado pela sociedade urbano-industrial está em xeque desde meados 
do século XX, quando os reflexos da crise socioambiental dele decorrentes assumiram 
posição central no debate econômico, político e cultural. O conceito de sustentabilidade 
surge como uma tentativa de conciliar desenvolvimento econômico e preservação 
ambiental e abrange alternativas à forma urbana moderna. Nos últimos 30 anos, com 
os crescentes estudos sobre a mudança climática, as noções de resiliência e adapta-
ção frente aos reflexos previstos em decorrência do aquecimento global, que incluem 
chuvas intensas mais frequentes, têm sido amplamente difundidas. A aplicação delas 
no meio ambiente urbano é um dos principais desafios do planejamento e da gestão 
das cidades contemporâneas, acentuado no contexto dos países em desenvolvimento, 
devido às desigualdades estruturais que os caracterizam e refletem em diferentes graus 
de vulnerabilidade. 

CHUVAS (ONTEM E HOJE)

Desde os primeiros anos após sua inauguração em 1897, a cidade de Belo Horizonte 
registra eventos de inundações em áreas urbanas, alguns envolvendo graves perdas 
materiais e óbitos. Ao investigar as notícias da imprensa escrita local entre 1932 e 2000, 
Champs (2012) identificou cerca de 200 eventos considerados como inundações históricas 
e constatou que elas se associam invariavelmente a chuvas intensas, principalmente nos 
meses de dezembro e janeiro. O autor também verificou que o aumento do número dos 
eventos de inundações acompanhou o crescimento populacional na cidade, em decor-
rência da expansão da ocupação urbana nas áreas de contribuição dos principais cursos 
d’água de Belo Horizonte: os ribeirões Arrudas e Onça. De fato, Canholi (2014) aponta que 
tanto a impermeabilização da bacia hidrográfica como a aceleração dos escoamentos 

�ࠅ �¶�á77z�ǉȶǫ�ơȍŔŹȶɭŔƎȶ�ơȥʋɭơࠈ߿߿ࠁ��ơࠄࠀ߿ࠁ��ɢơȍŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�bơƎơɭŔȍ�Ǝơ�¡ǫȥŔɽ�eơɭŔǫɽ�čb¡e�
ơȟ�ɢŔɭƃơɭǫŔ�ƃȶȟ�Ŕ�áʠƃ¡ǫȥŔɽ�ơ�Ŕ�čȥǫʽơɽǫƎŔƎơ�Ǝȶ�FɽʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ǫȥŔɽ�eơɭŔǫɽ�čF¡e�ơ�ɭơɽʠȍʋŔ�Ǝȶ�
processo de retomada do planejamento em nível metropolitano em Minas Gerais.
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resultantes das canalizações convencionais dos sistemas de drenagem – ambas promo-
vidas pelo modelo vigente de urbanização - potencializam a ocorrência de inundações. 

Recentemente, as chuvas ocorridas em janeiro de 2020 em Belo Horizonte totaliza-
ram um novo recorde na série histórica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet): 932,3 mm acumulados no mês, enquanto a média climatológica de janeiro é de 
329,1 mm. O recorde de mês mais chuvoso tinha sido registrado em janeiro de 1985 (850,3 
mm). Os transtornos e danos foram inúmeros, amplamente divulgados pela impressa 
e mídias sociais (Figura 2). Nesse episódio, destacaram-se, por um lado, o protagonismo 
da defesa civil municipal, com ampla atuação preventiva e corretiva, e, por outro, as 
inúmeras críticas ao planejamento, à forma e à gestão urbanos, que atacaram desde 
Aarão Reis, engenheiro responsável pelo plano urbanístico original de Belo Horizonte, 
até o atual prefeito, Alexandre Kalil. 

bǫǌʠɭŔࡪࠁ��èǫŹơǫɭŴȶ�¶ȥƇŔ�ɢɭȷˉǫȟȶ�Ǝơ�ơˉʋɭŔʽŔɽŔȟơȥʋȶ�ơȟ�ʋɭơƃǠȶ�ȍǫȥƎơǫɭȶ�Ū�FɽʋŔƇŴȶ�Ǝơ�zȥʋơǌɭŔƇŴȶ�
òŴȶ�eŔŹɭǫơȍ�ơȟ�߿ࠁ߿ࠁࠀ߿ࠃࠁ�Ū�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ƃɭŔʋơɭŔ�ŔŹơɭʋŔ�ƎʠɭŔȥʋơ�Ŕ�ƃǠʠʽŔ�Ǝơ߿ࠁ߿ࠁࠀ߿ࠇࠁ��ȥŔ�� �̔
þơɭơ˖Ŕ�-ɭǫɽʋǫȥŔ�Ŕȶ�ȍȶȥǌȶ�Ǝȶ�ɭǫŹơǫɭŴȶ��ɭɭʠƎŔɽ�Ū�ƎǫɭơǫʋŔ�bȶȥʋơࡪ��ȶɭȥŔȍ�FɽʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ǫȥŔɽ�eơɭŔǫɽ߿ࠁ߿ࠁ��

NOVO PLANO DIRETOR

O novo Plano Diretor de Belo Horizonte é apontado pelos técnicos da Secretaria 
Municipal de Política Urbana (SMPU) como pioneiro na América Latina na incorporação 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Nova Agenda Urbana (NAU)[7]. 

[7] ���˪ȟ�Ǝơ�Ǝơ˪ȥǫɭ�ɢŔƎɭɝơɽ�ǌȍȶŹŔǫɽ�ɢŔɭŔ�ȶ�ŔȍƃŔȥƃơ�Ǝȶ�Ǝơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�ʠɭŹŔȥȶ�ɽʠɽ-
ʋơȥʋŖʽơȍ�ȶ�áɭȶǌɭŔȟŔ�ƎŔɽ�¥ŔƇɝơɽ�čȥǫƎŔɽ�ɢŔɭŔ��ɽɽơȥʋŔȟơȥʋȶɽ�qʠȟŔȥȶɽ�¶¥čq�%zþ�þ�
ȍŔȥƇȶʠ�ȶ�Ǝȶƃʠȟơȥʋȶ�ǫȥʋǫʋʠȍŔƎȶ�¥ȶʽŔ��ǌơȥƎŔ�čɭŹŔȥŔ�¥�č�ơȟ�ȶʠʋʠŹɭȶ�Ǝơࠅࠀ߿ࠁ��ȥŔ�
-ȶȥǉơɭƦȥƃǫŔ�ƎŔɽ�¥ŔƇɝơɽ�čȥǫƎŔɽ�ɽȶŹɭơ�qŔŹǫʋŔƇŴȶ�ơ�7ơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�čɭŹŔȥȶ�òʠɽʋơȥ-
ʋŖʽơȍ�qŔŹǫʋŔʋ�zzz�ɭơŔȍǫ˖ŔƎŔ�ơȟ�æʠǫʋȶ�FɩʠŔƎȶɭ���ǫȟɢȍơȟơȥʋŔƇŴȶ�ƎŔ�¥�č�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫɭŖ�
para o Alcance dos ODS da Agenda 2030, sobretudo do ODS 11, de tornar as cidades e 
ȶɽ�ŔɽɽơȥʋŔȟơȥʋȶɽ�ǠʠȟŔȥȶɽ�ǫȥƃȍʠɽǫʽȶɽ�ɽơǌʠɭȶɽ�ɭơɽǫȍǫơȥʋơɽ�ơ�ɽʠɽʋơȥʋŖʽơǫɽ�¶¥čࠈࠀ߿ࠁ� 
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Eles ressaltam a objetividade com que o Plano prevê a implementação dessa agenda, 
por meio de conceitos, instrumentos e parâmetros.

Dessa forma, para conformar “um ambiente urbano dotado de compacidade e den-
sidade urbana adequadas, caracterizado pelo policentrismo e pelos usos mistos” (BELO 
HORIZONTE, 2019, p. 2), foi concebido zoneamento baseado na capacidade de suporte e 
buscando formar unidades de vizinhança qualificadas. As densidades construtivas mais 
altas foram previstas para as áreas dotadas de infraestrutura mais qualificada, assim 
como as densidades populacional e de empregos atreladas à capacidade do sistema de 
circulação e das alternativas de transporte. Em Belo Horizonte, grande parte dessas áreas 
estão situadas ao longo das avenidas sanitárias, sendo que algumas delas receberam 
investimentos públicos nos últimos anos voltados para a ampliação da capacidade do 
transporte coletivo e outras estão indicadas como corredores prioritários para esse fim 
no Plano Diretor. 

A nova proposta de reordenamento territorial da cidade está baseada 
nos princípios de Desenvolvimento Orientado pelo Transporte - DOT, 
direcionando o desenvolvimento para as áreas próximas aos grandes 
eixos de transporte. Tais áreas estão demarcadas como centralidades, 
e seguindo o conceito de cidade compacta, são porções do território 
onde se pretende direcionar o maior adensamento construtivo e popu-
lacional, concentrando atividades econômicas, complementarmente 
à qualificação urbanística do espaço. Assim se estabelece uma rede de 
comércio, serviço, moradia e infraestrutura para todas as regionais do 
município (PBH, 2020, p. 2).

As figuras 3 e 4 ilustram algumas das zonas de ocupação preferencial (OPs) e de 
áreas de centralidade que estão inseridas em manchas delimitadas na Carta de Inunda-
ções de Belo Horizonte, instrumento de planejamento elaborado em 2009, dentre outras 
ações que tiveram financiamento via Drenurbs para o fortalecimento institucional da 
prefeitura em relação ao manejo das águas pluviais urbanas (PBH, 2016). 
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Figura 3: Exemplo de áreas preferenciais de adensamento previstas no Plano Diretor inseridas 
ơȟ�ȟŔȥƃǠŔ�Ǝơ�ǫȥʠȥƎŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�á%qࠈ߿߿ࠁ��ơ�%F�¶�q¶èzŁ¶¥þFࠈࠀ߿ࠁ�

Figura 4: Exemplo de áreas preferenciais de adensamento previstas no Plano Diretor inseridas 
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ơȟ�ȟŔȥƃǠŔ�Ǝơ�ǫȥʠȥƎŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�á%qࠈ߿߿ࠁ��ơ�%F�¶�q¶èzŁ¶¥þFࠈࠀ߿ࠁ�

Para lidar com esse conflito, o Estoque do Potencial Construtivo Adicional (EPCA) 
foi calculado pela SMPU e define, para cada uma das unidades territoriais do município, 
o limite de estoque disponível para a superação do coeficiente de aproveitamento básico 
(CAbas)[8]. O EPCA deverá servir como base para monitorar o impacto na infraestrutura 
e no meio ambiente decorrente da aplicação de potencial construtivo adicional via 
Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODC), Transferência do Direito de Construir 
(TDC), Benefício Decorrente da Produção de Habitação de Interesse Social (BPH) e solu-
ções projetuais de gentileza urbana. No Decreto 17.272/2020 e no Ato da Secretária da 
SMPU de 05/02/2020, foram definidas Unidades Territoriais de Monitoramento Especial 
considerando a existência de impacto urbanístico iminente vinculado à saturação do 
sistema viário, ao risco de inundação e à vulnerabilidade climática.

Ao mesmo tempo, o Plano Diretor (BELO HORIZONTE, 2019, p. 3) pretende promover 
a resiliência de espaços, edifícios, construções, serviços e infraestruturas por meio de:

�ࠇ �čȟ�Ǝȶɽ�ǫȥơƎǫʋǫɽȟȶɽ�ƎŔ��ơǫࠈࠀ߿ࠁࠀࠇࠀࠀࠀ��ǉȶǫ�Ŕ�Ǝơ˪ȥǫƇŴȶ�Ǝȶ�-�ŹŔɽ�ǫǌʠŔȍ�Ŕ߿ࠀ��ɢŔɭŔ�ʋȶƎŔ�Ŕ�
ƃǫƎŔƎơ�ơˉƃơʋȶ�ɢŔɭŔ�ŖɭơŔɽ�Ǝơ�ɢɭơɽơɭʽŔƇŴȶ�ŔȟŹǫơȥʋŔȍ�
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a) exigência de área permeável vegetada em terreno natural nos lotes;

b) indicação ou exigência de instalação de caixa de captação nas edifi-
cações como dispositivo para auxílio da contenção de cheias; 

c) definição de tipologias arquitetônicas específicas para áreas sujeitas 
a inundações;

d) contenção do adensamento nas áreas de fundo de vale por meio do 
desenvolvimento de planos de ocupação específicos.

As duas primeiras medidas (a e b) são técnicas compensatórias de drenagem difusas, 
que buscam o controle da geração de escoamentos provocados pela transformação da 
chuva em vazão na fonte, ou seja, nos lotes. A taxa de permeabilidade (TP) “corresponde 
à porcentagem mínima da área do terreno a ser mantida descoberta, em terreno natural 
e dotada de vegetação e arborização” e “deve estar situada, preferencialmente, no afasta-
mento frontal” (ibid., 2019, p. 44 e 45) a fim de promover a qualificação do espaço urbano 
e facilitar a fiscalização de sua manutenção após a concessão do Habite-se. A caixa de 
captação é um dispositivo complementar à TP e deve garantir que o lançamento de águas 
pluviais na rede pública de drenagem oriundo do terreno edificado seja equivalente à 
sua vazão em condições naturais, ou seja, não impermeabilizado (conceito de vazão ou 
escoamento primitivo). De forma inédita na regulação municipal de Belo Horizonte, o 
Decreto 17.273/2020, que regulamenta itens do Plano Diretor, indica a possibilidade de 
utilizar duas outras técnicas compensatórias difusas - telhado verde e jardim drenante - 
em complementaridade à caixa de captação. Nesses casos, o desafio da gestão municipal 
se refere à fiscalização efetiva após a concessão da certidão da baixa de construção. Por 
essa razão, investir na comunicação e mobilização social amplas voltadas para esse tema 
é fundamental, a fim de conscientizar os proprietários dos imóveis e condomínios sobre 
a função e importância desses dispositivos.  

A terceira medida (c) visa promover a ideia de construções resilientes nas áreas 
passiveis de inundação. Miguez et al. (2016) citam como exemplo de técnica de construção 
à prova de inundações a elevação do nível do piso, caso das tradicionais palafitas, ou 
do pilotis, consagrado pela arquitetura modernista. No novo plano Diretor, é possível 
superar o CAbas sem ônus monetário, mediante a adoção (e manutenção) de soluções 
projetuais de gentileza urbana para melhoria do espaço público. Nesse sentido, está 
prevista publicação de regulamentação referente ao desconto do nível térreo em edifi-
cações localizadas em áreas identificadas como de risco de inundação.

Por fim, a quarta medida (d) compreende apenas os fundos de vale remanescentes em 
leito natural, que se concentram nas porções mais a montante das bacias hidrográficas. 
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Em muitos deles, foram demarcadas “áreas de conexões de fundo de vale”, cujo objetivo é 
“a conformação de uma rede de qualificação ambiental voltada para a proteção de cursos 
d’água e nascentes e prevenção de processos erosivos, bem como para a disponibiliza-
ção de áreas vegetadas e permeáveis e espaços propícios ao exercício de atividades de 
esporte e lazer” (BELO HORIZONTE, 2019, p. 34). Para efetivá-lo, são previstas a definição 
de parâmetros urbanísticos específicos para essas áreas e a execução de obras públicas 
comprometidas com a proteção dos cursos d’água e a conformação de corredores verdes, 
a partir da elaboração de planos específicos – denominados Planos de Estruturação 
Urbano-Ambiental – PEAs[9] - para cada uma dessas áreas. Ressalta-se que a canalização 
dos córregos em áreas de conexões de fundo de vale e ADEs de Interesse Ambiental é 
vedada e o tratamento do leito e das áreas adjacentes deve abranger múltiplas funções 
urbanas: preservação e recuperação ambiental, saneamento (especialmente a implan-
tação de interceptores de esgoto), contenção de cheias, acessibilidade, esporte e lazer. 
Este pode ser um caminho para retomar a difícil tarefa de implantar o escopo original 
do Drenurbs (e a Trama Verde e Azul). 

Em relação aos cursos d’água já canalizados, o Decreto 17.273/2020 prevê que, nas 
intervenções estruturantes, a canalização somente poderá ser mantida se demons-
trada a inviabilidade técnica ou econômica da sua naturalização. Cabe aqui discutir o 
conceito de naturalização, pois ele tem sido utilizado por técnicos e pela imprensa de 
maneira ampla e pouco criteriosa. É importante destacar que, no meio urbano, o retorno 
às condições anteriores à urbanização da área de contribuição do trecho fluvial alvo 
do projeto é inviável e são os processos que decorrem do uso e da ocupação da bacia 
hidrográfica que refletem as condições do curso d’água e, portanto, permitem sustentar 
uma intervenção de melhoria ambiental nele ao longo do tempo. Por fim, resta refletir 
sobre o desafio representado pelos elevados custos de desapropriação das áreas densas 
e valorizadas que se consolidaram ao longo das avenidas de fundo de vale da cidade e 
que provavelmente inviabilizarão soluções de recuperação dos processos naturais do 
leito do curso d’água e de suas margens (MIGUEZ et al., 2016). 

CONCLUSÃO

�ࠈ �¶�ƎơʋŔȍǠŔȟơȥʋȶ�Ǝȶ�ƃȶȥʋơʡƎȶ�Ǝȶ�áF��ɽơɭŖ�ȶŹǿơʋȶ�Ǝơ�ɭơǌʠȍŔȟơȥʋŔƇŴȶ�áȶɭ�ȶɭŔ�ȶ�áȍŔȥȶ�
7ǫɭơʋȶɭ�ǿŖ�ơɽʋŔŹơȍơƃơʠ�ȟŔǫȶɭơɽ�ʋŔˉŔɽ�Ǝơ�ɢơɭȟơŔŹǫȍǫƎŔƎơ�ơ�ȟơȥȶɭơɽ�ƃȶơ˪ƃǫơȥʋơɽ�Ǝơ�ŔɢɭȶʽơǫʋŔ-
mento nas áreas de conexões de fundo de vale. 
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Essa breve análise aponta para o desafio de integrar as políticas setoriais para o 
tratamento do meio ambiente urbano. É notável a aproximação entre os campos do 
planejamento urbano e ambiental nos últimos anos, conforme verificado no novo Plano 
Diretor de Belo Horizonte. Contudo, além da inércia da infraestrutura instalada e da 
forma urbana em geral, há também a difícil tarefa de superar a resistência no campo 
das ideias e consolidar novos modelos. 

Em relação às inundações urbanas, a diretriz para áreas ainda não consolidadas é 
mais simples: proteger as faixas fluviais como corredores verdes e adotar o zoneamento 
das planícies de inundação para orientar a ocupação das margens conforme os diferentes 
graus de risco (MIGUEZ et al., 2016). Atualmente restam poucas áreas livres nas margens 
dos cursos d’água remanescentes em leito natural em Belo Horizonte, o que dificulta 
soluções de desenho urbano que efetivamente sejam multifuncionais e amorteçam cheias 
de período de retorno mais amplo. O espaço que restou deve ser agregado, qualificado e 
interligado, para de fato criar uma rede de corredores verdes. Portanto, a Prefeitura deve 
elaborar prontamente os PEAs previstos para as “áreas de conexões de fundo de vale”.

E nas áreas urbanas consolidadas? As técnicas difusas são pouco eficazes em chu-
vas intensas e, nesse sentido, permanece o conflito entre as duas estratégias de plane-
jamento e gestão presentes no Plano Diretor de Belo Horizonte. Em alguns casos, como 
aponta Canholi (2014), as soluções estruturais podem ser inviáveis economicamente 
para determinado horizonte de projeto e, assim, medidas não estruturais, como siste-
mas de alerta junto à população, podem reduzir prejuízos e salvar vidas. Isso também 
é resiliência urbana!
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RESUMO

Os efeitos adversos que interferem na qualidade ambiental do território urbano resultam, em 
boa parte, da forma como o solo é parcelado e ocupado e de como as edificações são construí-
das. As pesquisas na área da climatologia urbana identificam que a qualidade, a quantidade 
e a forma de uso dos espaços públicos urbanos são determinadas, em grande parte, por suas 
condições microclimáticas, e que aspectos como o tipo de superfície, a geometria do espaço e a 
presença ou não de vegetação são importantes para a determinação de sua qualidade ambien-
tal. O presente trabalho busca estabelecer uma análise entre os princípios bioclimáticos e os 
instrumentos urbanísticos que constroem as cidades, buscando compreender os parâmetros 
urbanísticos considerados na elaboração ou revisão das Leis Complementares dos Planos 
Diretores e as oportunidades de incorporação dos princípios bioclimáticos em regiões do tipo 
climático quente e úmido.

PALAVRAS-CHAVE: princípios bioclimáticos. instrumentos urbanísticos. Plano Diretor.

ABSTRACT

The adverse effects that interfere with the environmental quality of urban territory are largely 
a result of the way in which the soil is parcelled out and occupied and of how the buildings 
are built. Research in the area of urban climatology identifies that the quality, quantity and 
use of urban public spaces are largely determined by their microclimatic conditions, and that 
aspects such as the type of surface, the geometry of the space and the presence or not of vegeta-
tion are important in determining their environmental quality. This work seeks to establish an 
analysis between the bioclimatic principles and the urbanistic instruments that build cities, 
seeking to understand the urbanistic parameters considered in the elaboration or revision of 
the Complementary Laws of the Master Plans and the opportunities of incorporation of the 
bioclimatic principles in regions of the hot and humid climate type.

KEYWORDS: bioclimatic principles. urbanistic intruments. Master Plan.

RESUMEN

Los efectos adversos que interfieren con la calidad ambiental del territorio urbano son en gran 
parte resultado de la forma en que se parcelan y se ocupan los suelos y de cómo se construyen 
los edificios. Las investigaciones en el ámbito de la climatología urbana determinan que la 
calidad, cantidad y utilización de los espacios públicos urbanos están determinadas en gran 
medida por sus condiciones microclimáticas, y que aspectos como el tipo de superficie, la 
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geometría del espacio y la presencia o no de vegetación son importantes para determinar su 
calidad ambiental. Este trabajo busca establecer un análisis entre los principios bioclimáticos 
y los instrumentos urbanísticos que construyen las ciudades, buscando entender los paráme-
tros urbanísticos considerados en la elaboración o revisión de las Leyes Complementarias de 
los Planes Maestros y las oportunidades de incorporación de los principios bioclimáticos en 
regiones del tipo de clima cálido y húmedo.

PALABRAS-CLAVE: principios bioclimáticos. instrumentos urbanísticos. Plan Maestro.

INTRODUÇÃO

Diversos estudos apontam que os assentamentos urbanos provocam, em maior 
ou menor grau, uma mudança local do clima, o que pode levar à formação de ilhas de 
calor em áreas da cidade mais urbanizadas do que nas áreas adjacentes rurais ou com 
vegetação nativa. Os efeitos adversos que interferem na qualidade ambiental do terri-
tório urbano resultam, em boa parte, da forma como o solo é parcelado e ocupado e de 
como as edificações são construídas.

A ocupação do território urbano é, em parte, resultado das diretrizes normativas 
definidas nos instrumentos de controle urbanístico, representado pelo Plano Diretor e 
suas Leis Complementares: Lei de Perímetro Urbano, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, 
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Código de Obras e Edificações.

Nesse contexto, a ausência de instrumentos que orientem as áreas que podem ser 
ocupadas, com maior ou menor adensamento, e as que devem ser preservadas, como 
áreas verdes de proteção dos canais principais de vento, afeta negativamente a qualidade 
dos ambientes tanto internos, quanto externos. Por outro lado, o desconhecimento dos 
dados climáticos e de métodos dificultam a análise e a definição de diretrizes para o 
estabelecimento das estratégias bioclimáticas nos parâmetros dos instrumentos de 
controle urbanístico.

Os estudos desenvolvidos por Bustos Romero (2003), indicam que a incorporação 
dos elementos próprios do lugar, especialmente os ambientais, que são os que outorgam 
caráter e definem a cidade, permite realizar um planejamento local específico, mais 
adequado à grande diversidade regional. A consideração destes elementos torna possível 
atender melhor às exigências da qualidade de vida humana.

Barbirato et al. (2011) afirma que para a obtenção da qualidade climática do 
ambiente urbano é necessário estabelecer o uso correto dos elementos climatológicos 
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e sua interação em diferentes níveis de planejamento e construção, melhorando, assim, 
os microclimas dos espaços externos e a eficiência energética urbana.

Com esta perspectiva, o presente trabalho, estabelece uma análise de relação entre 
os princípios bioclimáticos e os instrumentos urbanísticos que constroem as cidades, 
buscando compreender os parâmetros urbanísticos considerados na elaboração ou 
revisão das Leis Complementares dos Planos Diretores e as oportunidades de incorpo-
ração dos princípios bioclimáticos no tipo climático quente e úmido. Ou seja, refletir a 
política de desenvolvimento local e urbano a partir de uma perspectiva territorial, com 
maior qualidade ambiental urbana.

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS QUE CONSTROEM AS CIDADES

O planejamento urbanístico local encontra o seu fundamento no art. 30 (Capítulo IV 
- Dos Municípios), da CF/88, no qual reconhece no Inciso VIII, a competência do município 
para “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” Esta competência é própria 
do Município, exclusiva, que não comporta interferência, nem da União, nem do Estado.

O artigo 182, referente ao Capítulo II que trata da Política Urbana, instituiu que “a 
política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. O parágrafo primeiro 
desse artigo define que o Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes.

Após doze anos de discussão no Congresso Nacional, o Estatuto da Cidade (EC), 
como é conhecida a Lei 10.257, foi instituído em 10 de julho de 2001 e regulamentou o 
capítulo sobre a política urbana da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais 
para a sua implementação.

O art. 4º especifica os instrumentos para o planejamento municipal, em especial o 
Plano Diretor e a disciplina do parcelamento (do uso e da ocupação do solo), e o define 
como um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, apro-
vado por lei municipal, em que as exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no documento, devem assegurar o atendimento das necessidades dos cida-
dãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 
econômicas.

A importância do Estatuto das Cidades, é destacada por Gonçalves (2017):
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A aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, recolocou o debate sobre 
a cidade e o planejamento urbano na agenda das políticas públicas. As 
diretrizes expressas na lei federal apontam claramente para o enfren-
tamento dos problemas sociais urbanos, da sustentabilidade das cida-
des, do reconhecimento da cidade real, da justa distribuição dos ônus 
e benefícios do processo de urbanização. E os instrumentos por ela 
regulamentados oferecem condições para que os Municípios assumam 
novo protagonismo na gestão urbana e induzam a novas lógicas de 
reprodução das cidades. (GONÇALVES, 2017, p. 104)

O EC amplia, ainda, a obrigatoriedade do Plano Diretor, incluindo cidades: (I) inte-
grantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; (II) onde o Poder Público 
municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o. do art. 182 da Constituição 
Federal; (III) integrantes de áreas de especial interesse turístico; (IV) inseridas na área de 
influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de 
âmbito regional ou nacional; e (V) incluídas no cadastro nacional de Municípios com 
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.

A construção da política urbana deve variar de acordo com cada município e 
considerar as especificidades de cada lugar e os temas da contemporaneidade, o que 
representa um esforço maior na incorporação de novos desafios para a qualificação 
ambiental urbana e urbanística.

Nesse contexto, convém destacar as interações do conjunto da legislação urbanística 
- Lei de Perímetro Urbano, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei de Uso e Ocupação 
do Solo Urbano e Código de Obras e Edificações - com os comandos definidos no Plano 
Diretor. As diretrizes definidas no Plano Diretor só cumprirão seu objetivo quando inse-
ridas e operadas no contexto dos instrumentos de gestão urbana e parte de um sistema 
integrado com a legislação urbanística.

Sobre esta questão, Barandier et al. (2013), afirma que:

Para que o Plano Diretor ganhe materialidade no território, os Muni-
cípios devem complementarmente elaborar e/ou atualizar o conjunto 
de instrumentos de controle do parcelamento, uso e ocupação do solo 
urbano, e posturas municipais quanto às obras e edificações, de forma a 
operar as estratégias de desenvolvimento e expansão urbana previstas 
no Plano Diretor e Macrozoneamento, de forma coerente e harmônica, 
além de regulamentar os novos instrumentos de indução do desenvol-
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vimento urbano previstos no Estatuto da Cidade que forem aplicáveis 
à dinâmica urbana local. (BARANDIER et al., 2013, p. 10)

Como exemplo de interação da legislação urbana, Moraes et al. (2012), apresenta 
a hierarquia para a incorporação de um tema ambiental no escopo do Plano Diretor e 
legislação urbanística.

Figura 1: Exemplo de interação da legislação urbana. Fonte: MORAES et al., 2012.

Convém mencionar que o EC regulamenta e amplia a discussão em torno da apli-
cação dos instrumentos jurídicos e políticos, favorecendo a reconstrução do processo de 
planejamento urbano municipal fundado no princípio da função social da propriedade 
urbana, por meio do direito de preempção, da outorga onerosa do direito de construir e 
de alteração de uso, das operações urbanas consorciadas, entre outros.

PARÂMETROS ESTABELECIDOS NOS INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS 

Entre os instrumentos que compõe a legislação urbanística, a Lei de Parcelamento 
do Solo Urbano e a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano ou Zoneamento, são as que 
contemplam a formulação dos parâmetros urbanísticos a serem utilizados para regular 
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o uso e ocupação do solo urbano, em que os padrões de mensuração variam, dependendo 
dos estudos urbanos que devem ser realizados. A primeira estabelece as regras que orien-
tarão o Município no controle da expansão urbana; e a segunda condiciona, como regra 
geral, quanto se poderá construir em cada terreno urbano e para quais usos. A forma 
urbana é, em parte, resultado da aplicação dos parâmetros urbanísticos previstos na 
legislação, tanto de parcelamento, como de uso e ocupação do solo. 

Quanto à definição dos parâmetros urbanísticos, Barandier et al. (2013), estabelece 
que: 

A definição de parâmetros urbanísticos é um jogo que leva em conta: 
condições climáticas; infraestrutura instalada; padrões urbanísticos 
existentes; valores culturais, ambientais e paisagísticos; tendências 
demográficas; entre tantos outros dependendo de cada contexto. (BARAN-
DIER et al., 2013, p. 142)

Os principais parâmetros urbanísticos contemplados na Lei de Parcelamento do 
Solo Urbano, devem ser definidos de forma coerente com o planejamento municipal, 
com indicações de tratamento específico para cada zona urbana, considerando as espe-
cificidades das mesmas. Estes parâmetros se relacionam com o dimensionamento de 
lotes; dimensionamento de quadras; destinação de áreas de uso público, sistema viário 
(largura de ruas etc.) e faixas de proteção.

Vale ressaltar, que para os parâmetros definidos para os loteamentos, cabe a legis-
lação municipal definir os tamanhos mínimos (nunca inferior aos 125 m²) e máximos 
dos lotes, para cada zona urbana. Além da análise de projetos segundo os parâmetros 
urbanísticos estabelecidos na legislação, é recomendável que o município oriente a 
elaboração de novos projetos, definindo as diretrizes urbanísticas, conforme previsto 
nos arts. 6o e 7o da Lei Federal No 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o 
parcelamento do solo urbano.

Nas normas municipais de uso e ocupação do solo urbano ou zoneamento, ao 
serem definidos os limites máximos para o aproveitamento dos terrenos urbanos, estes 
indicarão como se conformarão a massa edificada da cidade, ou de diferentes zonas pre-
vistas no zoneamento urbano. Devem ser consideradas, também, as normas ambientais, 
de preservação do patrimônio histórico, entre outras não necessariamente municipais, 
que limitam as possibilidades de aproveitamento do terreno urbano.

Desta forma, as regras de controle do uso e ocupação do solo são necessárias para 
induzir ao melhor aproveitamento da urbanização existente, para resguardar áreas 
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que devem ser preservadas e para bem orientar a incorporação das áreas de expansão 
urbana à cidade.

O município pode estabelecer diversos parâmetros urbanísticos, com a finalidade 
de regular o aproveitamento dos terrenos urbanos, tais como coeficientes de aprovei-
tamento, taxas de ocupação, afastamentos, gabaritos, entre tantos outros, que no seu 
conjunto orientam os projetos de edificações e a conformação do espaço urbano. Pode 
adotar, ainda, índices diferenciados por tipo de uso e, ainda, utilizar outros parâmetros 
urbanísticos que considerem necessários para regular a dinâmica urbana.

Os parâmetros urbanísticos mais usuais são destacados a seguir, cujas definições 
foram apresentadas por Barandier et al. (2013):

Afastamento: distância mínima e obrigatória a manter entre a edificação e as 
divisas do lote com as seguintes denominações:

Coeficiente de Aproveitamento (ou Índice de Aproveitamento de Terreno): relação 
entre a área edificável e a área do terreno. Trata-se do índice que define o potencial cons-
trutivo dos lotes, podendo ser adotados valores mínimo, básico e máximo.

Gabarito: número máximo de pavimentos e altura máxima admitidos para as 
construções.

a) a partir da testada do lote - afastamento frontal;

b) a partir das divisas laterais do lote - afastamento lateral; e,

c) a partir da divisa de fundos do lote - afastamento de fundos.

Lote: terreno servido de infraestrutura básica. A legislação urbanística deve esta-
belecer os tamanhos mínimo e máximo para os lotes de novos parcelamentos.

Taxa de Ocupação: relação entre a projeção horizontal da(s) edificação(ões) e a 
área do lote.

Taxa de Permeabilidade: percentual da área total do terreno que não pode ser 
impermeabilizada.

Testada: frente do lote definida pela linha que estabelece a separação entre a pro-
priedade imobiliária e o logradouro público.

Quanto ao Código de Obras e Edificações (COE) e regulamentos[1], este é considerado 
como o instrumento edilício no campo de controle das atividades de construção. Apre-

[1]  Os regulamentos são atos do Poder Executivo, caracterizados basicamente como atos 
explicativos ou supletivos da lei. Desta forma, por serem submetidos hierarquicamente ao 
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senta-se no universo da legislação urbanística ao alcance dos gestores municipais como 
a ferramenta legal que estabelece os procedimentos relativos às atividades construtivas, 
com poder de impacto direto na qualidade do ambiente urbano.

PRINCÍPIOS BIOCLIMÁTICOS

Desde a década de 60, diversos autores desenvolveram estudos ambientais aos 
espaços urbanos, que contribuíram para a compreensão do tema. Abrangem estudos 
clássicos de Victor Olgyay (1963, 1968), Povl Ole Fanger (1972) e Baruch Givoni (1976), e 
abordagens relacionadas com a tradição vernácula (Bernard Rudofsky, 1964; Hassan 
Fathy, 1973; e Paul Olivier, 1978); arquitetura solar (Steve Baer, 1973; Donald Watson, 1977; 
Robert Vale, 1978; Robert e Brenda Vale, 1978; Edward Mazria, 1979; Izard e Guyot, 1980; 
Bardou e Arzoumanian, 1980; e Lúcia Mascaró, 1985); clima urbano (Ian McHarg,1969; 
Kevin Lynch,1980; M. Villas Boas, 1983; e Villas Boas-Oliveira, 1986); e desenho dos espaços 
urbanos (Vogt-Miller Chagas, 1970; Johan Van Lengen, 1981; Olgyay e Gandemer, 1981; 
Bustos Romero, 1988; P. M. Oliveira, 1988; e Jeffrey Cook, 1991).

Segundo Bustos Romero (1988), o estudo do clima é importante para a compreensão 
dos princípios e para o entendimento do que deve ser controlado no ambiente - com o 
objetivo de se obter resultados esperados durante o projeto - que abrange, tanto a for-
mação resultante de diversos fatores geomorfológicos e espaciais (sol, latitude, altitude, 
ventos, massas de terra e água, topografia, vegetação, solo etc), quanto a caracterização 
definida por seus elementos (temperatura do ar, umidade do ar, movimentos das massas 
de ar e precipitação). 

A autora, a partir de roteiro utilizado por Olgyay (1968), no estudo de cinco cidades 
da Colômbia, desenvolveu princípios bioclimáticos de desenho urbano orientados pela 
concepção arquitetural do bioclimatismo, para três tipos principais de clima encontra-
dos nas regiões tropicais tendo em vista os aspectos construtivos: quente e seco, quente 
e úmido e tropical de altitude. 

Sobre as “concepções bioclimáticas” no espaço urbano, Bustos Romero (1988) jus-
tifica que:

Estas concepções bioclimáticas podem ser aplicadas ao espaço urbano, 
de forma que os ambientes urbanos resultantes possam se transformar 

ƃȶȥʋơʡƎȶ�ƎŔ�ȍơǫ�ȥŴȶ�ɢȶƎơȟ�ƃȶȥʋɭŔɭǫŖȍŔ�ȶʠ�ȟȶƎǫ˪ƃŖȍŔ�¶ɽ�ɭơǌʠȍŔȟơȥʋȶɽ�ɽŴȶ�ŔɢɭȶʽŔƎȶɽ�ɢȶɭ�
meio de decretos, o que confere agilidade quando se trata de atualização de procedimentos 
administrativos ou detalhamento de parâmetros técnicos previstos em lei.
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também em filtros dos elementos do clima adversos às condições de 
saúde e conforto térmico do homem. Para que isso aconteça, todo o 
repertório do meio ambiente urbano (edifícios, vegetação, ruas, praças 
e mobiliário urbano deve conjugar-se com o objetivo de satisfazer às 
exigências do conforto térmico para as práticas sociais do homem. 
(BUSTOS ROMERO, 1988, p. 48)

Tal sistematização permitiu reunir informações necessárias à elaboração de prin-
cípios para a atuação no meio que integrem considerações climáticas ao desenho do 
espaço e às edificações, conforme apresentada nas Tabelas 1 e 2.

þŔŹơȍŔࡪࠀ��-ŔɭŔƃʋơɭǫ˖ŔƇŴȶ�ǌơɭŔȍ�Ǝȶɽ�ƃȍǫȟŔɽ�ƃŔɭŔƃʋơɭǭɽʋǫƃȶɽ�Ǝơ�ɭơǌǫŴȶ�ʋɭȶɢǫƃŔȍ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�
%čòþ¶ò�è¶¡Fè¶ࠇࠇࠈࠀ�

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

Elementos 
Característicos 

Tipos Climáticos 

Quente e úmido Quente e seco Tropical de altitude 

Temperatura 

Pequenas variações de 
temperatura durante o 

dia. Amplitude das 
variações diurna fraca. 

Dias quentes e úmidos. À 
noite, a temperatura é 

mais amena e com 
umidade elevada. 

Alta amplitude de 
temperatura durante o 
dia (15oC). No período 
seco, durante o dia as 

temperaturas alcançam 
valores extremos, 
enquanto à noite 

decrescem, alcançando 
valores mínimos pela 

madrugada. 

As amplitudes podem 
alcançar valores 

consideráveis. Há 
desconforto pela 

temperatura elevada do 
dia, minorada à noite, 
baixando aquém dos 
limites de conforto. 

Estações 

Apresenta duas estações: 
verão e inverno, com 
pequena variação de 

temperatura entre estas. 
O período das chuvas é 

indefinido, podendo 
ocorrer maiores 

precipitações no verão. 

Apresenta duas estações: 
uma seca e outra 

chuvosa. No período de 
chuva, estas não 

alcançam os valores de 
umidade característicos 

das regiões tropicais 
úmidas. 

Apresenta duas estações: 
quente e úmida, que se 
inicia no verão e outra 

seca, no inverno. 
Temperatura média 

entre 19o e 26o C durante 
o dia, caindo à noite. 

Radiação 

Radiação difusa muito 
intensa. O conteúdo do 

vapor d’água das nuvens 
evita a radiação direta 

intensa. 

Pouca radiação difusa em 
virtude da umidade 

baixa. Radiação direta 
intensa. 

Radiação difusa intensa 
no verão e menor no 

inverno. Radiação direta 
acentuada no verão, mais 

forte do que a de igual 
latitude ao nível do mar. 

Umidade do Ar Alto teor de umidade 
relativa do ar. 

Baixa umidade relativa 
do ar. 

Aproximadamente 70% 
de umidade relativa do 

ar. 

Localização 
Geográfica 

Entre os trópicos de 
Câncer (23º 27’ N) e 

Capricórnio (23º 27’ S). 

Entre os trópicos de 
Câncer (23º 27’N) e 

Capricórnio (23º 27’ S). 

Este clima se dá 
predominantemente 

entre 400 e 1.200 m de 
altitude, entre 14 e 16º 

latitude Sul. 

Ventos Ventos fracos, de direção 
predominante sudeste. 

Massa de ar quente 
conduzindo partículas de 

pó em suspensão nos 
seus deslocamentos no 

período seco. 

Ventos sudeste e leste no 
inverno seco e noroeste 

no verão chuvoso. 

Dados 
Climáticos 

Semelhança sensível dos 
dados climáticos de uma 

localidade para outra. 

Diferenças marcadas 
quanto aos dados 
climáticos de uma 

localidade para outra. 

----- 

Tabela 1: Caracterização geral dos climas característicos de região tropical. Fonte: Adaptado de BUSTOS ROMERO, 1988. 

Elementos a 
controlar 

Tipos Climáticos Tropicais / Ações de Controle 

Quente e Seco Quente e Úmido Tropical de Altitude 
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þŔŹơȍŔࡪࠁ��Fȍơȟơȥʋȶɽ�ƃȍǫȟŖʋǫƃȶɽ�ɩʠơ�Ǝơʽơȟ�ɽơɭ�ƃȶȥʋɭȶȍŔƎȶɽ�ɢŔɭŔ�ȶɽ�ʋǫɢȶɽ�ƃȍǫȟŖʋǫƃȶɽ�ʋɭȶɢǫƃŔǫɽ�
bȶȥʋơࡪ�%�è%zè�þ¶�ơʋ�Ŕȍࠀࠀ߿ࠁ��ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�%čòþ¶ò�è¶¡Fè¶ࠇࠇࠈࠀ�

Em complemento aos estudos de Bustos Romero (1988), Mascaró (2009) define que 
a informação climática deve ser considerada em três níveis: macroclima, mesoclima 
e microclima. Os dados macroclimáticos são obtidos nas estações meteorológicas e 
descrevem o clima geral de uma região, dando detalhes de insolação, nebulosidade, 
precipitações, temperatura, umidade e ventos. Os dados mesoclimáticos, nem sempre 
de fácil obtenção, informam as modificações do macroclima provocadas pela topografia 
local como vales, montanhas, grandes massas de água, vegetação ou tipo de coberturas 
de terrenos. No microclima são levados em consideração os efeitos das ações huma-
nas sobre o entorno, assim como a influência que estas modificações exercem sobre a 
ambiência dos edifícios.

INCORPORAÇÃO DOS PRINCÍPIOS BIOCLIMÁTICOS NOS INSTRUMENTOS 
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URBANÍSTICOS

O estudo e a análise das condições climáticas atuantes no território do município 
permitem a proposição de interações entre os princípios bioclimáticos para tratamento 
do clima urbano e os instrumentos municipais de planejamento urbano de acordo com o 
clima característico local. Nesse contexto, a Administração Municipal tem um importante 
papel, sobretudo no que se refere à exigência dos parâmetros eficientes e sustentáveis, 
por meio dos instrumentos de controle urbanístico, representado pelo Plano Diretor e 
suas Leis Complementares.

A partir dos estudos desenvolvidos por Bustos Romero (1988), pode-se estabelecer 
algumas considerações microclimáticas urbanas bastante úteis, para os parâmetros 
de uso e ocupação do solo urbano, relativos aos espaços públicos, traçados de ruas e 
tamanho e forma de lotes. 

Para este trabalho foi realizada uma aproximação dos princípios bioclimáticos 
com os parâmetros urbanísticos para região de clima quente e úmido.
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þŔŹơȍŔࡪࠂ��-ȶȥɽǫƎơɭŔƇɝơɽ�ȟǫƃɭȶƃȍǫȟŖʋǫƃŔɽ�ơ�ɢŔɭŞȟơʋɭȶɽ�ɢŔɭŔ�ʠɽȶ�ơ�ȶƃʠɢŔƇŴȶ�Ǝȶ�ɽȶȍȶ�bȶȥʋơࡪ�
�ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�%čòþ¶ò�è¶¡Fè¶ࠇࠇࠈࠀ�

Barbirato et al. (2011) ao sistematizar os estudos de Bustos Romero (1998), define os 
seguintes princípios de desenho urbano para regiões de clima quente úmido:

Em climas úmidos, caracterizados por presença de alto grau de umidade 
e alta nebulosidade, as diferenças de temperatura diurnas são menores 
que em climas secos, onde as diferenças de temperatura entre o dia e a 
noite são maiores, pela ausência de nuvens que bloqueiam a radiação 
de ondas longas (radiação térmica) para o céu. 

Portanto, para o projeto de edificações e espaços externos, o movimento 
do ar é indispensável para manter o conforto em climas quentes e úmi-

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

A partir dos estudos desenvolvidos por Bustos Romero (1988), pode-se estabelecer algumas 
considerações microclimáticas urbanas bastante úteis, para os parâmetros de uso e ocupação 
do solo urbano, relativos aos espaços públicos, traçados de ruas e tamanho e forma de lotes.  

Para este trabalho foi realizada uma aproximação dos princípios bioclimáticos com os 
parâmetros urbanísticos para região de clima quente e úmido. 

Elemento Considerações Microclimáticas Parâmetros para Uso e Ocupação do Solo 

Morfologia do 

tecido urbano 

Nas regiões quente-úmidas, o tecido 
urbano deve ser disperso, solto, aberto 
e extenso, para permitir a ventilação 
das formas construídas. 

 

As construções devem estar separadas 
entre si e rodeadas de árvores que 
proporcionem o sombreamento necessário 
e absorvam a radiação solar. Esta seria uma 
situação ideal para áreas pouco densas. 
 

 
Figura 2: O tecido urbano para as regiões quentes e 

úmidas. Fonte: BUSTOS ROMERO, 1988. 

 
Nas áreas densamente construídas, a 
construção de edifícios altos entre edifícios 
baixos favorece a ventilação; na situação 
inversa, isto é, quando todos os edifícios 
possuem a mesma altura, forma-se uma 
barreira que desloca o ar, sem que este 
penetre no tecido urbano. 

 
Figura 3: A ventilação por meio das edificações. 

Fonte: BUSTOS ROMERO, 1988. 

 
Devem ser deixados espaços entre os 
edifícios, ao mesmo tempo que entre 
porções do tecido urbano, para que a 
ventilação seja conduzida através deste. 
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dos, além da necessidade de diminuição de temperatura e escoamento 
rápido das chuvas. As ruas e edificações devem estar orientadas para 
captar as brisas existentes, e edificações com diferentes alturas pro-
movem a ventilação no espaço urbano. O uso de vegetação, como solo 
gramado e espécies arbóreas de copas permeáveis, são bem-vindas para 
o sombreamento necessário e para a proteção do solo da radiação solar 
direta, já que esta é, sob presença de vegetação, em boa parte, filtrada. 
(BARBIRATO et al., 2011, p. 77-78)

Convém destacar, que os estudos em climatologia urbana permitem concluir que 
a consideração dos princípios bioclimáticos na definição de parâmetros urbanísticos 
deve atender não apenas os efeitos sobre os lotes individualmente, mas também seus 
rebatimentos em cada área da cidade, na configuração do ambiente construído e do 
espaço urbano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contribuições dos estudos de Bustos Romero (1988) e Barbirato et al. (2011), 
permitem a aproximação e proposição de interações entre os princípios bioclimáticos 
e os instrumentos municipais de planejamento urbano, de acordo com o clima carac-
terístico local.

Os estudos em climatologia urbana indicam que o conhecimento dos dados climá-
ticos do território do município, tais como ventos dominantes, temperaturas, umidade, 
iluminação e insolação, poderá subsidiar, por exemplo que o traçado do novo loteamento, 
os padrões de lotes e quadras, a orientação dos lotes etc, favoreçam a qualificação ambien-
tal do meio urbano e condições de conforto ambiental nas edificações.

Além da resolução dos conhecidos problemas urbanos existentes nos municípios 
brasileiros, os temas emergentes se apresentam como novos desafios a serem incorpo-
rados nos instrumentos de controle urbanístico e edilício para a qualificação do clima 
urbano nas cidades.

Desta forma, vale ressaltar que os instrumentos urbanísticos só cumprirão plena-
mente seu objetivos quando inseridos e operados no contexto do planejamento e da 
gestão focados no princípio da promoção da sustentabilidade socioambiental urbana. 
Os desafios para aplicação dos instrumentos de ordenamento do território municipal 
se referem, antes de tudo, à sua própria concepção.
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RESUMO

A construção civil representa um grande problema para o meio ambiente. A extração dos 
recursos naturais é feita de forma agressiva e, a execução das obras é responsável por grande 
parte dos resíduos gerados atualmente. Tais fatos tornam a área da construção civil uma área 
nociva ao meio ambiente, o que motiva à busca de medidas alternativas para tornar a cons-
trução civil mais sustentável. E, uma das medidas utilizadas é a aplicação de materiais que 
sejam reaproveitados. Por isso, o presente estudo aborda uma vertente em crescimento dentro 
da arquitetura: a reutilização de contêineres marítimos em edificações, especificamente as 
habitações. O contêiner marítimo é uma caixa metálica em aço corten utilizada no transporte 
marítimo com características diversas e vantajosas para edificações residenciais. Várias destas 
características foram aplicadas em inúmeros e diferentes projetos ao redor do mundo. Através 
da exposição de alguns destes projetos, este estudo procura evidenciar o benefício que este tipo 
de construção pode agregar à produção de habitações.

PALAVRAS-CHAVE: contêiner marítimo. arquitetura modular. habitação.

ABSTRACT

Civil construction represents a major problem for the environment. The extraction of natural 
resources is done aggressively and, the execution of works is responsible for a large part of 
the waste generated today. These facts make the civil construction area a noxious area in the 
environment, what motivates for seeking alternative measures to make civil construction more 
sustainable. And, one of the measures used is an application of materials that are reused. For this 
reason, the present study addresses a growing aspect within architecture: a reuse of maritime 
containers in buildings, specifically as housing. The marine container is a metal box made of 
corten steel used in maritime transport with several features and advantages for residential 
buildings. Several of these characteristics have been applied to countless and different projects 
around the world. Through the exposure of some of these projects, this study can demonstrate 
the benefit that this type of construction can add to the production of housing. 

KEYWORDS: shipping containers. modular architecture. housing.  

RESUMEN

La construcción civil representa un problema importante para el medio ambiente. La extracción 
de recursos naturales se realiza de forma agresiva y la ejecución de las obras es responsable de 
gran parte de los residuos generados en la actualidad. Tales hechos hacen el área de construc-
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ción civil en un área sea dañina para el medio ambiente, esto motiva la búsqueda de medidas 
alternativas para hacer la construcción civil más sostenible. Y, una de las medidas utilizadas 
eres la aplicación de materiales que son reutilizados. Por esta razón, el presente estudio aborda 
una tendencia creciente en la arquitectura: la reutilización de contenedores marítimos en 
edificios, específicamente como viviendas. El contenedor marino es una caja metálica hecha 
de acero corten utilizado en el transporte marítimo con características diversas y ventajosas 
para edificios residenciales. Varias de estas características se han aplicado a innumerables y 
diferentes proyectos en todo el mundo. A través de la exposición de algunos de estos proyectos, 
este estudio busca resaltar el beneficio que este tipo de construcción puede agregar a la pro-
ducción de viviendas.

PALABRAS-CLAVE: contenedores marítimos. arquitectura modular. viviendas.

INTRODUÇÃO

A construção civil é uma das atividades econômicas menos sustentáveis atualmente. 
Desde a extração de recursos naturais para a fabricação dos diversos materiais utilizados 
na construção civil até o fim de seu processo com o surgimento de entulhos gerados nas 
obras, devolvendo toneladas de resíduos. Logo, esta atividade acabou tornando-se uma 
das mais agressivas ao meio ambiente: “A construção civil consome a maior parte dos 
recursos naturais do planeta, de 15 a 50% desses recursos” (VIANA, SOUZA, GOMES, 2018, 
p. 841). Tratando da geração de resíduos oriundos da construção civil, o Brasil acaba 
sendo um importante contribuinte graças à metodologia construtiva convencional aqui 
aplicada, que constitui em alvenarias, argamassa e concreto armado moldado in loco.

“Enquanto em países desenvolvidos a média de resíduos proveniente 
de novas edificações encontra-se abaixo de 100kg/m2, no Brasil este 
índice gira em torno de 300kg/m2 edificado. Em termos quantitativos, 
esse material corresponde a algo em torno de 50% da quantidade em 
peso de resíduos sólidos urbanos coletada em cidades com mais de 500 
mil habitantes de diferentes países, inclusive o Brasil.” (MONTEIRO et 
al., 2001, p. 28)

Tais problemáticas são justificativas para a busca de alternativas mais sustentáveis 
para a construção civil. Um material que vem sendo utilizado como um método cons-
trutivo modular, é o contêiner marítimo. Utilizado no transporte de cargas em navios 
mercantis, o contêiner marítimo transporta diversos tipos de mercadorias ao longo 
de sua vida útil, com diferentes pesos e de diferentes partes do mundo, o que o torna 
resistente. Por outro lado, a vida útil de um contêiner marítimo, dentro do transporte de 
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cargas, dura de 10 a 15 anos apenas, fazendo com que os portos das cidades se tornem 
depósitos de contêineres marítimos inutilizados.

“[...] há cerca de 5 mil contêineres abandonados nos portos. Com esse 
grande número de material descartado e a falta de espaço nos depósitos 
foi preciso que houvesse algum destino para as caixas metálicas, fazendo 
com que o custo deste material fosse reduzido.” (NEVES, 2018, p. 31)

O contêiner marítimo demonstrou ser atrativo para a arquitetura devido a suas 
medidas padronizadas, pois foi feito para viajar transportando cargas entre países 
diferentes além de também ser um formato mais fácil para empilhamento em massa. 
Sendo assim, o contêiner marítimo é um módulo pronto, onde suas dimensões não 
sofrem alterações independente da origem de sua fabricação uma vez que obedece a 
normas International Organization for Standardization (ISO). A aplicação do contêiner 
marítimo na construção civil é uma vertente positiva, especialmente no campo da 
arquitetura modular. Suas vantagens consistem em: materialidade proporciona uma 
obra mais limpa, pois é feito de aço corten; ser empilhado; ser facilmente transportado.

TIPOS E DIMENSÕES

O contêiner marítimo possui padronização de suas dimensões, o que facilita sua 
utilização dentro da arquitetura modular. No entanto, existem tipos diferentes de con-
têineres marítimos, e, neste estudo, será falado apenas nos mais populares e reaprovei-
tados na construção de edificações. Na Figura 1, encontram-se os tipos de contêineres 
marítimos e suas dimensões.

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��þǫɢȶɽ�Ǝơ�ƃȶȥʋƦǫȥơɭơɽ�ȟŔɭǭʋǫȟȶɽ�ơ�ɽʠŔɽ�Ǝǫȟơȥɽɝơɽ�bȶȥʋơࡪ�áɭơȟǫʠȟ�-ȶȥʋŔǫȥơɭɽ�ŔȍʋơɭŔƎȶ�
ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭࠇࠀ߿ࠁ�
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O contêiner marítimo possui dimensões confortáveis na altura, como afirma Iriarte 
(2017, p.93): “Apesar de o contêiner padrão ter uma altura de pé direito razoável para 
habitação, 2.38m - se não tiver um rebaixo de teto -, ainda existe a opção do contêiner 
HC (High Cube) com pé direito de 2.695m”, onde os tipos:  Standard 40 pés e Standard 20 
pés, possuem altura interna de 2.40 m; e o High Cube 40 pés, possui altura interna de 2.59 
m. Seus comprimentos também se apresentam com dimensões confortáveis: os tipos 
Standard de 40 pés e o High Cube de 40 pés, possuem ambos 12 m de comprimento; o 
Standard de 20 pés por sua vez, possui 6 m de comprimento. Segundo Iriarte (2017, p. 
93): “O detalhe negativo do contêiner seria a pequena dimensão de largura de 2.34 m que 
dificultaria a acomodação de cama de casal nos dois sentidos (longitudinal e transversal).” 
Desta forma, para uma habitação espacialmente confortável, é preciso que se some um 
ou mais contêineres para uma metragem quadrada adequada.

REVESTIMENTOS

O contêiner marítimo é uma caixa de chapa metálica, em aço corten, e por ser de aço 
é um condutor térmico de alta capacidade, aquecendo e resfriando com extrema veloci-
dade e exigindo tratamentos térmicos e acústicos. Conforme afirma Garrido (2015, p. 15): 

“[...] é porque foram eliminados em sua construção partes necessárias, 
como por exemplo, isolamento, inércia térmica, isolamento acústico, 
revestimentos etc. e, portanto, suas condições de habitabilidade são 
muito piores do que as oferecidas por um edifício convencional.” 

Apesar de suas inúmeras vantagens, o contêiner marítimo necessita de um mínimo 
investimento em revestimentos para que possa proporcionar um conforto térmico e 
acústico, o tornando habitável, como demostrado na Figura 2.

Figura 2: Exemplo para revestimento de uma habitação em contêiner marítimo. Fonte: Elaborado 
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ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

TIPOS DE HABITAÇÕES EM CONTÊINER 

A construção em contêiner marítimo tem sido aplicada de forma mais ampla em 
hotéis, alojamentos e lojas comerciais, devido a rapidez proporcionada através de sua 
utilização. Entretanto, os projetos de edificações residenciais, conhecidos como casa-
-contêiner, têm se demostrado mais usuais e resultado em bons projetos.

>ÅðĴÉĦÐĮ�ĴÐĉĨďī®īðĮ

A situação de residência temporária, se dá nas situações pós-desastres naturais ou 
acidentais. O contêiner marítimo proporciona que a obra possa acontecer fora da locação 
onde será inserido. Ou seja, uma habitação em contêiner pode ser executada quase que 
completamente em um lugar A e ser transportado pronto para o local B. Desta forma, 
seriam feitos apenas ajustes de instalações com o meio urbano. “A aplicação extensiva de 
contêineres como construções fornece não apenas um abrigo temporário para vítimas 
e refugiados, mas também permite a reciclagem de contêineres.” (HONG, 2017, p. 375). 
Um exemplo de casa-contêiner pós desastre é a Habitação Temporária em Contêineres 
de Onagawa + Centro Comunitário – 2011, do arquiteto japonês Shigeru Ban, seguem 
imagens do projeto na Figura 3 e Figura 4. 
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ࠀࠀ߿ࠁ

O projeto foi realizado após o terremoto que ocorreu em março de 2011 no Japão 
e, oferecia privacidade às famílias durante o período de recuperação. Foram utilizados 
contêineres do tipo 20 pés, que foram empilhados em 2 e 3 andares, como pode ser visto 
nas Figura 5, apresentando três tipologias com metragem quadrada diferente: unidade 
de 19,8 m² para 1 a 2 habitantes, unidade de 29,7 m² para 3 a 4 habitantes e unidade 
de 39,6 m² de residências para mais de 4 habitantes. Além de ajudar em tal situação, o 
conjunto pode continuar a ser usado   como uma solução residencial de longo prazo.
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Outra possibilidade ofertada pelo contêiner marítimo, porém não muito usual, é 
a habitação itinerante. Devido à capacidade de ser transportado, o contêiner demons-
tra atender a tal situação específica, onde o contêiner é transportado de acordo com a 
localização desejada pelo habitante. Segundo Martinez-Garcia (2014, p. 8, apud Falcon 
Containers, 2014): “[...]pode ser usado como aposentos para equipes técnicas, campos de 
trabalho, alojamento militar no exterior e ajuda humanitária habitação.” 

Em 2003, o escritório LOT-EK conclui para a University Art Museum (UCSB) o protó-
tipo de uma habitação itinerante: MDU - Mobile Dwelling Unit (Figura 6). Este projeto foi 
exibido e transportado para: Whitney Museum of American Art, em Nova York, Walker 
Art Center, em Minneapolis, University Art Museum (UCSB), na Califórnia. 
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O projeto condiz em uma unidade habitacional com flexibilidade, mobilidade e 
escalabilidade. A unidade pode ser facilmente transportada de um local para o outro, 
sendo totalmente carregada com todos os pertences do morador. Ainda sobre o projeto:

“Os cortes nas paredes metálicas do contêiner geram sub-volumes extru-
dados, cada um contendo uma função de vida, trabalho ou armaze-
namento. Ao viajar, esses sub-volumes são empurrados para dentro, 
preenchendo todo o contêiner. Eles então se interligam, deixando a 
pele externa do contêiner nivelada para permitir o transporte padrão 
mundial. Quando em uso, todos os sub-volumes são empurrados para 
fora, deixando o interior do contêiner completamente desobstruído, 
com todas as funções acessíveis ao longo dos lados.” (LOT-EK, 2003).
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Este sistema permite que a unidade habitacional em contêiner possa ser trans-
portada e ainda sim, ter seu volume trabalhado quando situada em algum lugar, como 
pode ser visto nas Figuras 7 e 8. Assim como outros projetos com contêiner marítimo, 
o MDU - Mobile Dwelling Unit também pode ser replicado em larga escala e utilizado 
como uma habitação permanente.

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��áȍŔȥʋŔŹŔǫˉŔ�ƃȶȟ�ƃȶȥʋƦǫȥơɭ�ǉơƃǠŔƎȶ7¡�č��¡ȶŹǫȍơ�7ˁơȍȍǫȥǌ�čȥǫʋ���¶þF��bȶȥʋơࡪ�
�ȶʋơȇƃȶȟࠂ߿߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔࡪࠇ��áȍŔȥʋŔŹŔǫˉŔࢨ�ŔŹơɭʋŔ7¡�ࢩč��¡ȶŹǫȍơ�7ˁơȍȍǫȥǌ�čȥǫʋ���¶þF��bȶȥʋơࡪ��ȶʋơȇƃȶȟࠂ߿߿ࠁ�
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As habitações multifamiliares pertencem a um campo onde foca-se principalmente 
em Habitações de Interesse Social (HIS). O que engloba moradores em situação de rua, 
trabalhadores de baixa renda ou situação especial, como mulheres que sofreram vio-
lência doméstica e até mesmo alojamentos estudantis.

O Brasil possui o Programa Minha Casa Minha Vida, uma proposta para responder 
ao déficit habitacional, porém é bastante criticado: “[...] são empreendimentos ambien-
talmente e socialmente atrasados em sua concepção, demandam urgentemente de 
revisão de seus parâmetros e rompimento de paradigmas construtivos.” (IRIARTE, 2017, 
p. 91). O contêiner marítimo pode ser uma opção para melhorar as condições de proje-
tos sociais que tem como finalidade atender pessoas de baixa renda e ainda combater 
o déficit habitacional que abrangem os grandes centros das cidades brasileira, como o 
Rio de Janeiro por exemplo.

Diversos países têm demostrado interesse e aplicado o uso de contêineres marítimos 
em habitações para responder alguma questão local. O escritório LOT-EK, por exemplo, 
projetou o edifício Drivelines (Figura 9), em Joanesburgo, África do Sul. “A agenda social e 
o significado deste edifício em seu contexto estão alinhadas com a comunidade urbana 
emergente de sua vizinhança, tendo um papel ativo na revitalização, reativação e releitura 
do centro da cidade.” (LOT-EK, 2017). O projeto residencial visava repovoar do centro da 
cidade, um desejo após o apartheid. 
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O projeto possui 140 contêineres, minunciosamente escolhidos, nas cores azul e 
verde para compor o padrão na fachada da edificação juntamente com seus rasgos.  O 
térreo é residencial na parte dos fundos e comercial ao longo da rua. Os demais pavi-
mentos são compostos pelas unidades residenciais (Figura 10), as unidades variam 
entre 27 m² e 55 m².

bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠀ��zȟŔǌơȥɽ�ǫȥʋơɭȥŔɽ�ƎŔ�ʠȥǫƎŔƎơ�7ɭǫʽơȍǫȥơɽ���¶þF��bȶȥʋơࡪ��ȶʋơȇƃȶȟࠆࠀ߿ࠁ�
O primeiro projeto de um edifício multifamiliar no Canadá foi realizado em 2012, 

chamado Oneesan Container House, Elemental Architecture & Interiors Inc. (Figura 11 e 
12). Este projeto tem um caráter social particular, o conjunto consiste em um alojamento 
independente com 12 unidades, onde 6 destas unidades são para mulheres com 55 
anos ou mais, que sofreram violência e abuso e outras 6 unidades com taxas de aluguel 
sociais, com preços mais acessíveis. Optar pela utilização de contêineres marítimos foi 
de extrema importância para que pudessem ser construídas unidades com baixo custo 
de execução. Devido à construção mais barata foi possível oferecer às moradoras itens 
como cortinas e alguns mobiliários, itens que jamais poderiam ser oferecidos caso a 
obra tivesse sido realizada com materiais mais tradicionais, como alvenaria de blocos.
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CONCLUSÃO

As habitações em contêiner marítimo trazem uma imensa vantagem para arqui-
tetura modular, com sua curta vida útil no transporte de navios, os portos se tornam 
depósitos de inúmeros contêineres parados e sem uso. Desta forma, a arquitetura surge 
como uma alternativa para a resolução deste problema, porque o contêiner marítimo 
proporciona que seja aplicada a reutilização. Uma vez que torna um resíduo em um 
material a ser aplicado na construção de um edifício. Fazendo partido de suas dimen-
sões padronizadas, a fim de criar uma arquitetura modular que pode ser facilmente 
transportada, além do tempo de execução da obra ser muito mais rápido.

A arquitetura em contêiner já é uma realidade e, torna-se cada vez mais uma alter-
nativa para solucionar diversos problemas na arquitetura, como habitações, processos 
construtivos mais rápidos e limpos. Um grande exemplo de sua importância diz respeito 
ao quadro atual que a sociedade está vivendo com a pandemia do COVID-19. O escritório 
CRA-Carlo Ratti Associati em parceria com Italo Rota desenvolveu o projeto CURA – Con-
nect Unit for Respiratory Aliments, em Torin, Itália (Figura 13 e 14).

“Melhorando a eficiência dos hospitais de campo, cada unidade CURA, 
montada tão rapidamente quanto uma barraca hospitalar, propõe “ 
uma solução de implantação rápida para expandir instalações de emer-
gência e aliviar a pressão nos sistemas de saúde que tratam pacientes 
infectados por coronavírus “.” (HARROUK, 2020).
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RESUMO

Este artigo procura refletir sobre a cidade como um sistema complexo e dinâmico, composto 
de diferentes dimensões que se inter-relacionam: sua estrutura física (o corpo) e suas relações 
sociais e culturais (a alma), que embora sejam um todo integrado, algumas vezes necessitam 
ser estudados separadamente. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é entender o corpo, sendo 
o Recife a cidade objeto dessa investigação. A metodologia aplicada foi a construção de uma 
linha do tempo desta cidade relacionando o patrimônio natural e o construído, além da análise 
do corpo através dos subsistemas: o ar, o azul, o verde, a terra e o cinza. A pesquisa resultou 
em uma tabela síntese do corpo e seus relativos subsistemas na evolução urbana do Recife, 
cruzando seus períodos históricos com características de um “projeto de cidade”. Comparando 
esses períodos com o que acontece na contemporaneidade, pode-se dizer que o Recife vive hoje um 
“projeto de cidade rodoviária”, no qual a relação entre natureza e construído leva a percepção 
de uma natureza aprisionada na estrutura física da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: corpo da cidade. Recife. patrimônio natural. patrimônio construído. evo-
lução urbana. 

ABSTRACT

This article reflects on the city as a complex and dynamic system, composed of different dimen-
sions that are interrelated: its physical structure (the body) and its social and cultural relations 
(the soul), which although integrated as a whole, sometimes need to be studied separately. In 
this sense, the objective of this article is to understand the body, considering the city of Recife as 
the object of this investigation. The applied methodology was the construction of a timeline of 
this city relating the natural and built heritage, in addition to the analysis of the body through 
the subsystems: air, blue, green, earth and gray. The research resulted in a synthesis table of the 
body and its relative subsystems in the urban evolution of Recife, crossing its historical periods 
with characteristics of a “city project”. Comparing these periods with what happens nowadays, 
it can be said that Recife is in a “road city project”, in which the relationship between nature and 
construction leads to the perception of a nature trapped in the physical structure of the city.

KEYWORDS: body of the city. Recife. natural heritage. built heritage. urban evolution.
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RESUMEN

Este artículo busca reflexionar sobre la ciudad como un sistema complejo y dinámico, compuesto 
de diferentes dimensiones que están interrelacionadas: su estructura física (el cuerpo) y sus rela-
ciones sociales y culturales (el alma), que aunque son un todo integrado, a veces deben estudiarse 
por separado. En este sentido, el objetivo de este artículo es comprender el cuerpo, con Recife 
siendo la ciudad objeto de esta investigación. La metodología aplicada fue la construcción de 
una línea de tiempo de esta ciudad que relaciona el patrimonio natural y el construido, además 
del análisis del cuerpo a través de los subsistemas: aire, azul, verde, tierra y gris. La investigación 
resultó en una tabla de síntesis del cuerpo y sus subsistemas relativos en la evolución urbana 
de Recife, cruzando sus períodos históricos con las características de un “proyecto de ciudad”. 
Comparando estos períodos con lo que sucede hoy en día, se puede decir que Recife hoy vive un 
“proyecto de ciudad vial”, en el que la relación entre la naturaleza y lo construido conduce a la 
percepción de una naturaleza encarcelada en la estructura física de la ciudad.

PALABRAS-CLAVE: cuerpo de la ciudad. Recife patrimonio natural. Patrimonio construido. 
evolución urbana.

INTRODUÇÃO

O processo de expansão da cidade do Recife envolveu, além da ampliação de seus 
limites político-municipais, uma série de intervenções consecutivas e cada vez mais 
extensivas em seu ambiente natural. O território que no início do processo de ocupação 
urbana se configurava como áreas alagadas, hoje se apresenta como uma grande massa 
urbanizada permeada pelas águas dos rios que definiram o crescimento da cidade. Atu-
almente, o território em questão corresponde à cidade-sede da região metropolitana do 
Recife[1] ou Grande Recife, apesar de, historicamente, Recife ter se estabelecido apenas 
como porto da cidade de Olinda no início da ocupação portuguesa. 

Entretanto apesar de reconhecer a relação de interdependência entre as cidades, 
ao longo do período da expansão da mancha urbanizada, que hoje compreende todo 
o território do município do Recife, não foram elaborados planos que assegurassem a 

[1] A Região Metropolitana do Recife é formada por quinze municípios: A cidade-sede, Recife, 
�ŔŹȶŔʋŴȶ�Ǝȶɽ�eʠŔɭŔɭŔɢơɽ�¶ȍǫȥƎŔ�áŔʠȍǫɽʋŔ�zǌŔɭŔɽɽʠ��Źɭơʠ�ơ��ǫȟŔ�-ŔȟŔɭŔǌǫŹơ�-ŔŹȶ�Ǝơ�òŔȥʋȶ�
�ǌȶɽʋǫȥǠȶ�eȶǫŔȥŔ�òŴȶ��ȶʠɭơȥƇȶ�ƎŔ�¡ŔʋŔ��ɭŔƇȶǫŔŹŔ�zȍǠŔ�Ǝơ�zʋŔȟŔɭŔƃŖ�zɢȶǿʠƃŔ�¡ȶɭơȥȶ�zʋŔ-
pissuma.
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preservação da paisagem natural da cidade, resultando em um traçado urbano que não 
explora o potencial dos seus recursos hídricos e vegetais.

A expansão das áreas urbanizadas da Região metropolitana do Recife segue, em 
ritmo acelerado, o padrão de crescimento radial-perimetral, que se originou a partir das 
áreas centrais da sua cidade-sede. A inexistência de um projeto de metrópole susten-
tável capaz de antever a forma de seu crescimento, revela que assim como aconteceu 
no município do Recife, o desenvolvimento das áreas urbanizadas ocorrerá, muito 
provavelmente, de maneira desequilibrada com o ambiente natural, muito longe de se 
adequar aos objetivos da nova agenda urbana da ONU/Habitat. 

Nesse sentido, o objetivo geral deste artigo é apresentar os desafios e potenciali-
dades de se adotar o ambiente natural como um dos subsistemas fundamentais para 
um projeto de cidade sustentável, tendo como estudo de caso a região metropolitana 
do Recife. Para a elaboração deste trabalho entende-se que a cidade é um corpo físico 
e simbólico, e enquanto corpo pode ser compreendido como um sistema composto de 
subsistemas independentes: o ar, a terra, o azul, o verde, e o cinza (MONTEIRO, VIEIRA 
FILHO, MONTEZUMA, 2019).

Segundo Monteiro, Vieira Filho e Montezuma (2019, p. 117), o subsistema azul, cor-
responde à água, que, no Recife estuarino, configura tanto o ambiente natural quanto 
o urbano:  “A cidade é, de fato, aqua cêntrica; as águas de rios, canais, riachos, lagoas e 
mar estão presentes em todos os seus cantos”. O verde é a vegetação, elemento vital para 
o equilíbrio de todas as estruturas.  A terra é a base da cidade, compondo o relevo, que, 
no Recife, configura-se como uma planície cercada de morros, na forma de um imenso 
anfiteatro. O ar é tão essencial quanto a água, o verde e o terra para a vida no planeta, e 
por refletir, de certo modo, como ocupamos nosso ambiente, sendo a inversão do cinza. 
O subsistema cinza é a dimensão social, que produz os elementos construídos na cidade 
nos vários momentos econômicos e tecnológicos de sua sociedade (MONTEIRO, VIEIRA 
FILHO, MONTEZUMA, 2019).

Este artigo está estruturado em quatro seções: a primeira parte corresponde à 
Introdução do trabalho; na segunda está descrita de forma conceitual os diversos planos 
que contribuíram para a configuração da forma urbana do Recife até meados da década 
de 1960. Na terceira parte, descreve-se as mudanças na forma urbana do Recife até tor-
nar-se o núcleo “estelar” metrópole. Em ambas as partes o enfoque é dado na maneira 
como as transformações ocorrem na topografia, nas áreas livres e na expansão das 
áreas urbanizadas. Por fim, na quarta parte, serão apresentadas perspectivas de futuro 
para a metrópole do Recife com base na relação entre áreas urbanizadas e áreas livres, 
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buscando elucidar de que forma a manutenção do ambiente natural pode contribuir 
para o desenvolvimento sustentável das metrópoles.

RECIFE NA NATUREZA

A análise morfológica da construção da cidade do Recife ao longo do tempo, parece 
revelar que sua estrutura urbana é resultado de um projeto de cidade, consciente e/ou 
inconsciente, que consistia na tentativa de adaptação de tipos de ocupação urbana já 
experimentados à estrutura ambiental do local. A forma da cidade é inicialmente ditada 
pelos colonizadores portugueses e passa por sucessivas transformações que dão origem 
à estrutura metropolitana que temos hoje.  

A natureza foi um elemento que sempre atuou como condicionante do processo de 
construção da forma urbana da cidade e responsável por dar a estes padrões estrangeiros 
de urbanização uma essência singular e local: uma cidade na natureza. A seguir estão 
descritas diversas fases da evolução da forma urbana da cidade do Recife, seguidas por 
uma tabela que compara conceitualmente o equilíbrio entre ambiente natural e áreas 
construídas (essas tabelas foram elaboradas conforme uma visão fenomenológica dos 
autores deste trabalho).

Atenas Estuarina

As cidades gregas (...) possuíam em sua parte mais alta um espaço cujo 
nome era acrópole, local de grande importância na paisagem, pois ali 
se concentrava as construções dos templos e moradias dos sacerdotes, 
sendo o centro do poder religioso. O povo, tanto os escravos como os 
homens livres, moravam na parte mais baixa, agrupados no sopé da 
colina, tendo a ágora como espaço principal de reunião social. (BONA-
METTI, 2010, p. 264).

A costa de Pernambuco foi inicialmente ocupada pelos colonizadores portugueses 
em três portos naturais, estuários protegidos por arrecifes em uma situação singular de 
outras regiões do país[2], sendo eles: Estuário de Itamaracá/Igarassu, Rio de Santa Cruz; 

[2] Diferentemente da Bahia, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, São Vicente-e-Santos e também 
São Luís, onde respectivos portos situam-se no interior de gigantescas baías, os portos do 
litoral de Pernambuco são enseadas estuarinas protegidas por arrecifes. Esses arrecifes são 
ơɽʋɭʠʋʠɭŔɽ�ɭȶƃǠȶɽŔɽ�ŔɭơȥǭʋǫƃŔɽ�ɭơʋǫȍǭȥơŔɽ�ơ�ƃȶȥʋǭȥʠŔɽ�ɢŔɭŔȍơȍŔɽ�Ū�ƃȶɽʋŔ�ƃȶȟ�ơˉʋơȥɽɝơɽ�Ūɽ�
ʽơ˖ơɽ�Ǝơ�ʽŖɭǫȶɽ�ɩʠǫȍȼȟơʋɭȶɽ�ɽơȟ�ǫȥʋơɭɭʠɢƇŴȶ�ȶɭŔ�ɽʠŹȟơɭɽȶɽ�ȶɭŔ�Ŕ˫ȶɭŔȥƎȶ�ŔƃǫȟŔ�Ǝȶ�ȥǭʽơȍ�
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Estuário dos rios Beberibe, Capibaribe, Afogados; e,  Estuário da Enseada de Suape, dos 
rios Ipojuca, Massangana e Tatuoca (REYNALDO; et al, 2005). A cidade-sede, no entanto, 
foi implantada no estuário central do território, futuramente configurando-se como a 
origem da metrópole do Recife (Figura 1).

Ao conquistar o território, os colonizadores optam por iniciar o processo de urba-
nização em uma região montanhosa ao norte da porção de terra que originou a cidade 
do Recife: a então chamada vila de Olinda se estabelece como centro de poder e riqueza 
colonial, enquanto Recife ocupa o posto de porto natural da cidade. Gradativamente, a 
estreita porção de terra protegida por arrecifes, passa de uma pequena vila de pescadores 
a um ponto estratégico para a economia do Brasil colônia.  Segundo Pontual (2001, p.419): 

A forma urbana resultante deste primeiro momento da colonização pode ser 
descrita como uma divisão de um mesmo território em duas partes interligadas e inter-
dependentes: um imenso anfiteatro natural. A vila de Olinda, encastelada como sede do 
domínio Holandês, e a planície que engloba o porto e a várzea entrecortada por rios e 
riachos abrigando os engenhos de açúcar.

Apesar da relevância do Recife para a economia da colônia, a área onde se observa 
a maior massa urbanizada, neste momento, ainda é a vila de Olinda, reunindo dentro de 
um traçado tortuoso e espontâneo grande parte das edificações de caráter civil e religioso 
construídas em Pernambuco. A instalação da cidade nas áreas mais altas da região traduz 
uma estratégia de busca pela visualização do território como uma forma de dominação 
de toda uma paisagem, explicitando uma relação íntima da cidade na natureza.

Observa-se já  neste momento  uma relação de interdependência entre as vilas de 
Olinda e Recife - a vila de Olinda como a sede administrativa, a vila do Recife como Porto 
e área “industrial” em processo de espraiamento - característica típica de um território  
que já nasce com vocação metropolitana. Diante desse cenário inicial, infere-se que os 
subsistemas azul, verde, terra e ar representam uma parcela no corpo da cidade Atenas 
estuarina, enquanto o subsistema cinza ainda é pouco presente (Figura 1).

Ǝȶ�ȟŔɭ�ò�¥þ�¥ࠄ߿߿ࠁ���ɢࠃࠁ�
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Figura 1. Os subsistemas azul, verde, terra, ar e cinza na Atenas Estuarina. Fonte: Autores, 2019. 
À esquerda imagem ‘O Recife natural’, por J.C. Branner. Fonte: Castro, 1956. 

Amsterdã nos Trópicos

Para expandir a cidade, havia uma necessidade de controle e planeja-
mento rigorosos do desenvolvimento da terra. Primeiro, foi determinado 
um tamanho apropriado da expansão planejada. Foi então elaborado 
um plano técnico para garantir que a água pudesse ser descarregada e 
controlada, enquanto a água nos canais da cidade mantinha um nível 
constante.  (HOOIMEIJER, 2009, p. 137).

Naturalmente o progresso econômico da Capitania de Pernambuco acaba por des-
pertar o interesse de outros povos. Os holandeses tomaram o poder político do estado 
entre os anos de 1630 e 1654, e neste curto intervalo tempo foram responsáveis por 
alterar significativamente a dinâmica espacial do território. Primeiramente, a invasão 
holandesa se consolida com o incêndio da vila de Olinda, e consequente transferência 
do poder político para Recife, além do desenvolvimento de um plano de urbanização 
da “Cidade Maurícia” que previa a expansão da mancha urbana do Recife em direção à 
Ilha de Antônio Vaz (MOREIRA, 2019). 

Antes do estabelecimento do domínio neerlandês, o Recife era apenas 
um povoado submetido ao controle da Vila de Olinda e que tinha sua 
vida marcada pelas funções portuárias, sendo por isso chamado arrecife 
dos navios. Com a presença batava, esse povoado e o porto se tornaram 
o principal centro administrativo da região (GESTEIRA, 2004, p. 6-7). 
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A Ilha de Antônio Vaz é o território escolhido para ser a sede administrativa do 
governo de Maurício de Nassau, em 1637. O projeto da “Mauristad” é pioneiro nas Amé-
ricas por diversas razões, mas sobretudo por implementar um sistema de ocupação, que 
diferente da estratégia portuguesa, não se afastava das águas. Como observamos no plano, 
a proposta de urbanização holandesa ia ocupando as áreas secas e desenvolvendo uma 
cidade nas águas:  a água é, assim, trabalhada como um sistema estruturador do novo 
traçado urbano e é utilizada como uma barreira natural contra inimigos. 

Observa-se que a área construída não se sobrepõe ao sistema hídrico, mas convive 
com ele de forma harmoniosa. A grande concentração de área verde ainda permanece nas 
áreas destinadas aos engenhos de açúcar. A cidade cresce e se consolida de tal maneira 
que mesmo com a retomada do poder português após 1654, Recife permanece como sede 
administrativa de Pernambuco (GESTEIRA, 2004).

Logo, conclui-se que a visão de um projeto de cidade Amsterdã dos trópicos, enquanto 
subsistema cinza, estabelece uma íntima relação de ponderação equitativa entre os 
subsistemas azul, verde, terra e ar (Figura 2). 

bǫǌʠɭŔࠁ��¶ɽ�ɽʠŹɽǫɽʋơȟŔɽ�Ŕ˖ʠȍ�ʽơɭƎơ�ʋơɭɭŔ�Ŕɭ�ơ�ƃǫȥ˖Ŕ�ȥŔ��ȟɽʋơɭƎŴ�Ǝȶɽ�þɭȷɢǫƃȶɽ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ�
ࠅࠄࠈࠀ�Ŕɽʋɭȶ-�ࡪ�bȶȥʋơࠄࠃࠅࠀ��ơȟࢫ�ɢȍŔȥȶ�Ǝơ�èơƃǫǉơ¶ࢪ����ơɽɩʠơɭƎŔ�ȟŔɢŔࠈࠀ߿ࠁ

Lisboa nas águas

(...) observa-se uma relação mais estreita entre a topografia e o desenvol-
vimento da estrutura morfológica (...) a valorização de espaços abertos, 
propícios à eclosão de manifestagñes comerciais, caso dos largos junto 
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da alcácer ou da catedral e, por outro lado, a maior densidade de uni-
dades de comércio e artesanato ao longo dos eixos viários de comando 
(GASPAR, 1985). 

Apesar do modelo tradicional de urbanização portuguesa na colônia se basear na 
ocupação das porções mais altas do território, decidiu-se por dar continuidade à con-
solidação da planície, entretanto, desconsiderando a visão do modelo urbano proposto 
pelos holandeses em seus planos e projetos. Nesse sentido, o traçado regular proposto na 
Cidade Maurícia deu lugar a um traçado semelhante à implantação de origem medieval 
típica da urbanização portuguesa: lotes estreitos e profundos em quadras de padrão irre-
gular formadas por ruas tortuosas e estreitas, que buscam, espontaneamente um ajuste à 
topografia do local. Essa implantação revela um outro tipo de sistema: morfologicamente 
uma rede irregular de pátios e ruas conectadas que caracteriza uma Lisboa nas águas.

Assim, diferentemente do que se observa no projeto neerlandês, a estrutura urbana 
do Recife colonial inicia um processo progressivo de aterros nas áreas centrais em 
detrimento ao avanço da mancha urbana em direção ao continente, que diminui sen-
sivelmente as calhas dos rios e amplia as áreas urbanizadas nos bairros do Recife, Santo 
Antônio e São José (antiga Ilha de Antônio Vaz).

A expansão do Recife ocorre a partir das suas áreas centrais ao longo de vias que 
promovem a conexão entre os engenhos de cana de açúcar e a zona portuária para 
escoamento da produção até a Europa. Observando a imagem a seguir nota-se que, 
mesmo com a diminuição de seus leitos, os rios continuam a ter enorme relevância 
para a formação do traçado urbano da  cidade do Recife. Grande parte dos engenhos, a 
principal atividade econômica da colônia, se localizava às margens dos rios, devido a 
necessidade de transporte e geração de energia mecânica para as etapas de produção 
do açúcar (BEZERRA, 1965). 

Com o início do século XIX, a cidade do Recife atravessa uma sensível mudança em 
relação à sua estrutura urbana: o Rio Capibaribe, que até então, se apresentava como 
principal elemento articulador entre as áreas centrais e periféricas da cidade, perde 
importância após a implantação das linhas de bonde. O desmonte do transporte fluvial fez 
com que a cidade crescesse em outras direções, e que a mancha urbana se espalhasse em 
áreas mais periféricas da cidade (MOREIRA, 2019). Se antes das linhas férreas, a produção 
do açúcar necessitava das águas dos rios para chegar até o porto, a nova possibilidade de 
transporte permite também o surgimento de engenhos em áreas ainda mais periféricas 
e afastadas dos cursos d’água. 

A facilidade de conexão entre o centro da cidade e as áreas dos primeiros enge-
nhos de açúcar amplia as possibilidades de estabelecimento nestes locais. Aos poucos, 
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observa-se um movimento de substituição destes engenhos por chácaras e processos 
de loteamentos independentes de um plano urbanístico integrador da cidade. Vale res-
saltar, que a crise do ciclo do açúcar e o crescimento demográfico, também contribuem 
para o espraiamento da mancha urbana, e na transformação da antiga área rural em 
subúrbio da cidade.

Logo, observa-se que inicia-se um processo de inversão dos subsistemas do corpo 
da cidade na Lisboa nas águas, onde os subsistemas azul, verde e ar começam a ter uma 
importância reduzida se comparado ao subsistema terra e cinza, visto que neste período, 
identifica-se o avanço da massa urbanizada sobre uma série de aterros. 

Figura 3. Os subsistemas azul, verde, terra, ar e cinza na Lisboa das Águas. Fonte: Autores, 2019.  
��ơɽɩʠơɭƎŔ�ȟŔɢŔࢪ�¶�áȍŔȥȶ�Ǝȶ�èơƃǫǉơ�ơȟࢫࠃࠃࠇࠀ��bȶȥʋơࡪ�-Ŕɽʋɭȶࠅࠄࠈࠀ�

Paris Atlântica

A haussmanização tomou-se uma referência para os urbanistas do 
mundo inteiro e fez escola. O saneamento completo do velho centro da 
cidade, o alinhamento, a altura imposta aos edifícios, as perspectivas 
tomaram Paris harmoniosa, em comparação com outras capitais (BER-
GEROT, 2005, p. 64).

Ao final do século XIX as áreas urbanizadas da cidade do Recife correspondiam 
prioritariamente ao território das suas áreas centrais: os bairros do Recife, Santo Antônio 
e São José. Além destas, notavam-se apenas pequenas e esparsas áreas urbanizadas nos 
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Bairros da Boa Vista e Santo Amaro, além das áreas dos antigos engenhos desativados 
e que começavam, como citado anteriormente, a ter seu território parcelado. Estas e as 
demais ocupações afastadas do núcleo urbano original da cidade do Recife, parecem 
obedecer a um padrão de expansão de feição tentacular que se relaciona diretamente 
aos cursos d’água e condições topográficas (MELO, 1978).

Até as primeiras décadas do século XX, a forma urbana da cidade do 
Recife permanecia seguindo em cinco direções: norte, sul, sudeste, oeste 
e noroeste, formando a malha viária principal da cidade. O confronto 
entre as plantas de 1932 e 1943 mostra menor registro de áreas de man-
gues devido aos aterros, à ocupação dos morros a noroeste e à expansão 
urbana, na direção oeste, ao longo da Av. Caxangá, alcançando, então, o 
bairro de Iputinga, mantendo-se a forma tentacular (PONTUAL, 2001).

Pontual (2001) aponta que já no início do século XX, os aterros modificavam as áreas 
de mangue e estabeleciam as ligações com as demais áreas da cidade. O século XX foi 
marcado pelo processo de expansão das áreas urbanizadas do Recife e da consolidação 
de seus bairros periféricos. Toda esta trajetória foi acompanhada por transformações 
urbanas significativas no núcleo urbano originário da cidade.

Foi o Bairro do Recife, território portuário do Recife, a sede das primeiras grandes 
transformações urbanas da cidade. A partir da década de 1910, os remanescentes das 
estruturas urbanas do período colonial cederam lugar a uma vitrine de modernidade: as 
vias radiais e os edifícios ecléticos tornam-se o cartão postal e o pórtico simbólico de um 
dos mais importantes acessos da capital pernambucana naquele momento. Nas décadas 
seguintes, experiências de teor semelhante, resultaram em sensíveis transformações 
morfológicas também nos bairros de Santo Antônio e São José, incluindo a abertura de 
novas avenidas e a verticalização (OLIVEIRA, 2017).

De acordo com Segawa (1998) as primeiras duas décadas do século XX testemunha-
ram transformações nas cidades brasileiras numa escala e num ritmo sem precedentes. 
Motivadas por fatores como o aumento significativo das demandas por habitação e o 
surgimento novos padrões de consumo estabelecidos pela prosperidade do agronegócio 
e consequente enriquecimento de uma parte da população.

Nos moldes das diversas intervenções modernizantes que se disseminaram nas capi-
tais do país ao longo do século XX, os bairros do Recife, Santo Antônio e São José assumem, 
em diferentes momentos, o posto de “canteiro de obras” da cidade, tornando-se alvos de 
sucessivas transformações na sua infraestrutura e, sobretudo, em seu desenho urbano. 
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Apesar de serem parte de uma mesma necessidade de renovação e modernização,  
algumas diferenças entre o teor das reformas que ocorreram na cidade do Recife a partir 
das primeiras décadas do século XX são sensíveis: as reformas do Bairro do Recife, na 
década de 1910, incluíram, além das transformações morfológicas do bairro, uma série 
obras de infraestrutura que favoreciam a conexão do porto com as áreas mais periféricas 
da cidade, como a implantação de uma rede de abastecimento de água e esgoto, proposta 
por Saturnino de Brito, e o incremento das estradas e do transporte ferroviário. 

Segundo Santana (2005, p. 28) o processo de conurbação se acentua após a década 
de 1940, acompanhado por um processo de urbanização acelerada. Neste período é 
possível identificar o parcelamento do solo ao longo das praias, e a partir de 1960, novos 
assentamentos habitacionais e industriais, os espontâneos localizados ao longo dos 
eixos viários do Recife, e os planejados nos distritos industriais. Entre as décadas de 
1940 e 1970 se observa-se os fluxos e a concentração dos serviços urbanos apontam para 
uma forte dependência dos territórios do entorno em relação a centralidade do Recife.

Conclui-se que, como projeto de cidade, sintetizam claramente os ícones da Paris 
Atlântica, marcados pela Porta do Mar e reforma do Bairro do Recife e a Porta do Conti-
nente, apontando para a cidade em busca de expansão e ‘modernização’, ou seja, o sistema 
cinza traduz grandes aberturas com novas perspectivas ambientais, além de um conjunto 
de promenades (ainda incompletas, na tentativa de ampliação da cidade em expansão).

Como contexto macro da cidade em expansão, nota-se, portanto ,que os subsistemas 
do corpo azul, verde, terra e ar são reduzidos se comparados ao subsistema cinza na visão 
de projeto de cidade da Paris Atlântica, como fruto de todo o processo de urbanização 
acelerada em busca da modernização (Figura 4).

Figura 4. Os subsistemas azul, verde, terra, ar e cinza na Paris Atlântica. Fonte: Autores, 2019. À 
esquerda mapas ‘O plano do Recife em 1907’ e ‘O plano do Recife em 1951’. Fonte: Castro, 1956. 
À direita, mapa do Recife atual. Fonte: Google Earth, 2020.
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NATUREZA NO RECIFE 

A drástica diminuição do ambiente natural na cidade do Recife, fruto do cresci-
mento das áreas urbanizadas, resultou em uma dependência das zonas rurais das suas 
cidades adjacentes. Atualmente, a cidade do Recife possui cem por cento de sua área 
considerada urbana, e desde o início da década de 1970, é considerada a cidade-sede da 
chamada Região metropolitana do Recife. Segundo Pontual (2001):

O rio permaneceu marcando a fisionomia da cidade, mas os bairros 
perderam os limites, interligaram-se, compondo uma tessitura contínua 
de quadras, ruas e edificações, estabelecendo lugares onde os vazios não 
eram mais ambientes naturais, eram ambientes construídos, compor-
tando múltiplas atividades e deslocamentos. 

Ao longo do século XX, o fenômeno local da metropolização provocou mudanças 
no modelo de urbanização que pôs em crise vários sistemas da cidade, a exemplo: meio 
ambiente, uso e ocupação do solo, infra estruturas, etc.  Assim, a cidade do Recife passa 
dramaticamente a dar as costas para seus rios com um processo de rodoviarização urbana 
intensivo.Planos e projetos recentes de corredores viários para automóveis particulares 
vieram a segregar ainda mais a relação entre a água, a natureza e a cidade.  

Após ter apresentado um panorama sintético de evolução urbana da cidade do Recife 
desde sua origem até tornar-se metrópole de 15 municípios em 2018, observa-se que a 
tendência de expansão da mancha urbana vem obedecendo um padrão reconhecível: a 
continuidade do formato tentacular que segue as margens dos rios e das principais vias 
de conexão leste-oeste da cidade, seguidos da ocupação das áreas intersticiais, criando 
ligações entre as novas áreas periféricas.

O resultado desse modelo de ocupação, no entanto, parece desconsiderar gradati-
vamente a cidade como um sistema formado por subsistemas, a exemplo ar, terra, azul, 
verde e cinza, de modo que a preservação do ambiente natural (sobretudo azul, verde e 
terra) não é vista como base do subsistema cinza (Figura 5). Esta fusão é essencial para o 
desenvolvimento de uma metrópole sustentável, uma metrópole na natureza no lugar 
de uma natureza asfixiada na metrópole.
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Figura 5. Os subsistemas azul, verde, terra, ar e cinza na Cidade Rodoviária. Fonte: Autores, 2019. 
À esquerda mapa base Recife atual. Fonte: Google Maps, 2020.

RECIFE NA NATUREZA VERSUS NATUREZA NO RECIFE 

A implementação e efetividade de ações relativas ao planejamento urbano depen-
dem diretamente de fatores como a história, o contexto social, os interesses envolvidos, 
sejam eles de ordem política ou individual, e à economia, por exemplo. Contudo, é notório 
destacar que o ambiente natural é um subsistema basilar na  transformação de cidades 
como o Recife e deve atuar de forma (re)estruturadora para o projeto de metrópoles 
sustentáveis.

É apostar em uma cidade verde, que promoverá a reconexão com a natu-
reza, através da gradativa recuperação das águas e vegetação ciliar. É 
conceber a cidade como um lugar de encontro e oportunidades, pela 
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criação de espaços abertos, coletivos, inclusivos. É pensar uma cidade 
que abrace processos sustentáveis para o enfrentamento dos desafios 
de um planeta em transformação, com efeitos tanto climáticos quanto 
econômicos (MONTEIRO, VIEIRA FILHO, MONTEZUMA, 2019, p.92).

Se traçarmos um paralelo entre todos os momentos da urbanização do Recife até 
tornar-se uma das principais metrópoles do Brasil, podemos observar um crescimento 
extensivo e desproporcional do ambiente construído em relação aos demais subsistemas 
estruturantes da cidade. Este equilíbrio só pode ser recuperado a partir de iniciativas 
que reconheçam o ambiente natural como um dos subsistemas fundamentais para um 
projeto de cidade sustentável (Tabela 1).

þŔŹơȍŔࠀ��¶ɽ�ɽʠŹɽǫɽʋơȟŔɽ�Ŕ˖ʠȍ�ʽơɭƎơ�ʋơɭɭŔ�Ŕɭ�ơ�ƃǫȥ˖Ŕ�ȥŔ�ơʽȶȍʠƇŴȶ�Ǝȶ�èơƃǫǉơ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽࠈࠀ߿ࠁ�
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No Recife núcleo estelar, em específico, o ambiente natural é um elemento substan-
tivo e diferencial para qualificar sua condição especial e criar uma metrópole susten-
tável no futuro. O azul, subsistema hídrico, é a alma líquida da cidade, relacionando-se 
inteiramente com o ar, a terra, o verde e o cinza (MONTEIRO, VIEIRA FILHO, MONTEZUMA, 
2019). Para alcançar um equilíbrio entre ambiente construído e natural é indispensável 
a implementação de ações para fazer frente ao desafio de ordenar e tornar sustentável 
essa cidade de natureza essencialmente hídrica, através de uma visão de totalidade 
sistêmica que a resiliência ambiental exigem dentro dos objetivos do desenvolvimento 
sustentável e da Nova Agenda Urbana (ONU-Habitat). 
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TECNOLOGIA E OMISSÃO ESTATAL

RESUMO

As chuvas associadas à ocupação irregular do solo urbano são protagonistas de recorrentes 
tragédias, que produzem nas cidades brasileiras efeitos devastadores para a vida de famílias 
residentes em áreas urbanas de risco, sujeitas a enchentes e deslizamentos. Neste artigo são 
analisados fenômenos relacionados a tais eventos, com ênfase nos escorregamentos de encostas 
ocupadas por assentamentos precários na Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS. 
O estudo conclui que, apesar da tecnologia desenvolvida para prevenir e corrigir riscos geoló-
gicos, a descontinuidade de investimentos, políticas públicas e a omissão do poder público na 
aplicação de medidas recomendadas têm sido fatores de agravamento do risco e vulnerabilidade 
social nas áreas críticas ocupadas, em especial nos municípios centrais da região. 

Palavras chave: direito à cidade, risco geológico, urbanização, habitação, RMBS

SUMMARY

The rains associated with the irregular occupation of urban land are the protagonists of recurrent 
tragedies, which produce devastating effects in Brazilian cities for the lives of families residing 
in risky urban areas, subject to floods and landslides. In this article, phenomena related to such 
events are analyzed, with emphasis on landslide landslides occupied by precarious settlements 
in the Baixada Santista Metropolitan Region - RMBS. The study concludes that, despite the 
technology developed to prevent and correct geological risks, the discontinuity of investments, 
public policies and the omission of public power in the application of recommended measures 
have been factors of aggravation of risk and social vulnerability in the occupied critical areas, 
especially in the central municipalities of the region. 

Kay works: right to the city, geological risk, urbanization, habitation, RMBS. 

RESUMEN

Las lluvias asociadas con la ocupación irregular de tierras urbanas son las protagonistas de 
tragedias recurrentes, que producen efectos devastadores en las ciudades brasileñas para la 
vida de las familias que residen en áreas urbanas de riesgo, sujetas a inundaciones y desliza-
mientos de tierra. En este artículo, se analizan los fenómenos relacionados con tales eventos, 
con énfasis en los deslizamientos de tierra ocupados por asentamientos precarios en la Región 
Metropolitana de Baixada Santista - RMBS. El estudio concluye que, a pesar de la tecnología 
desarrollada para prevenir y corregir los riesgos geológicos, la discontinuidad de las inver-
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siones, las políticas públicas y la omisión del poder público en la aplicación de las medidas 
recomendadas han sido factores de agravamiento del riesgo y la vulnerabilidad social en las 
áreas críticas ocupadas.  especialmente en los municipios centrales de la región.

Palabras clave: derecho a la ciudad, riesgo geológico, urbanización, vivienda, RMBS. 

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata dos desastres ambientais que a cada ano afetam morado-
res de áreas sujeitas a eventos catastróficos e que resultam em  mortes e desabrigo de 
famílias residentes em áreas de risco nas cidades brasileiras.  

Tendo como base o entendimento de que a raiz do problema está na desigualdade 
social, elemento estrutural da sociedade brasileira e que gera cidades marcadas por 
segregação socioespacial, a pesquisa tem por objetivos analisar a dinâmica da formação 
das áreas de risco geológico nos municípios centrais da Região Metropolitana da Baixada 
Santista - RMBS e a ação do poder público na implementaç;ao de medidas recomendadas 
por estudos técnicos.

O trabalho buscou respostas às seguintes questões: os desastres são decorrência 
tão somente  da intensidade das chuvas, como apregoado por prefeitos e pelos meios 
de comunicação tradicionais ou são previsíveis e incidem sobre áreas que deveriam 
ser objeto de medidas preventivas e corretivas já estabelecidas? O que entrava a adoção 
dessas medidas preventivas?

O artigo está assim estruturado:  na primeira parte são apresentados os fundamentos 
que estão na raiz dos problemas relacionados à precariedade urbanística e habitacional 
das cidades brasileiras; na segunda, são analisadas as especificidades desses problemas 
na RMBS, assim como a postura das municipalidades em relação aos planos e projetos 
destinados a prevenir e corrigir problemas. Na conclusão, são apontados instrumentos 
de política urbana que combinados com estudos técnicos específicos poderiam dar 
efetividade às medidas preventivas.

�A#�#'w��t�wAO'At�wȚ�#'wA:��O#�#'�'�'��O�w�Z�wZ�AZ'wq��A�O

Característica comum das cidades brasileiras, a exclusão socioespacial, uma das 
faces da desigualdade de renda, materializa-se na irregularidade e precariedade urbana 
e habitacional, afetando, com intensidades distintas, cidades de pequeno a grande porte.
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A desigualdade é antes de tudo social e econômica, tendo raízes nas bases em que 
está estruturada a produçao de riquezas no Brasil, cuja inserção ao modo de produção 
capitalista está fundada no desenvolvimento industrial com baixos salários. O salário 
mínimo, em vigor desde 1940, foi criado para garantir consumo de bens essenciais para 
reprodução da força de trabalho, como alimentação, habitação, transporte, educação, 
vestuário, higiene, lazer e previdência. Contudo, como destaca Maricato ( 2002), não inclui 
o custo da mercadoria habitação, cujo valor é fixado pelo mercado privado.

A  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (IBGE 2019) apurou que 
em 2018 o rendimento médio mensal do trabalho principal foi R$ 2.163,00, o que corres-
ponde a 2,27 SMs. Os trabalhadores formais, com carteira assinada, tiveram rendimento 
mensal de 2,22 SMs. Os informais, sem carteira assinada, receberam em média 1,29 SMs, 
enquanto os que trabalham por conta própria, um pouco mais, 1,73 SMs. Considerando 
que o mercado formal não atende rendas menores que 3 SMs (e até mesmo 5 SMs, se 
considerarmos os grandes e médios municípios das regiões metropolitanas, onde o 
custo de vida é mais alto) fica clara a disparidade entre rendas e os produtos oferecidos 
pelo mercado imobiliário formal.  

Essa assimetria entre renda e custo da habitação está na origem da exclusão territo-
rial que obriga parcela da população a ocupar de maneira irregular áreas impróprias por 
serem de proteção permanente e/ou apresentarem risco geológico, sujeitas a enchentes 
e deslizamentos.

A valorização da terra é o fator que move a dinâmica de distribuição social da popu-
lação no espaço urbano. No modo de produção capitalista o solo urbano, uma mercadoria 
especial cuja finalidade é contemplar a clientela solvente, está submetido a processo 
contínuo de valorização e intensa especulação. A valorização imobiliária é o fator que 
impulsiona a ocupação irregular do solo e conduz à formação de espaços precários e 
ilegais pelos segmentos cujas rendas impossibilitam acesso à moradia pelas vias legais.

Estudo sobre o crescimento de favelas, a partir de dados do Censo Demográfico 
IBGE 2010, revelou que no Sudeste, onde o problema se apresenta quantitativamente 
mais elevado, enquando o número total de domicílios no período de 1980 a 2010 cres-
ceu 83,3%, a quantidade de domicílios em favelas mais que triplicou, chegando a 350%! 
(PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016). O que está relacionado ao processo de metropolização 
dos grandes centros urbanos, gerados pelo processo migratório, muito em função da 
concentração de riquezas e atividades econômicas nas metrópoles. 

São comuns as menções à falta de planejamento e/ou não aplicação da lei como 
causas das irregularidades urbanísticas, mas Maricato adverte que, 
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[...] não é a norma jurídica, mas a lei de mercado que se impõe, demons-
trando que  nas áreas desvalorizadas ou inviáveis para o mercado (beira 
de córregos, áreas de proteção ambiental [...] a lei pode ser transgredida 
(MARICATO, 2002, p: 161) 

O crescimento exponencial do número de domicílios precários acima citado expõe o 
déficit habitacional acumulado pela falta de alternativas de moradia formal, combinado 
com e insuficiência de programas destinados a atender não somente o passivo existente, 
como a demanda futura decorrente da formação de novas famílias.

O programa de financiamento habitacional Minha Casa Minha Vida – MCMV, cal-
cado num modelo de financiamento com fortes subsídios para fazer frente às carências 
de famílias com rendimentos entre 0 e 3 salários mínimos, portanto à porção mais vul-
nerável da demanda, disponibilizou volumosos recursos financeiros mas deparou-se, 
nos municípios,  com entraves relacionados ao alto custo do solo por falta de políticas 
urbanas e fundiárias de combate a especulação imobiliária  e de forma integrada com 
a política habitacional. 

Não sem razão, o Plano Nacional de Habitação – PlanHab, que deu origem ao 
MCMV, tinha por fundamento o princípio de que a terra é parte estrutural da política 
de habitação, assumindo como diretriz

[...] a implementação dos instrumentos de reforma urbana que pos-
sibilitem melhor ordenamento e melhor controle do uso do solo, de 
forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra 
urbanizada , fazendo com que a propriedade cumpra sua função social. 
( PLANHAB, 2009)

Pode-se dizer que os municípios foram ‘pegos desprevenidos’, sem implementar 
os instrumentos do Estatuto da Cidade criados para controle do preço do solo urbano, 
embora os mesmos estivessem disponíveis desde 2001 (Lei Federal nº 10.257/2001). 
Por essa razão, grande parte dos recursos do MCMV destinados à demanda prioritária 
financiou produção de unidades habitacionais nas periferias das grandes cidades e em 
municipios menores. 

 Na RMBS o programa teve pouco impacto sobre o deficit, atingindo 7,4%  (KLION-
TWITZ; RUFINO, 2014), num universo de demandas, principalmente nos municípios 
centrais,  compostas por expressivo número de domicílios com renda de até meio salário 
mínimo por pessoa, assim distribuidos: Santos com 27,7% dos domcilios, seguido por 
São Vicente com 33%, Guarujá com 36% e Cubatão com 37%. (IBGE, 2017)
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 Observa-se que a implementação de mecanismos oferecidos pelo Estatuto da Cidade 
teve pouquíssima adesão dos municípios brasileiros. Pesquisa realizada pelo Ministério 
da Justiça (DENALDI, 2015), sobre  aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização 
Compulsória de Imóveis não utilizados ou subutilizados (PEUC) e IPTU Progressivo no 
Tempo, instrumentos centrais para controle da especulação imobiliária, apurou que 
dos 2.658 municípios com Plano Diretor, apenas 521 contavam com lei específica do 
PEUC. Destes, somente 8 capitais e 2 municípios com população entre 101 mil e 500 mil 
habitantes aplicavam o instrumento.

A adoção do PEUC e outros instrumentos do Estatuto da Cidade, como Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, Zonas Especiais de Interesse Social (em especial de 
vazios urbanos) são medidas que geram conflitos com segmentos do mercado imobili-
ário e intensa pressão sobre os governantes municipais. Isso explica o fato de estarem 
frequentemente previstos nos planos diretores, algumas vezes regulamentados em lei, 
mas raramente aplicados para controle do preço do solo urbano, recurso fundamental 
para democratização do acesso ao solo urbanizado e prevenção da formação de ocupa-
ções irregulares e precárias, em especial em áreas de risco. 

 OCUPAÇÃO DE ENCOSTAS, TECNOLOGIA E A POLÍTICA FUNDIÁRIA  

As chuvas de verão – que no sudeste do Brasil ocorrem entre os meses de dezem-
bro e março - são fenômenos naturais, provocados pela propriedade do ar mais quente 
armazenar grande quantidade de vapor e transformá-lo em chuva. 

Todavia, cabe destacar que a intensidade das chuvas vem aumentando, influenciada 
pelas mudanças climáticas que atuam no aumento da temperatura e, desde 1982, pelo 
fenômeno cíclico do El Niño, que altera os padrões de chuva em todo mundo. Hoje, não 
há estação chuvosa que não registre ocorrências graves, em que pese a previsibilidade 
proporcionada pelo uso de sensores, radares, balões e satélites, os quais permitem antever 
quando e onde ocorrerão as precipitações e com qual intensidade.

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, assim como em Santos e São Vicente, 
as chuvas produzem alagamento de importantes corredores de transporte e instala o 
caos nos fluxos pendulares de milhares de trabalhadores, ao passo que nas periferias a 
precariedade urbanística e habitacional invariavelmente produz destruição de moradias 
e vítimas fatais. Nos dois casos, a raiz do problema está na lógica de construção das cida-
des pelo capital imobiliário, que se apropria do solo sem observar as dinâmicas naturais 
das águas, a manutenção de cobertura vegetal e que ao atuar na valorização contínua do 
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solo urbano, empurra parcela significativa da população para construir suas moradias 
em áreas impróprias à ocupação, sujeitas a enchentes ou  riscos de escorregamentos.   

Dos nove municípios da RMBS, são  os centrais (Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão 
e Praia Grande) que apresentam maior densidade populacional e extenso histórico de 
ocupação de morros por população de baixa renda 

Nessas localidades todo ano ocorrem acidentes envolvendo moradias em áreas 
de risco geológico, alguns deles emblemáticos pela magnitude, como os ocorridos em 
1928, 1956 e 1980 em Santos, município polo da região.  Em 2020, no mês de março, os 
escorregamentos provocaram 45 mortes (34 em Guarujá, 8 em Santos e 3 em São Vicente). 
Em Guarujá 762 famílias tiveram que deixar suas casas. Em Santos, 800 famílias foram 
removidas preventivamente. (A Tribuna, 09/03/2020)

Insistentemente mencionado, o volume de chuvas, elevadíssimo, atingiu 336 mm em 
72 horas, muito acima do padrão de 100 mm em 24 horas, quantidade que já é suficiente 
para provocar graves acidentes geológicos. Ocorre que esse volume, embora incomum, 
não afetou com a mesma fúria todas as áreas de morros ocupadas, não tendo acarretado 
estragos relevantes nos trechos de encostas ocupados por residências de alta renda, que 
são construídas dentro das normas legais e por projetos elaborados por profissionais 
habilitados.

Desde o início do século XX os morros de Santos passaram a abrigar moradias de 
famílias de baixa renda, muito em função da legislação higienista da época que em 
nome do sanear a cidade, gerou também um saneamento social, com a expulsão da 
população de menor renda da área central. À medida que a cidade crescia em direção 
às praias, acompanhando a implementação de saneamento básico, o custo dos imó-
veis na parte plana tornou-se inviável para os trabalhadores. Estes encontraram nas 
encostas de morros próximas aos empregos, mas rejeitadas pelo mercado imobiliário, 
oportunidade de autoconstrução de suas moradias, em geral em terras públicas ou de 
propriedade desconhecida. 

A tipologia disseminada foi o chalé de madeira, moradia popular característica 
da cidade, mas a partir dos anos 1950, período em que a ocupação dos morros de Santos 
cresceu 64,3% (Censos IBGE 1950 e 1960) o chalé passou a dividir espaço com construções 
precárias de madeira, principalmente nas áreas inclinadas. 

A habitação precária se fez presente também na ocupação dos morros do Guarujá 
e na formação de verdadeiros bairros no trecho cubatense da Serra do Mar, às margens 
da rodovia Anchieta, por trabalhadores atraídos pelos empregos na construção do polo 
industrial de Cubatão e de prédios de temporada em Santos e Guarujá. 
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Um traço comum a todos esses assentamentos é que à irregularidade da ocupação 
e precariedade das habitações, somam-se problemas de implantação das moradias, 
fatores que tornarão costumeiros os acidentes em encostas deslizantes  no período das 
chuvas de verão. 

Analisando os desastres de 1956 em Santos, Pichler (1957), em trabalho do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas – IPT, vinculado ao governo do Estado de São Paulo, cita o 
aumento de moradias em áreas impróprias dos morros, a intensidade pluviométrica e 
a falta de drenagem para controle das águas das chuvas, como questões determinantes 
para os eventos catastróficos que ocorreram naquele ano.  Além disso, Pichler constatou 
a execução de cortes nas encostas para acomodação das construções, mas sem observân-
cia de medidas de estabilização, o que acabou criando fator predisponente a acidentes.  
Segundo ele “um enfraquecimento da resistência ao escorregamento do solo [...] foi, pois, 
uma consequência inevitável” (PICHLER, 1957, p: 76). O autor concluiu que seria necessário 
ampliar os estudos para “conhecimento adequado das condições efetivas do subsolo, se 
este ou aquele lugar é estável” (PICHLER, 1957, p: 77)

Apesar do quadro grave de ocupação dos morros e de repetidos acidentes, essas 
recomendações só se materializaram 21 anos depois, em 1978,  com a elaboração da Carta 
Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente, trabalho inédito realizado pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas – IPT e que serviu de referência para trabalhos posteriores 
realizados em outros municípios brasileiros.

O trabalho oferecia aos municípios e núcleos urbanos envolvidos um detalhado 
mapeamento geotécnico, cujas informações poderiam [...] evitar as tendências atuais 
de ocupação, dirigindo o vetor ocupacional para áreas mais propícias, minimizando os 
custos sociais decorrentes da atual situação”. (IPT. 1980, p: 7)

Com base nessas premissas a diretriz traçada evitava ao máximo as remoções, 
sempre traumáticas, tendo sido recomendado que [...] as soluções técnicas deveriam se 
adequar a condicionantes sociais e econômicas, inclusive culturais da população dos 
morros e, também, à sua estrutura fundiária”. (IPT. 1980, p:9).

   A Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente estabeleceu zoneamento dos 
morros com base em dois tipos de áreas: as impróprias e as passíveis de ocupação. Nas 
impróprias, as habitações existentes deveriam ser objeto de plano de remoção, seguido 
de obras objetivando sanar riscos remanescentes. Nas áreas passíveis de ocupação, 
foram estabelecidas recomendações e especificações, de acordo com as características 
geomorfológicas e geotécnicas. 
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Com base no mapeamento de risco, o trabalho apresentou, detalhadamente, obras 
de prevenção e contenção, hierarquizadas a partir da condição de gravidade do problema. 
Tratou também de definir as características que deveriam ter os novos loteamentos e 
os tipos de habitação popular (com desenhos detalhados) de acordo com as limitações 
e potencialidades das áreas. 

Um ano depois nenhuma medida proposta havia sido implementada e o resultado 
foi trágico:

Em que pese o programa de obras, um ano depois ocorreram deslizamen-
tos com vítimas fatais em áreas [...] para as quais haviam sido recomen-
dadas uma série de medidas emergenciais [...] as quais infelizmente até a 
repetição da catástrofe não haviam sido implementadas. (IPT. 1980, p:2)

Além de obras e diretrizes para ocupação, a  Carta Geotécnica propôs a criação de 
órgãos específicos para monitoramento e ações preventivas nos dois municípios, mas 
só o de Santos foi criado muitos anos depois.

Dez anos após a Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente, o Instituto 
Geológico de São Paulo e o IPT elaboraram Plano Preventivo para Escorregamentos na 
Serra do Mar, que serviu de base para o Programa de Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar, lançado pelo governo do Estado de São Paulo em 2007, que resultou na 
relocação de 5.000 famílias de áreas sujeitas a escorregamento e execução de obras de 
consolidação dos trechos ocupáveis, visando a segurança das famílias remanescentes. 

Portanto, não falta conhecimento técnico e científico para enfrentar o problema 
que representa a ocupação de encostas. Para a geóloga Cassandra Maroni Nunes, que 
integrou a equipe que mapeou as encostas da Serra do Mar e estruturou a Administração 
Regional dos Morros de Santos, com vistas ao monitoramento e prevenção de acidentes 
geológicos, o evento de 2020 foi muito sério, mesmo para os profissionais mais experientes 
“previsível, entretanto, para quem estuda séries históricas de chuvas e mapeou o risco 
de escorregamentos de encostas. Foi algo extremo, porém não fora do que aconteceu 
outrora” (FOLHA SANTISTA, 22/03/2020).

Outra questão destacada por Cassandra como extremamente problemática diz 
respeito ao contínuo crescimento da ocupação de áreas impróprias nos morros. (FOLHA 
SANTISTA, 22/03/2020). 

Os recursos federais, estaduais e municipais para obras de contenção de encostas 
e para relocação de moradias sempre foram insuficientes e há alguns anos estão severa-
mente reduzidos pelo teto de gastos, em função da lei de responsabilidade fiscal e pela 
emenda constitucional nº 95, aprovada em 15/12/2016. 
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Já de há muito os municípios têm lançado mão de programas de ‘congelamento’ de 
assentamentos irregulares e precários, atitude inócua que não resiste à pressão oriunda 
da precarização do trabalho e empobrecimento das famílias. Referindo-se à ocupação 
irregular de terras Maricato lembra que “não fosse tolerada e a população pobre ficasse 
sem alternativa nenhuma, teríamos uma situação de guerra civil...” (MARICATO, 2002, p: 161) 

Analisando a produção do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV na RMBS, 
Klintowitz e Rufino (2014) lembram que historicamente a produção habitacional para 
atender baixa renda dos municípios centrais da RMBS ocupou as periferias desses muni-
cípios. Destaque-se que a periferização dos empreendimentos habitacionais populares 
teve início em décadas anteriores, quando ainda havia terrenos de grandes dimensões 
próximos aos centros de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. 

Analisando a inserção urbana da produção do MCMV, as autoras mostram que a 
faixa 1, tanto do MCMV 1 quanto do MCMV 2, contemplou municípios fora da área central 
(principalmente nos municípios de Itanhaém e Peruíbe), onde os déficits são quantitati-
vamente menores e excluiu demanda maior, dos municípios que concentram empregos. 

A implantação de conjuntos do MCMV em municípios centrais da RMBS 
seria, à primeira vista, mais includente, já que mais condizente com os 
números de déficit habitacional e com a infraestrutura e oportunidade 
de empregos existentes (KLINTOWITZ e RUFINO,2014, p: 129)  

A disparidade no atendimento à demanda reside, como lembram as autoras, na 
lógica do programa 

Que ao delegar a promoção de empreendimentos habitacionais às empre-
sas promotoras, [...] é mais viável nos municípios onde a terra é mais 
barata. (KLINTOWITZ; RUFINO, 2014, p: 127)

Ocorre que os municípios centrais estão submetidos a fortes processos especula-
tivos originados pelas limitações de terras livres ocupáveis. Há restrições à ocupação 
em decorrência das áreas gravadas como de preservação permanente (em média 80% 
do território) e, como oferecem infraestrutura e empregos, seus territórios tornam-se 
altamente disputados pelo mercado imobiliário.    

Isso põe em evidência a necessidade de controle do preço da terra, através de polí-
ticas de desenvolvimento calcadas na reforma urbana, até porque a produção pública 
de habitação de interesse social, via COHAB Baixada Santista e CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, padecem de estrangu-
lamentos no atendimento à demanda por causa  dos preços dos terrenos. 
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 Como na maioria dos municípios brasileiros, na Baixada Santista há pouca adesão 
aos princípios e diretrizes da reforma urbana corporificados nos instrumentos ofere-
cidos pelo Estatuto da Cidade, especialmente aqueles relacionados ao cumprimento da 
função social da propriedade e combate a especulação imobiliária, qual seja, PEUC, IPTU 
Progressivo no Tempo e ZEIS.

Com exceção de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, adotadas por pratica-
mente todos os municípios, os demais instrumentos citados ou não estão abrigados 
na legislação urbanística ou carecem de efetividade. É o caso de ZEIS de vazios urbanos, 
não raro citadas como instrumento integrante da política urbana municipal, mas que, 
por falta de regulamentação que delimite as áreas de incidência do instrumento, per-
manecem sem efetividade.

O PEUC e IPTU Progressivo no Tempo são citados em todos os planos diretores, 
até mesmo por Cubatão, cuja lei, de 1998, é anterior ao Estatuto da Cidade. Os planos 
diretores de Santos, São Vicente e Guarujá preveem o PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, 
citando-os como instrumentos de combate à retenção especulativa e definem áreas de 
incidência do dispositivo, porém apenas Santos avançou na aplicação, tendo notificado 
dois imóveis caracterizados como não utilizados.

Para enfrentar tal problemática, é preciso integrar as políticas públicas no âmbito 
local e regional como estabelece o art. 2º, VI da Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/07) que prevê a integração da política de saneamento 

[...] com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habita-
ção, e combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida. (BRASIL, 2007) 

Do mesmo modo, é necessário regulamentar a lei federal que institui a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012), a qual modifica o Estatuto da 
Cidade no artigo 42B, trazendo novas exigências no conteúdo dos planos diretores no 
tocante às áreas com restrições à urbanização e sujeitas a controle especial em função 
de ameaça de desastres. O que reforça o Plano Diretor como um efetivo instrumento da 
política de desenvolvimento e expansão urbana, para nortear a construção de cidades 
sustentáveis e resilientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço tecnológico proporcionado por leituras meteorológicas, através de dados 
fornecidos por satélites e outros instrumentos, cumpre sua parte na previsão de chuvas, 
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informando antecipadamente o período em que ocorrerão e o volume esperado. Da 
mesma forma, o conhecimento específico da dinâmica dos solos desenvolvido no Brasil 
permite antever a relação causa-efeito das chuvas sobre encostas habitadas de morros.

Apesar disso, no segundo decênio do século XXI ainda se assiste a tragédias com 
perda de patrimônio e vítimas fatais, episódios que historicamente têm acometido a 
população de baixa renda, cuja única alternativa para manter-se próximo aos empregos 
é fixar residência em áreas sujeitas a risco, como encostas e topos de morros que não 
interessam ao mercado imobiliário formal.  

A experiência no trato dessas questões na RMBS tem mostrado enormes hiatos no 
tempo entre a proposição e execução, tanto de medidas de caráter preventivo quanto 
reparatórios, evidenciando que, enquanto os problemas se agravam, o poder público 
se omite, subutilizando o conhecimento científico e técnico produzido para resolução 
dos problemas.

No campo da habitação verifica-se que os Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social - PLHIS se encontram desatualizados, de modo que os municípios não sabem nem 
qual é o déficit habitacional atual nem como vem evoluindo as demandas por habitação 
social na cidade e nas áreas dos morros.  A falta de recursos financeiros, sempre invocada 
para justificar a inércia, decorre em grande medida das prioridades orçamentárias, cuja 
seleção se dá, historicamente, em detrimento da população mais pobre. 

Um fator subjacente a esses problemas diz respeito à política de desenvolvimento 
urbano, que nos municípios da RMBS (como de resto na maioria das cidades brasileiras)  
se resume a administrar a ação do mercado imobiliário no espaço urbano, sem intervir 
num dos aspectos centrais da ação desse segmento econômico, que é a influência no 
preço da terra. As ferramentas de reforma urbana disponibilizadas pelo Estatuto da 
Cidade são subutilizadas e até mesmo utilizadas de maneira distorcida, como a adoção 
do IPTU Progressivo no Tempo com finalidade meramente arrecadatória. 

No plano municipal, além da inversão de prioridades nos investimentos e revisão 
dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, colocando-os em consonância com 
os Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação do Solo, mostra-se cada vez mais urgente 
a adoção de política de desenvolvimento urbano integrado e sustentável. Uma política 
integrada que envolva saneamento básico, proteção, defesa civil e que esteja fundada 
nos princípios da reforma urbana, com finalidade de redução das desigualdades socio-
espaciais e a garantia da justiça social e do direito à cidade para todos. 
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RESUMO

O município de Petrópolis (RJ) enfrenta anualmente desastres naturais devido às fortes chuvas 
e o relevo montanhoso que configura o espaço urbano, principalmente nos bairros periféricos, 
como é caso dos bairros do distrito de Cascatinha. Esse vem enfrentando um elevado cresci-
mento populacional e ocupação desordenados em áreas suscetíveis a riscos e vulnerabilidades 
socioambientais. O trabalho tem por objetivo identificar esse cenário através do levantamento 
de dados da região e analisar a implementação do Plano Diretor Municipal de Petrópolis a 
fim de observar a dificuldade da prática e a ausência do compromisso pelas Secretarias de 
gestão urbana com o planejamento urbano e a revisão de projetos de leis. Este artigo analisa 
criticamente o Plano Diretor Municipal de Petrópolis no que diz respeito às áreas de riscos e 
vulnerabilidades socioambientais. Em seguida, apresenta um diagnóstico do distrito de Cas-
catinha com o propósito de avaliar quais as características e problemáticas locais e as ações 
aplicadas nos quesitos relativos às estratégias de intervenções e projeto urbano, tendo como 
base o direito à moradia digna e princípios de justiça social e ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: urbanismo. projeto urbano. risco. vulnerabilidade. plano diretor.

ABSTRACT

The city of Petrópolis (RJ) faces natural disasters annually due to heavy rains and the mountai-
nous relief that shapes the urban space, especially in the peripheral neighborhoods, as in the 
neighborhoods of the district of Cascatinha. Which has been facing high population growth and 
disorderly occupation in areas susceptible to social environmental risks and vulnerabilities. 
The work aims to identify this scenario by collecting data and analyzing the implementation 
of the Petrópolis Municipal Master Plan in order to observe the difficulty of the practice and the 
absence of commitment by the urban management with urban planning and revision of draft 
laws. This article critically analyzes the Petrópolis Municipal Master Plan with regard to the 
areas of social environmental risks and vulnerabilities. Then it presents a diagnosis of the district 
of Cascatinha with the purpose of evaluating which are the local characteristics and problems 
and the actions applied in the questions related to the strategies of interventions and urban 
project, based on the right to decent housing and principles of social and environmental justice.

KEYWORDS: urbanism. urban design. risk. vulnerability. master plan.

RESUMEN

La ciudad de Petrópolis (RJ) enfrenta anualmente desastres naturales debido a las fuertes 
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lluvias y el relieve montañoso que da forma al espacio urbano, especialmente en los barrios 
periféricos, como es el caso en los barrios del distrito de Cascatinha. Esto ha enfrentado un 
alto crecimiento de la población y una ocupación desordenada en áreas susceptibles a riesgos 
y vulnerabilidades socioambientales. El trabajo apunta a identificar este escenario mediante 
lo levantamiento de datos de la región y el análisis de la implementación del Plan Maestro 
Municipal de Petrópolis para observar la dificultad de la práctica y la falta de compromiso 
de las secretarías de gestión urbana con la planificación y revisión urbanas de proyectos de 
ley. Este artículo analiza críticamente el Plan Maestro Municipal de Petrópolis con respecto a 
las áreas de riesgos y vulnerabilidades socioambientales. Luego presenta un diagnóstico del 
distrito de Cascatinha con el propósito de evaluar cuáles son las características y problemas 
locales y las acciones aplicadas a problemas relacionados con las estrategias de intervención 
y proyecto urbano, basadas en el derecho a una vivienda digna y los principios de justicia 
social y ambiental.

PALABRAS CLAVE: urbanismo. diseño urbano. riesgo. vulnerabilidade. plan maestro.

INTRODUÇÃO

O município de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, enfrenta anualmente 
desastres naturais, como deslizamentos e cheias periódicas, devido às fortes chuvas e 
o relevo montanhoso que configura o espaço urbano, principalmente nos bairros peri-
féricos, como é caso dos bairros do distrito de Cascatinha, que vem sofrendo impactos 
ambientais causados pelo elevado crescimento populacional e ocupação desordenados 
em áreas suscetíveis a riscos e vulnerabilidades socioambientais. 

Os deslizamentos são os desastres naturais que geram maior número de vítimas 
fatais no Brasil. Além de serem fenômenos naturais, a remoção da vegetação e a ocu-
pação urbana fazem com que esse processo se acelere e ocorra com maior frequência. 
Uma das principais causas dos deslizamentos é a falta de infraestrutura urbana, sendo 
necessária uma política de prevenção de riscos e planejamento urbano, pois muitas 
cidades desconhecem a importância das políticas preventivas e gestão de risco. (CAR-
VALHO; GALVÃO, 2006) 

No entanto, em países como o Brasil, as leis são aplicadas devido às circunstâncias, 
o que distancia o Plano Diretor da gestão urbana, o desenvolvimento das cidades se faz 
por planos aprovados nas Câmaras Municipais, através de interesses da política local. 
Dessa forma, parte da população é excluída do direito à cidade e tem de buscar sua pró-
pria moradia por meios precários, sem conhecimento técnico e respeito à legislação, em 
áreas ambientalmente frágeis que não interessam ao mercado legal. A consequência 
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dessas invasões são a poluição de recursos hídricos, desmoronamentos, enchentes e 
epidemias. (MARICATO, 2007)

A questão abordada nesse estudo se constitui sobre a análise do Plano Diretor 
de Petrópolis e as ações aplicadas nos quesitos relativos às estratégias de intervenções 
e projeto urbano nas áreas de risco e vulnerabilidade socioambientais do distrito de 
Cascatinha, tendo como base o direito à moradia digna e princípios de justiça social e 
ambiental, a fim de observar a dificuldade da prática e o descompromisso pelas Secre-
tarias de gestão urbana com o planejamento urbano e a revisão de projetos de leis.

RISCO E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS EM PETRÓPOLIS

O risco é um objeto social que só existe na condição da existência de um grupo 
social ameaçado pelos seus efeitos, representando um perigo que afeta esse grupo e esta-
belecendo indicadores de vulnerabilidade. Portanto, a vulnerabilidade compartilhada 
por um grupo social se dá em função da distribuição populacional pela área de risco. 
(VEYRET, 2019) Contudo, deve-se ressaltar que uma situação de vulnerabilidade social 
não orienta uma situação de risco, enquanto em caso contrário, as circunstâncias de 
risco geram vulnerabilidades.

Nos anos de 1991 a 2012, o município de Petrópolis liderou o ranking de “Registros 
de desastres naturais por evento” do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED UFSC, 
2013), com 33 ocorrências, todas relacionadas às chuvas, distribuídas em diferentes 
tipos de desastres naturais: movimentos de massa (18), alagamentos (3), enxurradas (6) 
e inundações (6). A frequência dos movimentos de massa está associada ao declive das 
encostas, nível de acentuação e elevada rede de drenagem, além da ocorrência de chuvas 
intensas que propiciam um maior índice de ocorrência de escorregamentos.

Nas periferias, o urbanismo é sempre incompleto e na maioria das vezes de risco. 
O urbanismo de risco também oferece perigo para toda a cidade por oferecer espaços de 
qualidade que não são partilhados por todos. Quando um desastre ocorre em uma área 
da cidade, o todo sofre com o problema. Sendo assim, a exclusão territorial na cidade é 
a condenação dela a um urbanismo de risco. (ROLNIK, 1997) O município de Petrópolis 
sofreu em 2011, junto com outras cidades da Região Serrana, o maior desastre natural 
devido às fortes chuvas, em que 50.000 pessoas foram afetadas pelas enchentes e desliza-
mentos, o que teve um profundo impacto na cidade como um todo. A prefeitura teve que 
se mobilizar para prestar atendimento às famílias desabrigadas e a população se uniu 
em uma rede de solidariedade para doação e coleta de toneladas de alimentos, roupas 
e colchonetes. Essa tragédia colocou Petrópolis em mais uma incidência na tabela de 
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“Danos humanos relacionados aos eventos mais severos” do Atlas Brasileiro de Desastres 
Naturais (CEPED UFSC, 2013), com eventos em 2008 e em 2011 (Tabela 1).

“Para alguns administradores, gerir o risco pode parecer simples, trata-se 
de definir a álea responsável pelo perigo, depois aplicar um regulamento 
(urbanismo) integrando esse perigo. Ora, esse modelo mostra suas limi-
tações, algumas das quais foram invocadas: a insuficiência dos conheci-
mentos sobre a álea, a recusa em considerá-la, os limites do zoneamento 
e das regulamentações. O risco obriga a ‘repensar as relações locais de 
solidariedade no território’ [...]”. (VEYRET; RICHEMOND, 2019, p. 53)

þŔŹơȍŔ�ࠀ��þŔŹơȍŔ�Ǝơ�7Ŕȥȶɽ�ǠʠȟŔȥȶɽ�ɭơȍŔƃǫȶȥŔƎȶɽ�Ŕȶɽ�ơʽơȥʋȶɽ�ȟŔǫɽ�ɽơʽơɭȶɽ�Ǝơࠀࠈࠈࠀ��Ŕࠁࠀ߿ࠁ��
bȶȥʋơࡪ��ʋȍŔɽ�%ɭŔɽǫȍơǫɭȶ�Ǝơ�7ơɽŔɽʋɭơɽ�¥ŔʋʠɭŔǫɽ�-FáF7�čbò-ࠂࠀ߿ࠁ��ɢࠁࠃ�

A OBRIGATORIEDADE DO PLANO DIRETOR

O Plano Diretor é o instrumento mais importante para o planejamento urbano por 
ser resultado de um diagnóstico da estrutura social, econômica, física e político-admi-
nistrativa de uma cidade criando bases para orientar um desenvolvimento inclusivo e 
sustentável e, através da participação comunitária, promover qualidade de vida à popu-
lação mitigando e reduzindo os riscos dos impactos da urbanização. Com a criação do 
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), o Plano Diretor passou a ser obrigatório 
para cidades brasileiras com população superior a vinte mil habitantes, que integrem 
regiões metropolitanas, áreas de interesse turístico ou estejam incluídas no cadastro 
nacional de Municípios com áreas suscetíveis a deslizamentos, inundações ou processos 
correlatos de grandes impactos. 

O Plano Diretor de Petrópolis (PDP) foi instituído pela Lei municipal nº 6.321 de 
dezembro de 2005, revisto e atualizado pela Lei municipal nº 7.167 de 28 de março de 2014, 
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ano em que foi elaborado um diagnóstico e a decorrente minuta do Plano pela equipe 
da Secretaria de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura, técnicos de outras Secretarias 
e consultores especializados. No Plano estão definidos como objetivos estratégicos, no 
Art. 7º do Capítulo II, a garantia da segurança físico-urbanística e social da população 
em situações de risco de deslizamento e cheias periódicas, a distribuição equânime de 
infraestrutura, equipamentos e serviços públicos garantindo o direito à cidade a todos, 
como também o desenvolvimento dos bairros e distritos de forma a evitar os desloca-
mentos para o Centro Histórico. 

O Art. 18º da Seção IV define as diretrizes e objetivos básicos para ações das Políticas 
Ambientais e Paisagísticas municipais, sendo destacadas: a redução dos riscos socio-
ambientais através da identificação das áreas de risco de deslizamentos e inundações, 
o planejamento de contingência e medidas de prevenção, a instalação de sistema de 
alarme e radares meteorológicos, o reassentamento da população em área de risco e 
a articulação entre o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Petrópolis e a 
Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação de Solo (LUPOS), conciliando os espaços urbanos 
consolidados e as intenções de preservação ambiental.

A Seção V trata especificamente sobre o Plano Municipal de Mitigação de Riscos em 
Encostas e Margens de Rios e como deve ser o roteiro do documento através da identifica-
ção dos riscos, da avaliação da ocorrência de deslizamentos e cheias, do levantamento do 
número de moradias de cada setor de risco, da definição dos locais de abrigos provisórios 
e locais para construção de novas moradias em casos de realocação habitacional, além 
da delimitação de setores que possam ser afetados para a definição de obras a fim de 
eliminar ou mitigar os riscos.

Quanto à Política Habitacional tratada na Seção XI, o Plano garante alternativas de 
moradia digna à população de Petrópolis, a recuperação e regularização urbanística e 
fundiária dos assentamentos precários, bem como a garantia da realocação de famílias 
em áreas de risco.

No ano de 2012, a Lei Federal nº 12.608 foi instituída e estabeleceu a Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), a qual alterou o Estatuto da Cidade sendo critério de 
obrigatoriedade na elaboração de Planos Diretores de municípios com áreas suscetíveis 
a deslizamentos e inundações de grandes impactos ou processos geológicos ou hidro-
lógicos correlatos. A PNPDEC compreende ações de mitigação, prevenção e recuperação 
direcionadas à defesa civil com o objetivo de reduzir os riscos de desastres, apoiar as 
comunidades atingidas prestando assistência à população e monitorando os eventos 
causadores de desastres produzindo, dessa forma, alertas antecipados sobre a possível 
ocorrência de desastres. Essa Lei demonstra uma compreensão da importância do Plano 
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Diretor aliado ao planejamento urbano na identificação e avaliação dos riscos e vulne-
rabilidades, de modo a reduzir e prevenir a ocorrência desses.

As disposições do Plano Diretor de Petrópolis estão de acordo com a Lei Federal 
nº 12.608/2012, tendo em vista suas diretrizes voltadas à redução e controle do risco 
socioambiental. E diante da decorrência anual dos desastres naturais, a Prefeitura de 
Petrópolis viu a necessidade de elaborar o Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), 
que na sua primeira versão em 2007, tratava somente do primeiro distrito, mas em 2018 
foi apresentado um novo levantamento das áreas de risco de todos os distritos do muni-
cípio, além de ações de mitigação, dentre as quais estão obras de drenagem e limpeza dos 
rios, obras de contenção, reassentamento da população em áreas de risco classificadas 
como alta ou muito alta, com consequente demolição das moradias e reflorestamentos 
de áreas degradadas. 

Entretanto, tanto as obrigações e diretrizes relacionadas às áreas de risco do Plano 
Diretor de Petrópolis, quanto as medidas mitigadoras do Plano de Municipal de Redução 
de Riscos não foram implementadas no distrito de Cascatinha até o dado momento. 
Desde 2008 alguns esforços vêm acontecendo para que a Lei de Uso, Parcelamento e 
Ocupação de Solo (LUPOS), importante Lei Complementar ao Plano Diretor, que não é 
revisada há mais de 20 anos, seja revisada com a participação de universitários e da 
população. No entanto, dois anos transcorreram e a revisão ainda não aconteceu, o que 
causa um déficit no desenvolvimento da cidade e planejamento de políticas públicas, 
considerando a modificação do espaço urbano nesse período. 

Não há conscientização de muitos gestores municipais sobre a importância da 
implementação do Plano Diretor, mesmo com a sua obrigatoriedade, e o encaram como 
algo burocrático ou um meio de obter financiamentos públicos. Sendo assim, as cidades 
estão tendo dificuldades de colocar o Plano em prática, mas a maioria também não tem 
estrutura administrativa adequada e equipe capacitada para a elaboração de um pla-
nejamento urbano com elevado grau de complexidade. Pode-se compreender, portanto, 
que um dos problemas enfrentados pelo plano é a obrigatoriedade instituída pelas 
autoridades legislativas e a dificuldade de compreensão e execução pelas prefeituras. 
(BRAGA, 1995) A obrigatoriedade do Plano Diretor não faz com que esse seja aplicado 
ou quando executado, seja eficaz, devido ao grande distanciamento entre a teoria e a 
prática da administração pública, que não assume as decisões relacionadas à gestão dos 
riscos, somado a realidade de um sistema político deficiente e um contexto econômico 
caracterizado pela desigualdade.
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O CASO DO DISTRITO DE CASCATINHA

Apesar de Petrópolis ser conhecida como Cidade Imperial por refugiar a elite eco-
nômica na época do Império, veio a adquirir relevância nacional como polo industrial 
a partir de 1870, quando começou a receber investimentos em companhias têxteis 
devido aos salários mais baixos, à existência de rios na cidade que produziam energia 
hidráulica e o clima mais frio que evitava a formação de nós nos tecidos. Tal processo 
ocasionou grande impulso econômico e demográfico, mas se desenrolou de maneira 
desordenada no território geográfico, com a implantação das indústrias em áreas iso-
ladas. No entorno das indústrias, logo surgiram os assentamentos, onde se instalaram 
as famílias dos operários, formando vilas operárias. Nestas vilas originaram-se vários 
bairros atuais do município. Dessa forma, surgiu o distrito de Cascatinha, devido à ins-
talação da Companhia Petropolitana de Tecidos em 1873. Esta indústria foi desativada, 
o que teve profundo impacto econômico, produzindo desemprego, diminuição de renda 
e empobrecimento da população residente na área. (MESQUITA, 2012)

O distrito de Cascatinha se caracteriza topograficamente pelo relevo montanhoso 
com encostas acentuadas. É cortado por corpos de água corrente que oscilam da escala 
do córrego a do rio. Atualmente, o distrito se mantém em crescimento, mas de forma 
desordenada, o que vem agravando o índice dos impactos ambientais devido ao aumento 
da ocupação em áreas de encostas. Tais características associadas a um processo de ocu-
pação antrópica desordenada e espontânea produziu grandes áreas suscetíveis a riscos 
e vulnerabilidades socioambientais. (GUERRA; GONÇALVES; MELO, 2007)

Cascatinha é o segundo distrito de Petrópolis dos cinco existentes - Petrópolis (1º), 
Cascatinha (2º), Itaipava (3º), Pedro do Rio (4º) e Posse (5º) - com a maior superfície terri-
torial, 274 Km² de extensão, e a segunda maior população, 64.936 habitantes, depois do 
distrito-sede de Petrópolis, que detém de melhor infraestrutura, transportes, comércios, 
oportunidades de empregos, etc. O distrito de Cascatinha divide-se nos bairros: Itamarati, 
Cascatinha, Alcobacinha, Roseiral, Samambaia, Carangola, Caititu, Vale do Carangola, 
Frias, Bonfim, Nogueira, Bonsucesso, Araras, Malta, Fazenda Inglesa, Corrêas, Bairro da 
Glória, Estrada da Saudade, Jardim Salvador, Bela Vista, Provisória, Boa Vista, Humberto 
Rovigatti, Vicenzo Rivetti, Castelo São Manoel, Calembe e Vista Alegre.

Ao examinar o diagnóstico do Plano Diretor de Petrópolis é possível perceber a 
atenção maior ao distrito de Petrópolis, principalmente com o bairro Centro, sendo que 
este foi o único distrito da cidade que passou por um grande plano urbanístico em sua 
concepção: o Plano Koeler. Nos dias atuais, ainda há um maior investimento no centro 
histórico da cidade, na elaboração de projetos urbanos para a atração turística, enquanto 
os outros distritos não tiveram planejamento urbano e sofrem com ausência de infra-



470

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

estrutura e ocupações irregulares, recebendo menos investimentos da administração 
pública. O mapa da Figura 1 apresenta a intensidade de deslizamentos no município 
de Petrópolis de 1945 a 2015, em que o distrito de Cascatinha registrou eventos de alta 
e média intensidade, sendo o segundo distrito com maior risco de deslizamentos de 
grandes impactos da cidade. Tais conjunturas motivaram esse trabalho a analisar as 
áreas de risco e vulnerabilidade socioambientais e a aplicação do Plano Diretor pela 
gestão pública no distrito de Cascatinha.

Por estar localizado em uma região de relevo montanhoso, com encostas acentuadas 
e corpos d’água, é uma área que sofre com movimentações de massa (Figura 2) e riscos 
geológicos denominados de “corrida de massa” e “enxurrada” (Figura 3), de acordo com 
mapeamentos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), além de sofrer 
com áreas inundáveis devido às cheias que ocorrem nos rios durante as fortes chuvas. 
Diante desse cenário é uma área que necessita de medidas preventivas eficientes. Prin-
cipalmente devido à existência de pessoas residentes nessas regiões. 

Figura 1 – Mapa da intensidade de deslizamentos no município de Petrópolis no período de 
1940 a 2015. Fonte: Análise da distribuição espacial de deslizamentos no município de Petrópolis 
ࠇࠀ߿ࠁ��bFè¥�¥7FòFĪFò¥�F¡zè¶Īò�ĵ¥�ࠄࠀ߿ࠁ��Ŕࠄࠃࠈࠀ��ơȥʋɭơ�è
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Figura 2 – Mapa de Movimento de Massa do distrito de Cascatinha. Fonte: Mapa elaborado pela 
autora usando dados da plataforma da CPRM, 2020.
bǫǌʠɭŔ�ࠂ��¡ŔɢŔ�Ǝơ�òʠɽƃơʋǫŹǫȍǫƎŔƎơ���zȥʠȥƎŔƇŴȶ�-ȶɭɭǫƎŔ�Ǝơ�¡ŔɽɽŔ�ơ�FȥˉʠɭɭŔƎŔ�Ǝȶ�Ǝǫɽʋɭǫʋȶ�Ǝơ�
Cascatinha. Fonte: Mapa elaborado pela autora usando dados da plataforma da CPRM, 2020.

Alguns fatores que levam à vulnerabilidade são o desequilíbrio econômico, dis-
paridade de poder entre grupos sociais, níveis educacionais, segurança e qualidade de 
vida. As pessoas vivem em áreas de risco compatíveis com as suas rendas, sendo assim 
a população de baixa renda tem menor influência sobre o arredor físico e sócio-político 
em relação às elites de poder. (WISNER et. al, 2004) Através dos dados socioeconômicos 
(Tabela 2) fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), constata-se 
que o distrito de Cascatinha é uma região com população de baixa renda, entretanto 
apresenta um alto índice de alfabetização que pode ser explicado pela boa oferta de 
escolas de ensino público no local. 

þŔŹơȍŔ�7�ࠁ�ŔƎȶɽ�ɽȶƃǫȶơƃȶȥȼȟǫƃȶɽ�7�ǫɽʋɭǫʋȶ�Ǝơ�-ŔɽƃŔʋǫȥǠŔ��-ơȥɽȶ߿ࠀ߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ�þŔŹơȍŔ�ơȍŔŹȶ-
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ɭŔƎŔ�ɢơȍŔ�ŔʠʋȶɭŔ�ƃȶȟ�ƎŔƎȶɽ�ơˉʋɭŔǭƎȶɽ�Ǝȶ�z%eF߿ࠀ߿ࠁ�

“As áleas naturais podem dar origem a riscos sociais, uma insegurança pode estar 
relacionada à desorganização da administração e a certa carência dos atores políticos”. 
(VEYRET, 2019, p. 244) As características geomorfológicas da região propiciam além dos 
riscos ambientais, os chamados riscos sociais, que estão relacionados à insegurança 
urbana e à definição do bairro pela taxa de desemprego e criminalidade - de acordo com 
os dados socioeconômicos, 40% da população não tem renda -, mas ainda é desigual a 
eficácia das políticas públicas para responder essas questões. 

Um levantamento feito pelo Plano Diretor analisou as maiores demandas dos 
distritos (Figura 4), no qual foi verificado que Cascatinha tem como prioridade saúde, 
transporte e prevenção contra deslizamentos e enchentes, estes últimos devido ao impacto 
do crescimento desordenado nas últimas décadas em áreas de encostas, apresentando 
grande risco de ocorrência de desastres naturais.
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bǫǌʠɭŔ�7�ࠃ�ơȟŔȥƎŔɽ�ȟŔǫɽ�ǫȟɢȶɭʋŔȥʋơɽ�Ǝȶ�7ǫɽʋɭǫʋȶ�Ǝơ�-ŔɽƃŔʋǫȥǠŔ�bȶȥʋơࡪ�eɭŖ˪ƃȶ�ɭơɢɭȶƎʠ˖ǫƎȶ�
ɢơȍŔ�ŔʠʋȶɭŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ǫȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�Ǝȶ�áȍŔȥȶ�7ǫɭơʋȶɭ�Ǝơ�áơʋɭȷɢȶȍǫɽ��7ǫŔǌȥȷɽʋǫƃȶ�áFþè¸á¶�zò�
ࠄࠆ��ɢࠃࠀ߿ࠁ

A Secretaria Municipal de Habitação desenvolveu o Plano Local de Habitação de 
Interesse Social - PLHIS (PETRÓPOLIS, 2012), um instrumento importante de planejamento 
urbano que complementa e garante a aplicabilidade do Plano Diretor através de pesqui-
sas, diagnósticos e diretrizes com o objetivo de compreender o perfil e as necessidades 
habitacionais da cidade. O PLHIS elaborou pesquisas acerca de assentamentos precários 
(ocupações, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais degradados) existentes 
no município, que totalizaram 147 com 29.023 domicílios. O distrito de Cascatinha 
tem 6.396 domicílios, em 26 assentamentos precários, destes 1.243 estão em situação 
de regularização consolidada, 3.865, de urbanização complexa, e 1.288, de remoção não 
consolidável (Tabela 3).

De acordo com o Plano, os domicílios em situação consolidada são aqueles que pos-
suem infraestrutura básica e não necessitam de intervenções mesmo se não regularizados 
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ainda. Aqueles que se encontram em urbanização complexa estão em aglomerações que 
necessitam de infraestrutura, mas são consolidáveis, apresentando condições promissoras 
à regularização urbanística, podendo ou não haver remoções. Já os domicílios não con-
solidáveis são os que estão em situações de risco e devem ser removidos e reassentados.

þŔŹơȍŔ�7�ࠂ�ȶȟǫƃǭȍǫȶɽ�ơȟ�ŔɽɽơȥʋŔȟơȥʋȶɽ�ɢɭơƃŖɭǫȶɽ�ơȟ�áơʋɭȷɢȶȍǫɽ�ɢȶɭ�7ǫɽʋɭǫʋȶ�ɽơǌʠȥƎȶ�ɢơɭɽɢơƃ-
ʋǫʽŔ�Ǝơ�ƃȶȥɽȶȍǫƎŔƇŴȶ�ơ�ȥơƃơɽɽǫƎŔƎơɽ�ǠŔŹǫʋŔƃǫȶȥŔǫɽ�ơɽʋǫȟŔƎŔɽ�bȶȥʋơࡪ�áȍŔȥȶ��ȶƃŔȍ�Ǝơ�qŔŹǫʋŔƇŴȶ�

Ǝơ�zȥʋơɭơɽɽơ�òȶƃǫŔȍ�áFþè¸á¶�zòࠁࠀ߿ࠁ��ɢࠇࠂࠀ�

Um outro estudo do PLHIS analisou quantas Unidades Habitacionais estavam em 
Risco Alto e Muito Alto, diante à possibilidade de escorregamento de encostas ou processos 
geológicos correlatos. Como resultado em Cascatinha há 2.675 Unidades Habitacionais 
em Risco, e destas 1.066 se encontram em Risco Muito Alto (Tabela 4). É possível perceber 
que menos da metade dos domicílios em assentamentos precários estão em risco, no 
entanto isso não elimina sua situação de vulnerabilidade. 

þŔŹơȍŔ�ࠃ��æʠŔƎɭȶ�èơɽʠȟȶ�ƎŔɽ�čq�ơȟ�èǫɽƃȶ��ȍʋȶ�ơ�¡ʠǫʋȶ��ȍʋȶ�ơȟ�áơʋɭȷɢȶȍǫɽ�è��bȶȥʋơࡪ�áȍŔȥȶ�
�ȶƃŔȍ�Ǝơ�qŔŹǫʋŔƇŴȶ�Ǝơ�zȥʋơɭơɽɽơ�òȶƃǫŔȍ�áFþè¸á¶�zòࠁࠀ߿ࠁ��ɢ߿ࠂࠀ�
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Uma das medidas preventivas de desastres adotada pela prefeitura de Petrópolis 
foi a instalação de sirenes em 2014, como meio de alertar os moradores a deixarem suas 
casas quando há risco de chuvas fortes e deslizamentos e procurarem pontos de apoio. 
Há 20 sirenes em 12 comunidades, sendo que 10 estão localizadas no distrito-sede, e 2 
no distrito de Itaipava, ou seja, não existe nenhuma sirene instalada no distrito de Cas-
catinha. E há 28 pontos de apoio na cidade, mas somente dois pontos em Cascatinha: 
um no bairro Corrêas, na Escola Municipal Professor Josemar Contage (Rua Castro Alves, 
80) e outro no bairro Estrada da Saudade, na Escola Municipal Paulo Saldanha (Estrada 
da Saudade, s/n).

A prefeitura criou também o programa de aluguel social, em 2002, com o objetivo 
de atender às famílias em situações de emergência até que novas unidades habitacio-
nais fossem construídas. No entanto, com a frequência anual de desastres, e a tragédia 
de 2011, o Estado teve de assumir uma parte devido à falta de recursos da prefeitura e 
muitos projetos de habitação foram descontinuados, dessa forma, muitas famílias ainda 
vivem na incerteza do aluguel social.

“A governança dos riscos está fundada em três elementos: a precaução, 
a prevenção e a indenização. Esta, baseada na ideia de que o dano é 
reparável e pode ser compensado em termos financeiros, faz com que, 
às vezes, o risco se torne aceitável na medida em que pode ser segurado 
em lugar de empenhar-se em prevenir a crise”. (VEYRET, 2019, p. 19)

O Plano de Ação do PLHIS traçou metas de 2011 a 2023, entre as quais estavam a 
implementação de projetos habitacionais - como do Programa Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) -, a intervenção urbanística em assentamentos precários, a revisão de planos em 
áreas de riscos e elaboração de projetos para a estabilização de encostas, o atendimento 
a todos os desabrigados com o auxílio do aluguel social, além do equacionamento do 
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déficit habitacional em áreas de risco. Para os dias atuais, o Plano acreditava que os 
assentamentos precários já estariam todos urbanizados e regularizados e as famílias 
recebendo assistência, o que está distante de ser uma realidade.

Dois projetos que constam no Plano de Ação e deveriam ter sido implementados 
no bairro Estrada da Saudade, em Cascatinha, até 2013 são o MCMV Estrada da Saudade 
e a Urbanização Integrada da Estrada da Saudade - PAC 2, para atender a 180 e 2.988 Uni-
dades Habitacionais, respectivamente, porém não foram concluídos até hoje. O projeto 
de urbanização compreende oito comunidades: Monte Florido, Themístocles, Ventura, 
Fragoso, Félix, Estrada da Saudade, Orlindo Ditadi e Boa Vista. As intervenções visam 
mitigar os riscos de escorregamento, melhorar a infraestrutura do sistema viário, cons-
truir e reformar equipamentos comunitários, reassentar famílias para nossas unidades 
habitacionais a serem construídas no bairro Boa Vista e prevenir a reocupação de Áreas 
de Preservação Permanente.

Apesar disso, neste ano foi concluído o projeto de 776 unidades habitacionais do 
MCMV no bairro Vicenzo Rivetti no distrito de Cascatinha, que havia sido contratado em 
2013, porém as obras ficaram paralisadas a partir de 2014, sendo retomadas somente em 
2017. Esse conjunto habitacional foi o primeiro e o maior da cidade destinado a famílias 
que ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas de 2011 e outros eventos posteriores. 
As famílias contempladas foram as enquadradas na faixa 1 do programa MCMV, ou seja, 
com renda até R$ 1.800,00 por mês. 

O MCMV é um programa desenvolvido e financiado pelo governo federal e, prova-
velmente, deve-se a isso o fato de ter sido o único projeto implementado e finalizado, 
voltado para a população em áreas de risco e vulnerabilidade socioambientais, no 
distrito de Cascatinha mesmo levando sete anos para ser concluído. Tal cenário apre-
senta o descompromisso da gestão municipal em colocar em prática o Plano Diretor, 
que embora o tenha desenvolvido alinhado ao Estatuto da Cidade, suas diretrizes se 
mantiveram no papel. 

DISCUSSÃO SOBRE A TEORIA E A PRÁTICA DO PLANO DIRETOR

A criação do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) definiu a obrigatorie-
dade do Plano Diretor em algumas cidades brasileiras, sendo assim, o Plano Diretor de 
Petrópolis foi instituído em 2005 (Lei Municipal nº 6.321/2005) e revisado em 2014 (Lei 
Municipal nº 7.167/2014). No entanto, embora a elaboração do Plano Diretor de Petró-
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polis esteja alinhada com o Estatuto da Cidade e compreenda diretrizes de mitigação 
e prevenção em áreas de risco e vulnerabilidade socioambientais de acordo com a Lei 
Federal nº 12.608, na prática essa se deu somente para o cumprimento burocrático, 
pois até o momento as diretrizes não vêm sendo cumpridas para a redução do risco e 
vulnerabilidade socioambiental do distrito de Cascatinha, como também, as medidas 
mitigadoras de Planos complementares como o Plano de Municipal de Redução de Riscos 
e a revisão de Leis complementares como a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação de Solo 
(LUPOS), que não ocorre há mais de 20 anos.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social, um dos Planos complementares ao 
Plano Diretor de Petrópolis, contribuiu bastante para o distrito de Cascatinha na teoria, 
com estudos sobre assentamentos precários e unidades habitacionais em áreas de risco. 
Entretanto, na prática podemos observar, a partir de uma análise do seu Plano de Ação, 
que os projetos previstos para o distrito de Cascatinha, o MCMV Estrada da Saudade e a 
Urbanização Integrada da Estrada da Saudade - PAC 2, que deveriam ter sido implemen-
tados até 2013 não foram concluídos até hoje.

No entanto, foi concluído neste ano o único projeto voltado para a população em 
áreas de risco e vulnerabilidade socioambientais no distrito de Cascatinha, o MCMV no 
bairro Vicenzo Rivetti, que atenderá a 776 famílias que perderam suas casas nos últimos 
desastres. O projeto levou 7 anos para ser finalizado porque ficou paralisado por 3 anos 
por depender de financiamentos federais, motivo pelo qual talvez seja o único projeto 
implementado e finalizado no distrito.

Esse descompromisso da gestão pública causa um déficit no desenvolvimento da 
cidade e no planejamento de políticas públicas, principalmente devido à modificação que 
o espaço urbano sofreu durante os anos de implementação dos Planos e leis até os dias 
atuais. Portanto, a obrigatoriedade do Plano Diretor não é garantia da sua aplicabilidade 
e isso se justifica pelo sistema político deficiente em que há um grande distanciamento 
entre a teoria e a prática da administração pública, que não prioriza a gestão de risco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho teve como premissa a dificuldade prática e o descompromisso pelas 
Secretarias de gestão urbana com o planejamento urbano e a revisão de projetos de leis, 
analisando as diretrizes referentes às áreas de risco e vulnerabilidade socioambientais 
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do Plano Diretor de Petrópolis e quais ações, relacionadas às estratégias de intervenções 
e projeto urbano, foram implementadas no distrito de Cascatinha.

No diagnóstico do Plano Diretor é possível observar o destaque para o distrito-sede 
de Petrópolis, sendo que este foi o único contemplado com um plano urbanístico na sua 
história, o Plano Koeler, e atualmente recebe mais investimentos em projetos urbanos 
para atração de turistas ao Centro Histórico. Esse cenário apresenta a baixa participação 
da administração pública nos outros distritos, que não tiveram planejamento urbano 
e recebem menos investimentos em projetos urbanos.

O distrito de Cascatinha sofre com movimentações de massa, riscos geológicos 
e inundações devido a sua configuração topográfica. E, também vem sofrendo com o 
impacto do crescimento populacional desordenado em áreas de risco e vulnerabilidade 
socioambientais, sendo assim é uma região que necessita de medidas eficazes para a 
redução de futuros desastres, além de investimentos em infraestrutura e soluções mais 
rápidas de habitação para as famílias que perderam suas moradias em desastres ou que 
estão em situação de remoção.

As medidas preventivas de desastres adotadas pela prefeitura foram a instalação 
de sirenes e a implementação de pontos de apoio. No distrito de Cascatinha foram atri-
buídos dois pontos de apoio a duas escolas municipais, mas não há sirenes instaladas 
nas áreas de risco, o que dificulta a segurança e a mobilização da população em casos 
de chuvas fortes. A prefeitura criou também o programa de aluguel social como uma 
medida provisória para atender famílias em situações de emergência até que as novas 
unidades habitacionais fossem construídas. Mas, como podemos constatar há um déficit 
na construção dos projetos propostos e, dessa forma, muitas famílias ainda dependem 
do aluguel social.

Podemos concluir, desse modo, que a administração pública precisa o quanto antes 
iniciar os processos de revisão e implementação de Leis e Planos complementares ao 
Plano Diretor de Petrópolis, priorizando a urgência de uma gestão de riscos do município 
focada na necessidade particular de cada distrito, a fim de equalizar o déficit no desenvol-
vimento urbano dos distritos e na implementação de políticas públicas. A participação 
pública da população em situação de vulnerabilidade no processo de revisão é funda-
mental, dessa forma a gestão poderá ser mais eficaz e assertiva na implementação de 
projetos urbanísticos que reduzam a ocorrência de desastres futuros, em vez de elaborar 
projetos para solucionar problemas consequentes de eventos passados, como é feita a 
política atual, desenvolvendo projetos do MCMV a partir de investimentos federais para 
as famílias que tiveram suas casas destruídas por desastres nos últimos anos.
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RESUMO

Os espaços livres de uso público possuem função de destaque nas cidades pois contribuem para 
a vitalidade urbana, a melhoria do microclima, o enriquecimento sociocultural, o convívio e a 
troca de experiências. No entanto, o adensamento populacional e as mudanças no uso do solo 
resultam na carência de espaços livres de uso público para práticas sociais. Nesse sentido, o artigo 
apresenta uma análise comparativa e reflexiva da distribuição socioespacial e abrangência das 
praças do município de Vila Velha-ES, tendo como recorte as Regionais Grande Centro, Grande 
Ibes e Grande Aribiri. As análises visam verificar se tais espaços atendem ou priorizam parcelas 
especificas do território urbano. Trata-se de um estudo aplicado, de abordagem quanti-quali-
tativa, definido em três etapas metodológicas: Contextualização; Identificação e Mapeamento; 
e Análises comparativas. Os resultados evidenciam a distribuição não homogênea das praças 
nas Regionais. Enquanto bairros de renda superiores e baixa densidade possuem até 4 praças, 
bairros com rendas inferiores e maiores densidades possuem ausência de espaços livres. Espe-
ra-se com essa pesquisa influenciar futuras intervenções, a fim de qualificar o espaço urbano, 
em especial, do município de Vila Velha.

PALAVRAS-CHAVE: espaços livres de uso público. praças. mapeamento. distribuição socioespacial.  

ABSTRACT

Free spaces for public use play a prominent role in cities as they contribute to urban vitality, the 
improvement of the microclimate, socio-cultural enrichment, socializing and the exchange of 
experiences. However, population density and changes in land use result in a lack of free spaces 
for public use for social practices. In this sense, the article presents a comparative and reflective 
analysis of the socio-spatial distribution and scope of the squares in the municipality of Vila 
Velha-ES, with the Grande Centro, Grande Ibes and Grande Aribiri regions. The analyzes aim 
to verify if these spaces meet or prioritize specific parts of the urban territory. It is an applied 
study, with a quantitative and qualitative approach, defined in three methodological steps: 
Contextualization; Identification and Mapping; and Comparative analysis. The results show 
the non-homogeneous distribution of the squares in the regions. While upper income and low 
density neighborhoods have up to 4 squares, neighborhoods with lower income and higher 
densities lack free spaces. This research is expected to influence future interventions in order 
to qualify the urban space, in particular, the municipality of Vila Velha. 

KEYWORDS: free spaces. squares. mapping. Socio-spacial distribuition.   
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RESUMEN

Los espacios libres para uso público desempeñan un papel destacado en las ciudades, ya que 
contribuyen a la vitalidad urbana, la mejora del microclima, el enriquecimiento sociocultural, 
la socialización y el intercambio de experiencias. Sin embargo, la densidad de población y los 
cambios en el uso de la tierra resultan en una falta de espacios libres para uso público para 
prácticas sociales. En este sentido, el artículo presenta un análisis comparativo y reflexivo de 
la distribución socioespacial y el alcance de las plazas en el municipio de Vila Velha-ES, con las 
regiones Grande Centro, Grande Ibes y Grande Aribiri. Los análisis tienen como objetivo verificar 
si estos espacios se encuentran o priorizan partes específicas del territorio urbano. Es un estu-
dio aplicado, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, definido en tres pasos metodológicos: 
contextualización; Identificación y mapeo; y análisis comparativo. Los resultados muestran 
la distribución no homogénea de los cuadrados en las regiones. Mientras que los vecindarios 
de mayor ingreso y baja densidad tienen hasta 4 plazas, los vecindarios con menores ingresos 
y mayores densidades carecen de espacios libres. Se espera que esta investigación influya en 
futuras intervenciones para calificar el espacio urbano, en particular, el municipio de Vila Velha.

PALABRAS-CLAVE: espacios libres para uso público. plazza. mapeo. distribuición sócio-espacial.

INTRODUÇÃO

Os espaços livres de uso público são essenciais para o bem-estar e a segurança da 
população, na medida em contribuem diretamente com a qualidade ambiental e a vida 
urbana em sociedade. Segundo Lynch (1960), as pessoas não são apenas observadoras 
do espetáculo que acontece nas cidades, mas fazem parte dela e dão vida às cidades, a 
partir das interrelações que acontecem nos espaços públicos.

Para a construção de cidades vivas, nas quais exista uma relação de pertencimento 
e uso entre as pessoas, é necessário a presença de espaços livres de uso público de qua-
lidade, capazes de permitirem o encontro, as práticas recreativas, as atividades de lazer 
e as inter-relações sociais.  Gehl (2014) afirma que o espaço público deve ser utilizado 
por diversos grupos, de variadas idades, sendo um lugar amistoso e acolhedor que visa 
a interação social.  

Os espaços públicos são primordiais para a vida em sociedade, a constituição da 
esfera pública e garantia do direito ao lazer. São nos espaços públicos das cidades onde o 
direito ao lazer pode ser estimulado e garantido. A Constituição da República Federativa 
do Brasil, no artigo 06, estabelece o lazer como direito social à população, juntamente 
com a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, a segurança, a 
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previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados 
(BRASIL, 1988). Ressalta-se que a qualidade socioespacial está diretamente relacionada 
com a presença de espaços livres, fundamental também na construção da paisagem 
urbana. Entretanto, muitos espaços públicos não se voltam à vida urbana e resultam 
em lugares inóspitos, inseguros e sem atrativos. (MACEDO et al, 2018).

Praças e parques permitem que a vida em comunidade, os encontros e as interações 
sociais aconteçam bem como as atividades recreativas e esportivas. Gehl (2014) enfa-
tiza que a praça é um espaço para a experiência, que dá identidade a cidade e também 
aproxima as pessoas, criando o sentimento de pertencimento. Os espaços públicos na 
cidade podem apresentar-se de diversas configurações, com formas e tamanhos variados, 
integrando ruas e calçadas, bem como espaços para práticas sociais, com vocação para 
atividades de vivência e de lazer, como praças e parques urbanos (ALEX, 2011).

As praças são consideradas, por Mendonça (2015), espaços livres para práticas 
sociais destinados a promover as interações e funções sociais, esportivas e de lazer. São 
espaços que influenciam, diretamente, na dinâmica das cidades. Se bem planejados 
e valorizados, convidam as pessoas para uma vida urbana, dando mais segurança ao 
entorno, oferecendo movimento de pessoas e vitalidade. Os espaços livres para práticas 
sociais, apresentados pela classificação de Mendonça (2015), configuram o elemento de 
maior interesse neste estudo e abrangem áreas de fundamental importância na malha 
urbana, contribuindo com a vitalidade urbana e promovendo atividades de interação 
social e vivencia. 

No entanto, no último século, as cidades vêm passando por um processo de aden-
samento populacional significativo e com isso vem sofrendo uma série de mudanças 
no uso do solo urbano, na mobilidade e na estrutura da paisagem. Tais acontecimentos 
resultaram na carência de espaços livres de uso público para práticas sociais que pro-
porcionem interação com a população e que contribuem para a manifestação da esfera 
da vida pública e da formação de uma sociedade mais democrática.

Sendo assim, a pesquisa apresenta uma análise comparativa e reflexiva da distri-
buição socioespacial e abrangência dos espaços livres para práticas sociais do municí-
pio de Vila Velha-ES, tendo como recorte três regionais centrais do município: Regional 
Grande Centro, Grande Ibes e Grande Aribiri. As análises visam verificar se tais espaços 
atendem ou priorizam parcelas especificas do território urbano, correlacionando com 
dados socioambientais dos bairros. A identificação de espaços públicos, a distribuição 
e a quantidade dos mesmos permitem, ainda, influenciar futuras intervenções, a fim de 
qualificar o espaço urbano, em especial, do município de Vila Velha.
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O sistema de espaços livres de uso público das Regionais Grande Centro, Grande 
Ibes e Grande Aribiri tem sido estudado, desde 2015, pelo Grupo de Pesquisa “Paisagem 
Urbana e Inclusão” da Universidade Via Velha em parceria com a Universidade Federal do 
Espirito Santo. As Regionais, além da proximidade com o centro da cidade, são também 
as mais populosas e adensadas do município, possuindo juntas, 285 mil habitantes, 
cerca 70% da população de Vila Velha (IBGE, 2010). Nelas estão concentrados os principais 
centros comercias, grande parte do setor terciário do município (atividades industriais, 
portuárias e logísticas), além de serem cortadas pelo eixo viário da Av. Carlos Lindem-
berg, que conecta as regionais e também os municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, tendo como 
recorte de análise as praças das Regionais Grande Centro, Grande Ibes e Grande Aribiri. 
Foi desenvolvido em três etapas metodológicas: Contextualização do tema; Identifica-
ção e Mapeamento; e Análises comparativas. A primeira etapa, destinou-se a revisão 
de literatura, de modo a contextualizar os temas e compreender as áreas estudadas. 
Além do referencial teórico, através de livros, artigos e dissertações, foram necessárias 
consultas ao site da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) e a compilação de dados 
censitários presentes no Perfil Socioeconômico dos Bairros de Vila Velha (SEMPLA, 2013 
com base em IBGE, 2010).

Em seguida, na segunda etapa, as praças das três regionais foram identificadas 
e mapeadas, utilizando o Sistema de Informações Geográficas (SIG) -  software de geo-
processamento ArcGis (versão 10.4.1) - de modo a gerar uma base cartográfica digital de 
dados com atributos para tabulação e geração de dados georreferenciados. No processo 
de identificação e mapeamento, também foram utilizadas imagens de satélite dos pro-
gramas Google Earth e Google Maps, juntamente com visitas e levantamentos fotográficos 
realizados em campo. As ortofotos utilizadas foram disponibilizadas pelo Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA, 2014) e o banco de imagens dis-
ponibilizado para a plataforma ArcGIS, o Basemap (ESRI, 2016).

Ainda nesta etapa, foram realizados mapas com a análise de aspectos socioeconô-
micos e espaciais (densidade populacional e renda per capita dos bairros situadas nas 
três Regionais estudadas), com a finalidade de identificar as áreas mais adensadas e a 
divisão da renda per capita, para, assim, analisar a distribuição e  o cenário socioespacial 
e econômico em que praças estão situadas. Utilizou-se da técnica de vetorização de feições 
espaciais e, posteriormente, a definição de uma área de influência destes espaços num 
raio de 400 metros[1], através da ferramenta espacial Buffer. Assim foi possível avaliar a 

�ࠀ ���Ǝơ˪ȥǫƇŴȶ�Ǝȶ�ɭŔǫȶ�Ǝơ߿߿ࠃ��ȟơʋɭȶɽ�ʋơȟ�ƃȶȟȶ�ɭơǉơɭƦȥƃǫŔ�Ŕɽ�ƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔƇɝơɽ�Ǝơ�%ơɭȇơɭࢱơʋ�Ŕȍ�
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influência da praça no local onde está inserida e a quantidade de moradores que tem 
acesso a ela e são assistidos por espaços livres de uso público na área em estudo.

Também foi utilizado o banco de dados do Mapa Interativo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) para acessar informações do Censo, referente a 
quantidade e distribuição de habitantes residentes no raio de abrangência. Com as 
áreas identificadas e mapeadas, foi possível realizar análises espaciais e comparações 
acerca da quantidade, distribuição e abrangência das praças nas Regionais estudadas, 
bem como correlacionar com a densidade demográfica e a renda per capita dos bairros.

REGIONAIS EM ESTUDO 

O município de Vila Velha possui uma população de cerca 414 mil habitantes e uma 
área territorial de 209.965 km² (IBGE, 2010). Para melhor organização, a cidade é dividida 
em cinco regiões administrativas (Figura 1): Regional 01- Grande Centro; Regional 02 – 
Grande Ibes; Regional 03 – Grande Aribiri; Regional 04 – Grande Cobilândia e Regional 
05 – Grande Jucu  (VILA VELHA, 2008). 

-�ƃȶȟ�ɭŔǫȶɽ�Ǝơ�ŔŹɭŔȥǌƦȥ�ɩʠơ�ƃȶȥƃơŹơȟ�Ŕɽ�ɢɭŔƇŔɽ�ƃȶȟȶ�ơɽɢŔƇȶɽ�ɢʡŹȍǫƃȶɽ�Ǝơ�ʽǫ˖ǫȥǠŔȥƇŔࠅ߿߿ࠁ
cia inferiores a 400m, correspondendo a um intervalo de tempo médio de cerca 5 minutos de 
caminhada, o que evita grandes deslocamentos e incentiva a presença de pessoas nos espaços. 
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Figura 1: Regiões administrativas de Vila Velha. Fonte: Elaborado pelos Autores no ArcGis, 2019.

Com cerca 70% da população residente no município, as Regionais Grande Centro, 
Grande Ibes e Grande Aribiri – recorte de análise deste estudo - possuem 18, 21 e 17 bairros, 
respectivamente (Figura 2). No âmbito dessa pesquisa, foram identificadas e mapeadas 
48 praças, distribuídas entre os 56 bairros que compõem as regionais, abrangendo um 
território com uma extensão de 3195,17 hectares (VILA VELHA, 2013). 
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Figura 2: Bairros em estudo no município de Vila Velha. Fonte: Elaborado pelos Autores no 
ArcGis, 2019.

A Regional Grande Centro é a maior área em estudo, sendo a principal região econô-
mica e financeira, que dispõe de diversos serviços públicos e grandes áreas comerciais, de 
maior valorização imobiliária, devido sua proximidade a orla, além de estar localizado o 
principal monumento histórico e turístico do estado, o Convento da Penha.  A Regional 
Grande Ibes possui bairros planejados, de ocupações antigas - datadas das décadas de 50 
e 60 - e por se tratar da região administrativa do município com quantidade represen-
tativa de espaços livres de uso público, em sua maioria situado em Zona de Ocupações 
Prioritária – ZOP (Vila Velha, 2018). Com a menor área territorial, a regional Grande 
Aribiri conserva áreas de Interesse Ambiental que contrastam com áreas industriais e 
retroportuárias, vazios urbanos e ocupações irregulares (Figuras 3, 4 e 5).
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Figura 3: Bairro Centro na Regional 1 em Vila Velha. Fonte: Autores, 2020.
bǫǌʠɭŔࡪࠃ��%Ŕǫɭɭȶ�zŹơɽ�ȥŔ�èơǌǫȶȥŔȍࠁ��ơȟ�ĪǫȍŔ�ĪơȍǠŔ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�
Figura 5: Bairro Aribiri na Regional 3 em Vila Velha. Fonte: Autores, 2020.

DISTRIBUIÇÃO SOCIESPACIAL DA PRAÇAS ANALISADAS  

No âmbito desta pesquisa, deu-se ênfase ao mapeamento e análise da abrangência e 
distribuição socioespacial das praças pois são os espaços livres de uso público de menor 
porte mas de maior potencialidade e abrangência dentro da malha urbana, com função 
de convívio social, atividades de lazer e vivência cotidiana. 

Considerando a classificação de espaços públicos destinados a práticas sociais 
de Mendonça (2015), foram identificadas 20 (vinte) praças na regional Grande Ibes; 18 
(dezoito) praças na Regional  Grande Centro e apenas 9 (nove)  praças na Grande Aribiri.  
O mapa (Figura 6) ilustra, através de uma graduação de cores (do cinza ao verde mais 
escuro), a quantidade de praças presentes nos bairros do município. Percebe-se, nas três 
regionais em estudo, uma distribuição fragmentada das praças pelos bairros, com bair-
ros com total ausência de espaços públicos e outros concentrando até 4 (quatro) praças.
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Figura 6: Distribuição socioespacial das praças no Município de Vila Velha.                                                                                                      
Fonte: Fonte: Elaborado pelos Autores no ArcGis, 2019

Nota-se ainda uma grande concentração de bairros com ausência de praças na 
Regional Grande Aribiri, evidenciadas em cinza no mapa (Figura 6) (bairros: Ataíde, 
Chácara do Conde, Dom Joao Batista, Garoto, Ilha das Flores, Pedra dos Búzios, Primeiro 
de Maio, Sagrada família, Vila Batista e Zumbi dos Palmares) e uma maior concentração 
de praças em bairros planejados e de valor histórico cultural, como é o caso dos bairros 
do Ibes, Glória, Itapuã e Centro – esses representados em verde escuro.
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O bairro do Ibes, situado na Regional Grande Ibes, destaca-se por possuir quatro 
praças, a praça central do Ibes (Figura 7) e mais 3 (três) próximas. Foi o primeiro bairro 
planejado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, com a finalidade de suprir a demanda 
habitacional no início da década de 50 (CAMPOS JR, 2016). Segundo Campos Jr, o bairro 
possui um traçado radiocêntrico, planejado para com que na sua área central sejam 
agrupados os serviços, facilitar os acessos e distribuir os equipamentos públicos de 
forma racional pelo território. 

Outro bairro com grande quantidade de praças é o Centro do município de Vila 
Velha (Figura 8), que possui 4 (quatro) praças, 3 (três) delas situadas na área histórica da 
Prainha, são elas as praças Otávio Araújo, praça Igreja do Rosário e Almirante Tamandaré. 
Vale enfatizar que o primeiro povoamento do Estado do Espirito Santo ocorreu nessa 
região, em 1535, onde foram construídos edifícios históricos que também são monu-
mentos turísticos, históricos e religiosos.

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��áɭŔƇŔ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�zŹơɽ�ȥŔ�èơǌǫȶȥŔȍࠁ��ơȟ�ĪǫȍŔ�ĪơȍǠŔ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔࡪࠇ��áɭŔƇŔ��ȍȟǫɭŔȥʋơ�þŔȟŔȥƎŔɭƢ�ơ�¥�òơȥǠȶɭŔ�Ǝȶ�èȶɽŖɭǫȶ�ȥȶ�-ơȥʋɭȶ�ȥŔ�èơǌǫȶȥŔȍࠀ�bȶȥʋơࡪ�
Autores, 2020.

Ao analisar a abrangência das praças das Regionais Grande Centro, Ibes e Aribiri, 
considerando o raio de 400 metros, foi possível identificar que a área total de atendimento 
representa 48% da área total do território. Ainda considerando o raio de 400 metros, 
cerca de 59% da população das regionais são contempladas pelos espaços livres para 
práticas sociais mapeados.  O bairro do Ibes destaca-se mais uma vez, com 100% de sua 
população com acesso as praças em um raio de influência 400 metros. A tabela a seguir 
ilustra a área e população total de cada regional (IBGE, 2010), assim como a população e 
a área de abrangência considerando o raio de 400 metros, das praças em estudo:
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Ao analisar o mapa de abrangência (Figura 9), nota-se a presença de áreas não con-
templadas nos raios de abrangência de 400 metros das praças. A Regional Grande Ibes 
destaca-se pois, aproximadamente, 73% da população é contemplada no raio de atendi-
mento, representando uma parcela significativa da população. Apenas os bairros Nossa 
Senhora da Penha, Pontal das garças e Darly Santos, evidenciados em laranja (Figura 10) 
não possuem praças e não são atendidos pelo raio de abrangência. Esses são também 
bairros com zoneamento urbanísticos que permitem o desenvolvimento de atividades 
econômico-empresarial e retroportuária, refletindo uma ocupação territorial tardia e 
com baixa densidade populacional.

Figura 9: Abrangência em um raio de 400 metros das praças nas Fonte: Elaborado pelos Autores 
no ArcGis, 2019.
bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠀ��%Ŕǫɭɭȶɽ�ɽơȟ�ɢɭŔƇŔ�ȥŔɽ�èơǌǫȶȥŔǫɽ�-ơȥʋɭȶ�zŹơɽ�ơ��ɭǫŹǫɭǫ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶɽ��ʠʋȶɭơɽ�
no ArcGis, 2019.
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Na Regional Grande Centro, o bairro Praia da Costa, apesar de possuir apenas uma 
praça é atendido pelo calçadão da orla, considerado como um espaço público linear vol-
tado à prática social. Ainda na Grande Centro, 06 bairros não possuem praças (Jaburuna, 
Olaria, Soteco, Ilha dos Ayres, Divino Espirito Santo e Jockey de Itaparica), tendo apenas 
44% da população contemplada pelo raio de atendimento.

A Regional Grande Aribiri, apesar do seu território dispor de apenas 9 (nove) praças, 
cerca de 50% do território e 61% da população residente é atendida pelas praças, isso se 
deve a dimensão da regional e a densidade populacional concentradas em áreas mais 
centrais da região. Conforme mencionado, a Regional possui grande parte do seu território 
destinado à implantação de atividades industriais e portuárias, voltada para a Baía de 
Vitória, no bairro Ilha da Flores. Destaca-se na Grande Aribiri, 10 bairros, entre os 17 da 
regional, que não possuem praças evidenciados em laranja (Figura 9), são eles o bairro 
Ataíde, Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha das Flores, Pedra dos Búzios, 
Primeiro de Maio, Sagrada Família, Vila Batista e Zumbi dos Palmares, sendo a maioria 
deles com grande área territorial e sem espaços livres de uso público, e se caracteriza por 
uma área urbanizada e muitas habitações, além de ser classificada como uma  Zona de 
Ocupação Prioritária – ZOP (Vila Velha, 2018).

Para melhor compreender a distribuição socioespacial das praças, a quantidade e 
a abrangência desses espaços foram analisadas e correlacionadas com dados do perfil 
socioeconômico da região, considerando densidade demografia (Figura 11) e a renda per 
capita (Figura 12). A Regional Grande Aribiri possui a maior densidade populacional e 
é também a região com menor renda per capita e menor quantidade de praças, tendo 
a pior situação em análise. 

O primeiro mapa (Figura 11) ilustra a quantidade de habitantes por hectare, agru-
pados a cada taxa de 50 hab/ha. No mapa, a escala de cor representa os bairros com até 
50 hab/ha (tom mais claro), até mais de 201 hab/ha (tom mais escuro). 

O segundo mapa, (Figura 12) representa a distribuição de renda per capita por 
bairros das regionais analisadas. A gradação mais clara assinala as áreas com uma renda 
per capita inferior ao salário mínimo, até o roxo mais escuro que indica os bairros com 
renda per capita superior a 3 salários mínimos ( IBGE, 2010). Percebe-se que as áreas de 
maior renda são também aquelas próximas a orla, onde há uma maior valorização do 
mercado imobiliário.
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bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠀࠀ�ơȥɽǫƎŔƎơ�ƎơȟȶǌɭŖ˪ƃŔ�ơ�ƎǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�ƎŔɽ�ɢɭŔƇŔɽ�ɢȶɭ�ŹŔǫɭɭȶ�ȥŔɽ�èơǌǫȶȥŔǫɽ�-ơȥʋɭȶ�
zŹơɽ�ơ��ɭǫŹǫɭǫ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶɽ��ʠʋȶɭơɽ�ȥȶ��ɭƃeǫɽࠈࠀ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔࡪࠁࠀ��èơȥƎŔ�ɢơɭ�ƃŔɢʋŔ�ơ�ƎǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�ƎŔɽ�ɢɭŔƇŔɽ�ɢȶɭ�ŹŔǫɭɭȶ�ȥŔɽ�èơǌǫȶȥŔǫɽ�-ơȥʋɭȶ�zŹơɽ�ơ�
Aribiri. Fonte: Elaborado pelos Autores no ArcGis, 2019.

Conforme ilustrado nos mapas (Figura 11 e 12), a Regional Grande Ibes possui a 
situação mais favorável, com bairros de menor densidade demográfica e também com 
a melhor distribuição territorial das praças. Na Grande Ibes, observa-se que bairros com 
menores densidades são também aqueles com ausência de praças, caracterizados por 
uma ocupação industrial, são eles: Portal das Graças e Darly Santos.

A Grande Aribiri, ao contrário, apresenta um cenário de desiquilíbrio na distribuição 
sociespacial dos espaços públicos para práticas sociais. Possui bairros de alta densidade 
demográfica, baixa renda per capita e ausência de praças ou outro espaço público. São 
bairros caraterizados por ocupações irregulares e espontâneas, ao longo do Canal Gua-
ranhus, e que também sofrem com altos índices de criminalidade, com destaque para 
os bairros Primeiro de Maio, Santa Rita e Zumbi dos Palmares.

Na Regional Grande Centro, observa-se que os bairros com maior densidade demo-
gráfica e maior renda per capita são também aqueles ao longo da orla que sofreram, a 
partir da década de 90, a valorização do mercado imobiliário e a verticalização urbana. 
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No bairro do centro, mais antigo deles, evidencia uma situação diferenciada dos demais, 
possui baixa densidade demográfica, alta renda per capita e quatro praças.  A Regional 
ainda apresenta bairros de baixa renda per capita, alta densidade e ausência de praças, 
evidenciando o cenário de desigualdade social e desiquilíbrio na distribuição dos espaços 
livres de uso público no município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Vila Velha, a partir do século XX, passou por um processo de aden-
samento populacional significativo e com isso vem sofrendo uma série de mudanças 
no uso do solo urbano, na mobilidade e na estrutura da paisagem urbana. Tais aconte-
cimentos resultaram na carência de espaços livres de uso público para práticas sociais 
que proporcionem interação com a população e que contribuem para a manifestação 
da esfera da vida pública e da formação de uma sociedade mais democrática. 

A presente pesquisa buscou refletir sobre a distribuição socioespacial das praças 
do município de Vila Velha-ES, tendo como recorte três regionais centrais do município: 
Regional Grande Centro, Grande Ibes e Grande Aribiri, de modo a  verificar se tais espaços 
atendem ou priorizam parcelas especificas do território urbano.

Apesar da Regional Grande Centro abranger a maior centralidade do município e 
possuir a maior renda per capta. A quantidade de espaços públicos para práticas sociais 
e sua distribuição socioespacial atendem menos de 50% dos habitantes residentes da 
regional. Destaca-se ainda a carência de praças em bairros periféricos de menor renda 
e altas densidades. 

O mapeamento das áreas livres de uso público da Regional Grandes Ibes apresenta 
um número relevante de espaços livres para pratica social, com predominância de praças, 
atingindo e integrando uma boa parcela da população da regional, diferenciando-se do 
restante do município. Entretanto bairros como Pontal das Garças, apesar de seu menor 
adensamento urbano, não possuem acesso a espaços públicos e não são atendidos pelo 
raio de abrangência. Apesar da disponibilidade e abrangência das praças da Grande Ibes, 
verifica-se a falta de integração e conexão entre elas.  

A pesquisa aponta, que bairros com menor renda, originados de ocupações irregu-
lares, são os mais afetados, já que também apresentam altas densidades populacionais 
e ausência de espaços livres, como é o caso da Grande Aribiri, onde foram mapeadas 
apenas 9 praças. Tais analises evidenciam a necessidade de ações e políticas públicas 
inerentes visando a criação de novos espaços atendendo a população dos bairros não 
contemplados.
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Espera-se com este trabalho contribuir para novas pesquisas e intervenções futuras 
nos espaços livres de uso público da cidade de Vila Velha, em especial, visando melhorar 
a qualidade urbana e introduzir ambientes que estejam voltados para a integração, 
participação e o convívio da população por meio da criação de novos espaços. A partir 
do resultado das análises, a pesquisa visa orientar políticas públicas e auxiliar no pla-
nejamento ambiental e urbano municipal para que assim, os investimentos e projetos 
de intervenção urbana possam ser canalizados. Espera-se, ainda, consolidar e estimular 
estudos que reforçam a importância dos espaços livres no contexto do ambiente urbano
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RESUMO

Os sistemas de BRT (bus rapid transit) foram implementados de maneiras muito diferentes, depen-
dendo do ambiente urbano em que estão inseridos, com efeitos diferentes no espaço público e no 
solo urbano ao longo do seu traçado e no entorno de suas estações. Neste artigo analisaremos 
as repercussões no mercado de solo e na estrutura urbana do novo sistema de transporte BRT 
Transcarioca, na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa mapeou o nível de atividade imobiliária 
do mercado primário (imóveis novos), por meio do site de anúncios ZAP Imóveis, consolidando 
dados e informações em base georreferenciada. Concluímos que um novo desenvolvimento 
urbano vem ocorrendo como um dos prováveis efeitos do BRT-TC. Entretanto, isto se dá muito 
mais nos centros de bairros já anteriormente valorizados e em localizações distantes do eixo. As 
áreas mais impactadas com as desapropriações para implementação do BRT permanecem até 
o momento descaracterizadas pelos rastros das obras, com espaços públicos mal agenciados e 
ambientalmente mal tratados pela poluição do ar (Co2) e sonora. 

PALAVRAS-CHAVE: BRT Transcarioca. atividade imobiliária. desenvolvimento sustentável. solo 
urbano.  imóveis residenciais novos. 

ABSTRACT

BRT (bus rapid transit) systems have been implemented in very different ways, depending on 
the urban environment in which they were implemented, with different effects on public space 
and land use along their route and around their stations. In this article we will analyze the 
repercussions on the land market and on the urban structure of the new BRT Transcarioca 
transport system, in the city of Rio de Janeiro. The research mapped the level of real estate activity 
in the primary market (new properties), through the ZAP Imóveis ad site, consolidating data 
and information on a georeferenced base. We conclude that a new urban development is taking 
place as one of the probable effects of the BRT-TC. But, this is much more so in the neighborhood 
centers that were previously valued and in locations far from the axis. The areas most impacted 
by the expropriations for the implementation of the BRT remain so far uncharacterized by the 
traces of the works, with public spaces poorly organized and environmentally poorly treated 
by air pollution (Co2) and noise.

KEYWORDS: BRT Transcarioca. real state activity. sustainable development. land use. new 
housing properties.  
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RESÚMEN

Los sistemas BRT (bus rapid transit) se han implementado de maneras muy diferentes, depen-
diendo del entorno urbano en el que operan, con diferentes efectos en el espacio público y el suelo 
urbano a lo largo de su trayecto y alrededor de sus estaciones. En este artículo analizaremos las 
repercusiones en el mercado del suelo y en la estructura urbana del nuevo sistema de transporte 
BRT Transcarioca, en la ciudad de Río de Janeiro. La investigación mapeó el nivel de actividad 
inmobiliaria en el mercado primario (nuevas propiedades), a través del sitio de anuncios ZAP 
Imóveis, consolidando datos e informaciones sobre una base georreferenciada. Concluimos que 
está en marcha un nuevo desarrollo urbano como uno de los probables efectos del BRT-TC. Sin 
embargo, esto es mucho más en los centros de barrio valorados previamente y en ubicaciones 
alejadas del eje. Las áreas más afectadas por las expropiaciones para la implementación del BRT 
siguen descaracterizadas por las huellas de las obras, con espacios públicos mal organizados 
y mal tratados ambientalmente por la contaminación del aire (Co2) y el ruido.

PALABRAS-CLAVE: BRT Transcarioca. actividad inmobiliaria. desarrollo sostenible. uso del 
suelo. inmuebles residenciales nuevos.
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INTRODUÇÃO[1]

Os sistemas de BRT (bus rapid transit) foram implementados de maneiras muito 
diferentes, dependendo do ambiente urbano em que estão inseridos, com efeitos dife-
rentes no espaço público e no solo urbano ao longo do seu traçado e no entorno de suas 
estações. A promoção de um ambiente urbano equilibrado e socialmente includente 
passa pela conjugação da política do setor de transportes ao planejamento urbano e 
ambiental, e a gestão dos espaços públicos das cidades. Ademais, a mobilidade urbana e 
o transporte público se inserem como um dos objetivos do Objetivo 11 “Cidade e comu-
nidades sustentáveis” (ONU Habitat, 2016), que por sua vez está relacionado a outros 
objetivos de desenvolvimento sustentável, como equidade, saúde, meio ambiente, urba-
nização inclusiva. 

As transformações do tecido urbano face às intervenções para implementação 
de infraestruturas de transporte público e suas possibilidades futuras de desenvolvi-
mento, precisam de investigações que gerem insumos consistentes para consubstanciar 
análises mais aprofundadas, com vistas à promoção de sistemas urbanos sustentáveis 
e de produzir um urbanismo induzido a partir de eixos estruturantes de mobilidade 
urbana (ONU-Habitat, 2016;  SUZUKI H.; CERVERO R., 2013; HERCE, 2013; BERTOLINI, 2017).

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��þɭŔǿơʋȶ�Ǝȶ�%èþ�þɭŔȥɽƃŔɭǫȶƃŔ�ơ�ɢɭǫȥƃǫɢŔǫɽ�ɽǫɽʋơȟŔɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơ�ɢʡŹȍǫƃȶ�ȥȶ�èǫȶ�Ǝơ�
Janeiro. Fonte: Autor, 2019

Conhecer, analisar e discutir as potencialidades do tecido urbano ao longo do vetor 
de transporte público do BRT Transcarioca (BRT-TC) na Cidade do Rio de Janeiro é o objetivo 
geral da pesquisa em desenvolvimento. Neste artigo analisaremos as repercussões no 

�ࠀ �FɽʋŔ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�ɭơƃơŹơʠ�Ŕɢȶǫȶ�Ǝơ�ǉȶȟơȥʋȶ�Ǝȶ�-¥áɩ�ơ�ƎŔ�čbè��ɢȶɭ�ȟơǫȶ�Ǝơ�ŹȶȍɽŔ�Ǝơ�ǫȥǫƃǫŔƇŴȶ�
ƃǫơȥʋǭ˪ƃŔ�¶ɽ�Ŕȍʠȥȶɽ�ƎŔ�b�ččbè���ʠƃŔɽ�áŔƃȶŹŔǠˊŹŔ�¥ʠȥȶ�eȶȟơɽ�ĪǫơǫɭŔ�¡ŔɭǫŔȥŔ��ɽɽʠȟɢƇŴȶ�
¡ŔɭǫȥŔ��ǌʠƎȶ�èǫƃŔɭƎȶ��ɭŔȥơȥ��ʠǫ˖�eʠɽʋŔʽȶ�¡ơȍȍȶ�ƃȶȍŔŹȶɭŔɭŔȟ�ȥȶ�ȟŔɢơŔȟơȥʋȶ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�ơ�
informações.
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mercado de solo e na estrutura urbana do novo sistema de transporte BRT Transcarioca, 
na cidade do Rio de Janeiro. As perguntas que buscamos responder dizem respeito a se 
com a nova acessibilidade introduzida pelo BRT-TC, estaria ocorrendo valorização do 
solo e aquecimento do mercado de imóveis novos? E em caso afirmativo, que tipo de 
imóveis e de terrenos e quais localizações estariam sendo priorizadas? 

Inaugurado em 2014 o BRT-TC integra o quadro de mudanças estruturais no sis-
tema de transporte público, realizadas ao longo da última década no marco dos gran-
des eventos mundiais da cidade do Rio de Janeiro (Copa do Mundo de Futebol 2014 e 
Olimpíadas 2016). O BRT Transcarioca, por seu traçado e como possível fator indutor da 
mudança do uso do solo urbano, apresenta-se como um novo vetor de reestruturação 
urbana da cidade do Rio de Janeiro.  O BRT Transcarioca é um das 4 linhas troncais do 
novo sistema de transporte público de ônibus e tem um traçado de 39 quilômetros que 
interligam 27 bairros das zonas norte e oeste da cidade. Foi concebido como um novo 
eixo estruturante de transporte público que articula transversalmente,  em forma de 
arco viário, os principais ramais ferroviários que ao longo da segunda metade do século 
XX vertebram os subúrbios e parte da área metropolitana com a sua ligação ao centro 
da cidade. Hoje, dos 4 ramais de passageiros, 3 são de trens com alcance metropolitano 
e um foi transformado em metrô, cujo serviço se limita à cidade do Rio de Janeiro. Por 
meio da iniciativa do poder local, e complementar ao projeto do sistema de transporte 
BRT-TC, a municipalidade propôs em 2014 um plano de regulação urbanística, que não 
se concretizou, específico para a área do traçado do BRT TC (Área de Especial Interesse 
Urbanístico (AEIU) Transcarioca) que estabelecia diretrizes e incentivos de redefinição 
de usos do solo (parâmetros de ocupação do uso do solo e zoneamento) para 17 Km ao 
longo dos bairros que o cercam. 

Em síntese, a área de influência do BRT-TC apesar da falta de um incentivo norma-
tivo atualizado ao seu traçado, se configura como um eixo estruturante da cidade, e vem, 
embora em ritmo lento, com repercussões relevantes no mercado imobiliário por meio 
de novos lançamentos. O mercado imobiliário obedece uma lógica macroeconômica 
brasileira, e a uma política de financiamentos e juros que está atrelada às finanças do 
país, onde houve desacelaremento e estagnação a partir de 2014, e recessão nos últimos 
dois anos. Mas, com efeito, mesmo com andamento vagaroso, o BRT-TC  demonstra a 
possibilidade de uma grande reestruturação urbana na área da Zona Norte Suburbana 
(Área de Planejamento 3 AP3) que é consolidada e apresenta densidades médias no 
uso do solo; e na grande área de Jacarepaguá (Área de Planejamento 4 AP4), que possui 
ainda muitos terrenos vazios, e com isso estabelecer um novo vetor de crescimento e 
estruturação da cidade. 
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Do ponto de vista metodológico, a pesquisa se voltou para o mapeamento do nível de 
atividade imobiliária do mercado primário (imóveis novos). O levantamento dos imóveis 
residenciais novos foi realizado por meio do site de anúncios ZAP Imóveis, auxílio do 
Google Maps e Street View e consolidação de dados e informação em base georreferen-
ciada. Como conclusão das etapas da pesquisa desenvolvidas até o momento se pode 
afirmar que um novo desenvolvimento urbano vem ocorrendo como um dos efeitos 
do BRT-TC. Isto se dá muito mais nos centros de bairros já anteriormente valorizados, e 
em menor quantidade nas áreas diretamente impactadas pelas desapropriações ou nas 
principais estações/nós. Embora o BRT seja uma vantagem anunciada nas propagandas 
para a venda de imóveis novos, os investimentos tendem a ocorrer em distâncias até 
750metros do eixo. As áreas mais impactadas com as desapropriações para implemen-
tação do BRT permanecem até o momento descaracterizadas pelos rastros das obras, 
com espaços públicos mal agenciados e ambientalmente mal tratadas pela poluição 
do ar (Co2) e sonora.

O SISTEMA BRT E OS DESAFIOS PARA INTEGRAR TRANSPORTE PÚBLICO, 
USO DO SOLO E AMBIENTE

Os estudos que exploram as complexas relações para integrar eixos estruturadores 
de transporte público e a estrutura do uso de solo em geral buscam discutir as dificul-
dades para a efetiva coordenação da infraestrutura de transporte e o desenvolvimento 
urbano no âmbito da formulação de políticas públicas. Suzuki et.al (2013) apontam a 
importância da definição de: i- uma visão estratégica do marco regulatório e institucio-
nal; ii- o planejamento urbano no nível da cidade; iii- a promoção do desenvolvimento 
orientado pelo transporte (DOT); iv- o esquema de financiamento, onde o financiamento 
sustentável por meio da captura de mais valia se apresenta como desafio para as cidades 
que planejam fazer melhorias no sistema de transporte.

A centralidade que vamos atribuir ao mercado de solo e imobiliário na análise 
do BRT-TC pode ser vinculada a duas grandes dimensões que se articulam e, de fato, se 
auto alimentam. Trata-se da forte imbricação que o mercado de solo estabelece com os 
resultados da ação pública na estrutura urbana. Essas ações públicas, sejam elas tanto de 
caráter direto por investimentos ou de forma indireta com mudanças institucionais nas 
normas e regras de uso do solo, edificabilidade, zoneamento, etc. tem um impacto direto 
na formação dos preços do solo. Essa relação engaja dois eixos temáticos importantes 
para se pensar o BRT: a) o financiamento das cidades fazendo uso de instrumentos de 
mais valias fundiárias-imobiliárias; b) os grandes projetos urbanos como instrumentos 
de configuração urbana buscando maior eficiência no uso do solo e na inclusão urbana 
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e redução das desigualdades socioespaciais. Onde o viés do segundo eixo é o que mais 
se aproxima da abordagem das nossa análises.

Nas últimas décadas, muitas cidades latino-americanas e brasileiras moderniza-
ram seus sistemas de transporte público, com forte presença dos sistemas de ônibus 
expresso de alta capacidade, os BRT, (Bus Rapid Transit) (MEJÍA, 2013; LINDAU et alli, 2016). 
Houve um forte aumento da sua instalação, justificada pela flexibilidade do sistema e 
seus menores custos de implementação, em comparação a outros sistemas de média e 
grande capacidade.

Se poderia dizer que o BRT teve diferentes níveis de sucesso, dependendo do contexto 
em que se insere e do ponto de vista em que é avaliado. No que diz respeito à sua relação 
com o desenvolvimento urbano, foi dada particular importância ao estudo da produção 
de valor nos mercados fundiários e da renda imobiliária do entorno, argumentando-se 
que, dada a melhoria da qualidade dos serviços e maior acessibilidade introduzida 
por sua infraestrutura, induziria um ‘círculo virtuoso’ de crescimento urbano. Mas, as 
evidências são ambíguas devido, em muitos casos, ao uso de métodos diferentes, como 
apontam alguns autores (RODRÍGUEZ, 2013; STOKENBERGA, 2014).

Os sistemas BRT também foram estudados em sua capacidade de induzir o desenvol-
vimento urbano, o que é conhecido como “desenvolvimento orientado pelo transporte” 
DOT (ou TOD, em inglês, Transit Oriented Development) (RODRÍGUEZ e VERGEL, 2013, 2018; 
STOKENBERGA, 2014; SUZUKY; CERVERO e LUCHI, 2014). Mas as evidências de que isso 
se verifica não são claramente distinguíveis, embora tenham potencial para fazê-lo 
(RODRÍGUEZ, 2013). No entanto, da perspectiva dos objetivos de desenvolvimento volta-
dos para inclusão e integração social, o ‘círculo virtuoso’ descrito por Rodríguez (2013) 
pode apresentar o risco do deslocamento de segmentos da população de menor renda 
- os principais usuários do sistema - em direção a localizações periféricas (HURTADO, 
2008; VENTER et alli, 2018). Em síntese, pode-se dizer que a contribuição do BRT para 
o desenvolvimento urbano sustentável ainda está em estudo, fazendo-se necessária a 
análise de vários critérios.

Por fim, aponta-se para a importância da forma de inserção do BRT no sistema 
viário e da adequação do seu desenho. Herce (2015) indica que por vezes o desenho dos 
BRTs melhoram as condições da via com pistas bem sinalizadas e adequadas, mas que em 
outras ocasiões a construção de “artefatos elevados” destroem o espaço público da via e 
dificultam o acesso de pedestres. Assim, segundo o autor, a busca pela sustentabilidade 
no transporte muitas vezes colide com a destruição do espaço público (2015, p. 149). 
Nesse sentido, Dextre (2015) também ressalta que, ao focar na infraestrutura e operação 
do sistema, em muitos casos, a grande oportunidade de melhorar o espaço público, 



507

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

recuperar o espaço para pedestres e ciclistas, reorganizar o comércio e o meio ambiente, 
com ele, é perdida. Finalmente, Rodríguez e Vergel (2013) corroboram no entendimento 
da importância de não se perder a oportunidade de qualificação dos espaços públicos. 
Chamando a atenção para o fato de que, na maioria dos casos, a implementação do BRT 
não trouxe consigo espaços públicos de qualidade e que, se o valor da terra continuar 
a capitalizar os benefícios da acessibilidade em detrimento do uso do chão da cidade, 
isso pode se reverter, e a não produção de espaços públicos qualificados não favorecê-los. 

Figura 2: Bairro de Vicente de Carvalho Estação Marambaia. Foto aérea e visão do observador 
Ŕȥʋơɽ�ơ�Ǝơɢȶǫɽ�ƎŔɽ�ƎơɽŔɢɭȶɢɭǫŔƇɝơɽ�ɢŔɭŔ�ǫȟɢȍơȟơȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�%èþþɭŔȥɽƃŔɭǫȶƃŔ�bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�
¡Ŕɢɽ�ơ�òʋɭơơʋ�Īǫơˁࠈࠀ߿ࠁ��

BRT-TRANSCARIOCA – CARACTERIZAÇÃO E COMPARTIMENTAÇÃO 
ESPACIAL 

O vetor por onde passa o BRT-TC integrou diversos planos de transporte propostos 
para a cidade nos últimos cinquenta anos, com diversas opções modais. Com os prepa-
rativos para o Rio de Janeiro sediar grandes eventos, e sobretudo a partir dos Jogos Pana-
mericanos de 2007, com Prefeitura e Governo Federal alinhados, se constrói a proposta 
de uma rede de BRT’s, que poderiam, em um curto espaço de tempo e a custos menores, 
organizar o sistema de transportes públicos da cidade, que é majoritariamente feito 
por ônibus. As obras do BRT-TC acontecem em momento posterior às do BRT-Transo-
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este – as outras duas linhas que compõem o sistema são o BRT-Transolímpica e BRT-Av. 
Brasil, esta última ainda em obras – , e tem início em março de 2011 e inauguração em 
fevereiro de 2014.

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��òơʋȶɭơɽþɭơƃǠȶɽ�Ǝơ�ƃȶȟɢŔɭʋǫȟơȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�ơɽʋʠƎȶ�ƎŔ�ŖɭơŔ�Ǝơ�ǫȥ˫ʠƦȥƃǫŔ�Ǝȶ�%èþþ-�
Fonte: Autor, 2019

O conceito norteador do projeto do BRT-TC é o de superposição de uma infraes-
trutura de transportes em relação à malha urbana existente, tendo aberto espaço com 
desapropriações parciais onde necessário para a localização de estações e para garantir 
a continuidade das pistas laterais de fluxo local. A seção viária implantada, em um dese-
nho tipo, não integra as áreas livres pré-existentes e seus usos. O desenho da via do BRT 
insere-se dividindo o espaço público em dois, impedindo que os pedestres atravessem a 
rua e os motoristas de fazer giros à esquerda, separando o espaço da via em lados pares e 
ímpares. Não há ciclovias ou vagas de estacionamento. O que se tem é um efeito de túnel 
onde quase não há áreas livres projetadas para descanso (Figura 2). As poucas praças que 
existiam ao longo do eixo foram transformadas em estações, e algumas foram eliminadas 
para dar lugar aos terminais de ônibus, evidenciando um aspecto global com escassas 
áreas verdes e uma contribuição que leva aridez e monotonia à paisagem. 

Registra-se um grande mal trato do espaço público e para o pedestre, com um projeto 
que privilegia a operação do transporte em detrimento da criação de corredores verdes 
para integração social, ecológica e ambiental dos bairros em que operam, falhando em 
atuar como regeneradores dos efeitos das ilhas de calor urbano, e aumentar a permea-
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bilidade do solo (IZAGA; SCHUTZER e KANTAMANENI, 2018). Em síntese, pode-se dizer que 
o que se verifica é um total alheamento do projeto a qualquer melhora na qualidade 
do espaço público, sendo hegemônica a lógica da engenharia de transportes, como se 
o BRT não atravessasse a cidade, que é negada em sua diversidade e multiplicidade. O 
projeto do BRT transformou estradas e caminhos que estruturaram o crescimento dessas 
regiões em um espaço funcional, anódino e que não promove permanências, só fluxo. 

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��òơʋȶɭơɽþɭơƃǠȶɽ�Ǝơ�ƃȶȟɢŔɭʋǫȟơȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�ơɽʋʠƎȶ�ƎŔ�ŖɭơŔ�Ǝơ�ǫȥ˫ʠƦȥƃǫŔ�Ǝȶ�%èþþ-�
Fonte: Autor, 2019

O BRT-TC tem 47 estações, 39 km de extensão, transporta uma média de 230mil 

passageiros/dia (2017) e atravessa as antigas áreas industriais da Zona Norte Suburbana 
e a região de Jacarepaguá, ligando o Terminal Rodoviário da Alvorada na Barra da Tijuca 
ao Aeroporto Internacional do Galeão na Ilha do Governador (Figura 1). Para efeito de 
análise, compartimentou-se o seu trajeto em 3 setores ou trechos que apresentam coesão 
interna, considerando o limite administrativo dos bairros, e que estão espacialmente 
delimitados entre si por infraestruturas viárias e de transportes. (Figura 3)
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O Setor 1 Baixada de Jacarepaguá está identificado pelo trajeto que vai desde o 
Terminal Alvorada na Barra da Tijuca até a Estação e Terminal Intermodal do Tanque. 
Este setor caracteriza-se por possuir tecido urbano menos consolidado, ter menor den-
sidade construída ao longa da via, e não cruzar com outro modal de alta capacidade. O 
Setor 2 Zona Norte Suburbana é definido pelo trajeto que se estende da estação Ipase 
até a estação Santa Luzia. Caracteriza-se por um tecido urbano consolidado, e por ter ao 
longo da via do BRT uma densidade construída homogênea e que segue a média daquela 
da cidade. Neste setor a via do BRT apresenta três importantes nós intermodais. O nó de 
Madureira onde se cruzam BRT , ramal Deodoro de trem, ramal Belford Roxo de trem, 
e por ter um terminal de ônibus. O nó de Vicente de Carvalho onde o BRT cruza com o 
metrô. E o nó de Olaria, onde o BRT volta a cruzar com os trilhos, neste caso com o ramal 
Leopoldina. O Setor 3 Zona Norte Via Expressa é aquele que se desenvolve após a estação 
Santa Luzia, passa sobre a Av. Brasil e compreende a estação Rubens Vaz, no Complexo 
da Maré, e chega até o Aeroporto do Galeão. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DO MAPEAMENTO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS 
NOVOS 

Para monitorar os novos lançamentos de imóveis residenciais ao longo do BRT-TC 
utilizamos um dos mais populares sites de anúncio de imóveis na internet, o Zap imó-
veis. Sendo a área de influência do BRT-TC de segmentos médios da população, focamos 
o mapeamento na oferta de venda de unidades residenciais novas de 2 quartos, com 
área total construída entre 60m2 e 90m2. O mapeamento dos lançamentos foi feito nos 
setores 1 e 2, tendo em vista o setor 3 não se apresentar de interesse imobiliário. Os dados 
sobre os novos lançamentos à venda no setor 2 foram pesquisados ao longo de 2017 e 
2018, e os do setor 1 em 2018 e 2019.

Em um raio de 750 metros para cada lado do eixo do BRT foram levantados os 
novos empreendimentos à venda, com data de construção após o início das obras do 
BRT. De acordo com o número de imóveis colocados à venda por bairro foi ponderada 
uma amostragem de levantamento para que a proporção da oferta de imóveis por bairro 
fosse mantida. 

A sistemática do mapeamento está organizada em, primeiramente, fazer a busca no 
site do Zap imóveis onde se verifica a oferta total de imóveis de 2 quartos à venda, com 
filtros que separam imóveis novos e edificações existentes. Procede-se com a checagem 
do endereço, bairro e Região Administrativa ao qual pertence, pois muitos anúncios não 
são fiéis à sua efetiva localização. Isto é feito com auxílio do Google Maps e do Google 
Street View. Identificada a localização, o polígono do terreno do novo empreendimento 
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é demarcado em aplicativo de georreferenciamento (ArcGis), onde os dados das tabelas 
do levantamento são atrelados e sistematizados em mapas temáticos.

BRT-TC E O MERCADO IMOBILIÁRIO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS 

Foram identificados e mapeados um total de 79 novos empreendimentos residen-
ciais novos de unidades de 2 quartos, onde 52 pertencem ao Setor1 Baixada de Jacarepaguá 
(S1-JCP), e 27 ao Setor 2 Zona Norte Suburbana (S2-ZNS). A grande parte desses empreendi-
mentos estão em condomínios fechados e no S2-ZNS ocupam os grandes terrenos ainda 
remanescentes de antigas indústrias. Já as dinâmicas da SZ1-JCP ocorrem como novas 
urbanizações, em virtude de uma considerável oferta de grandes terrenos disponíveis 
e de terras ainda livres. No total de unidades novas de 2 quartos colocadas no mercado 
isso representa 17.211 no S1-JCP, e 4.029 no S2-ZNS, totalizando 21.240 novas unidades. 

Destacamos que muitos dos anúncios pesquisados informam a proximidade do 
BRT-TC como uma vantagem locacional desses imóveis. Segundo dados da ADEMI-RJ 
(Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário) entre 2009 e 2017 haviam 
sido lançados em todo o Rio de Janeiro 101.460 novos imóveis residenciais. Para efeitos 
de mensuração aproximada, tendo em vista que nosso levantamento se restringe a 
imóveis de 2 quartos, o total de imóveis lançados ao longo do BRT-TC representa 20,93% 
desse total, o que é um número substancial. 

Quando desagregamos a quantidade de lançamentos por bairro, identificamos que 
os bairros que receberam o maior número de unidades são Jacarepaguá, Vicente de Car-
valho, Praça Seca e Taquara. Onde Jacarepaguá tem quase o dobro de novos lançamentos 
em relação ao segundo colocado que é Vicente de Carvalho. Praça Seca e Taquara, ambos 
bairros localizados na região de Jacarepaguá indicam o grande boom imobiliário na zona 
oeste da cidade, em especial as áreas que tangenciam a retro área da Barra da Tijuca, ao 
redor das estações Rede Sarah, Rio 2, Pedro Correio e Curicica. (Figura 5a). 

Figura 5a:  Quantidades de unidades novas por bairro.  Fonte:  Autor,  2019 
Figura 5b: Média do valor do m2 por bairro Fonte: Autor, 2019
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Já Vicente de Carvalho destaca-se como um dos principais nós intermodais do 
BRT-TC, por conta do cruzamento com o metrô, que oferece um diferencial de serviço 
em relação aos demais nós onde há o cruzamento com os trens. Com efeito, Vicente de 
Carvalho vem se colocando, cada vez mais, como uma centralidade importante na Zona 
Norte Suburbana, por sua localização central na região, a partir de onde se pode acessar 
várias direções no contexto metropolitano. 

Outro aspecto que analisamos diz respeito ao tamanho das unidades e à sua confi-
guração espacial em condomínios, que são quase hegemónicos nos novos lançamentos, 
presentes em 90% dos casos.  Identificamos que a média de unidades por empreendi-
mento novos é de 269 unidades residenciais, enquanto os antigos alcançam 57 unida-
des. Essas novas unidades em condomínio oferecem áreas comuns, que recebem todo 
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tipo de nomenclatura em inglês ou algum outro tipo de marketing que pretensamente 
ofereça um diferencial. 

Outro aspecto investigado diz respeito ao arranjo espacial da unidade e à média do 
tamanho das unidades. As unidades antigas de 2 quartos apresentam uma média de 72m2, 
enquanto nos novos empreendimentos é de 67m2. Quando cotejamos área construída 
com o valor do metro quadrado, identifica-se que as unidades diminuíram de tamanho 
e aumentaram de preço. Se nas unidades mais antigas de 2 quartos nessas regiões um 
apartamento custa em média R$290.317,00; as novas unidades, que são menores, estão 
em média em R$378.940,00, o que representa em torno de 30% de aumento. 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

Mapeamos o mercado imobiliário de imóveis novos de 2 quartos ao logo de dois 
terços da extensão do BRT Transcarioca, onde há interesse imobiliário, entre os anos 2016 
e 2019. As obras do BRT-TC tiveram início em 2011 e considera-se que há um momento 
anterior de discussão acerca das propostas urbanísticas para a cidade, cujo marco, de 
certo, é a confirmação do Rio de Janeiro como cidade sede das Olímpiadas, em 2009. O 
tempo de 5 anos – entre 2009 e 2014 – é visto como tempo preparatório para os arranjos 
para incorporação e organização de investimentos pelo mercado imobiliário na região 
afetada pelo BRT-TC. Desta forma, o marco temporal coberto pela pesquisa representa o 
fechamento de um ciclo imediato de implementação das obras.

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��FȟɢɭơơȥƎǫȟơȥʋȶ�áŖʋǫȶ�-ŔɭǫȶƃŔ�èơɽǫƎơȥƃǫŔȍ�ȍȶƃŔȍǫ˖ŔƎȶ�Ŕȶ�ȍȶȥǌȶ�Ǝȶ�%èþþ-�bȶȥʋơࡪ�Ł�á�

imóveis, 2019
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Lembra-se que com o término das obras em 2014, a Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro apresenta à Câmara Municipal, em 12 de Maio,  o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 77/2014 que “Institui a Área De Especial Interesse Urbanístico Transcarioca, 
Estabelece Diretrizes e Incentivos para a Reestruturação Urbana de Sua Área de Abran-
gência, define Normas de Aplicação de Instrumentos de Gestão do Uso e Ocupação do 
Solo e dá outras Providências”. Esta proposta de alteração de Lei tramita durante um 
ano na Câmara Municipal, tendo sua discussão adiada várias vezes, sendo arquivada 
em 10 de maio de 2015. Sem tecer juízo sobre o que o PLC nº 77/2014 propõe em termos 
de aproveitamento construtivo, o que não é objetivo deste artigo, presumimos, de todas 
formas, o grande potencial que residiria na integração da intervenção do BRT-TC, com 
a melhoria da acessibilidade sobre o valor da terra, sobre as áreas que o contornam. 
Esta ideia é reforçada se considerarmos que o número de unidades novas mapeadas 
representam aproximadamente 20% do total de unidades novas no Rio de Janeiro, o 
que não é pouco. Assim, podemos supor a ampliação do potencial existente com uma 
nova normativa específica e atenta ao eixo estruturante. 

O que sim podemos afirmar, contudo, é que os empreendimentos pesquisados 
obedecem às normativas urbanísticas anteriores à possibilidade de execução do BRT-TC. 
Ao que tudo indica, a norma vigente é já bastante permissiva em termos de índices, mas 
que não haviam sido atendidos anteriormente por falta de interesse do próprio mercado 
em explorá-los. Esses novos empreendimentos são marcados pela verticalização, com 
alturas entre 8 e 10 pavimentos, em blocos isolados em condomínios fechados com 
muros para a cidade. 

Os principais fenômenos observados nos novos empreendimentos é que estes bus-
cam terrenos grandes, onde possam ser feitos loteamentos fechados com vários blocos 
de edifícios com facilidades adicionadas de áreas de lazer, segurança e serviços de todo 
tipo. As unidades de 2 quartos diminuem de tamanho e aumentam de preço. A disposi-
ção interna das unidades é uma só, dando muito pouca flexibilidade a novas formas de 
morar, ou morar e trabalhar, ou co-habitar (Figura 6). Talvez o principal problema desses 
empreendimentos seja sua completa autonomia como peça urbana e a sua alienação em 
relação à cidade. Assim como ao próprio modo de vida reconhecido como dos subúrbios, 
de valorização da vizinhança e dos laços comunitários. Na região de Jacarepaguá, um 
tecido novo se forma, indiferente a qualquer interface com os espaços públicos

Por fim, observamos que as localizações priorizadas pelos novos empreendimen-
tos acontecem muito mais nos centros de bairros já anteriormente valorizados, e não 
nas áreas diretamente impactadas pelas desapropriações ou no entorno das principais 
estações e nós de transporte público. Também não encontramos uma correspondência 
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entre as movimentações de passageiros nas estações e a localização dos novos empreen-
dimentos. O maior movimento das estações parece ainda obedecer a lógicas de grandes 
equipamentos e usos comerciais pré-existentes, ou como locais de troca entre modais 
nos principais nós de transporte público apontados anteriormente, como parece ser o 
caso de Madureira, Vicente de Carvalho e Praça Seca. 

Embora o BRT-TC seja anunciado como uma vantagem nas propagandas para a 
venda de imóveis novos, os investimentos tendem a ocorrer em distâncias até 750metros 
do eixo. As áreas mais impactadas com as desapropriações permanecem até o momento 
descaracterizadas pelos rastros das obras e ambientalmente mal tratadas pela poluição 
do ar (Co2) e sonora. O BRT-TC de certo tem tido alguns efeitos sobre a Zona Norte Subur-
bana e a Região de Jacarepaguá. Mas esses efeitos parecem não se alinhar com o que os 
estudos de DOT em geral propõem, de adensamento em torno das estações e ao longo 
do eixo de transporte. O que observamos no caso do BRT-TC são lógicas inconclusas de 
um “desenvolvimento orientado pelo transporte”, onde a possibilidade de captura de 
investimentos por parte do estado para um projeto de conjunto não consegue articular o 
mercado imobiliário. Este, por sua vez, está presente comendo pelas beiradas e impondo 
a sua própria lógica comercial no espaço construído. 
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RESUMO

Os vazios urbanos permeiam questões-chave na produção e transformação da cidade contem-
porânea. Segundo os princípios da legislação urbana brasileira, devem cumprir uma função 
social, compreedendo usos e ocupações que garantam à coletividade seu Direito à Cidade. O 
conhecimento da natureza desses espaços, sua caracterização/categorização e identificação são 
prioridades, compreendendo a elaboração de cadastros/levantamentos, sempre atualizados, 
subsidiando políticas públicas e estratégias de ação. O artigo apresenta metodologia para a 
caracterização e identificação/levantamento dos vazios urbanos do bairro das Rocas, em Natal-
-RN, resultado de uma pesquisa maior para outros espaços desta cidade. Os resultados parciais 
nos mostraram relevantes vazios urbanos, categorizados como “lote não edificado e sem uso” 
e “edifício não utilizado”, solo e edificações urbanas ociosas em um cenário de População em 
Situação de Rua (PSR), de remoções e déficit habitacional. Ademais, processos de retenção espe-
culativa foram observados ao sul das Rocas, compreendendo grandes vazios urbanos a sugerir 
verticalização com empreendimentos de média-alta renda, como já acontece nas adjacências.

PALAVRAS-CHAVE: vazios urbanos. função social da cidade e da propriedade. déficit habitacional. 
especulação imobiliária. Natal-RN.

ABSTRACT

Urban voids permeate key issues in the production and transformation of the contemporary 
city. According to the principles of Brazilian urban legislation, they must fulfil a social function, 
comprising uses and occupations that guarantee the collectivity their Right to the City. The 
knowledge of the nature of these spaces, their characterization/categorization and identification 
are priorities, including the elaboration of records/surveys, always updated, subsidizing public 
policies and action strategies. The article presents a methodology for the characterization and 
identification/survey of the urban voids of Rocas neighborhood, in Natal-RN, the result of a 
larger research for other territories in this city. The initial results showed us relevant urban 
voids, categorized as “non built and unused lot” and “unused building”, idle land and buildings 
in a scenario, in the neighborhood, of Population in Street Situation (PSS), of removals and 
housing deficit. In addition, speculative retention processes were observed to the south of Rocas, 
comprising large urban voids suggesting verticalization with medium-high income enterprises, 
as is already noticed in the surroundings.

KEYWORDS: urban voids. social function of city and property. housing deficit. real state spe-
culation. Natal-RN.
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RESUMEN

Los vacíos urbanos permean cuestiones clave en la producción y transformación de la ciudad 
contemporánea. De acuerdo con los principios de la legislación urbana brasileña, deben cum-
plir una función social, que comprende usos y ocupaciones que garanticen a la colectividad 
su Derecho a la Ciudad. El conocimiento de la naturaleza de estos espacios, su caracterización/
categorización e identificación son prioridades, incluida la elaboración de registros/encues-
tas, siempre actualizadas, que subsidian las políticas públicas y las estrategias de acción. El 
artículo presenta una metodología para la caracterización e identificación/encuesta de vacíos 
urbanos en el barrio de Rocas, en Natal-RN, como resultado de una investigación más amplia 
para otros espacios en esta ciudad. Los resultados parciales han mostrado vacíos urbanos rele-
vantes, categorizados como “lote no construido y no utilizado” y “edificio no utilizado”, suelo y 
edificios ociosos en un escenario de Población en Situación de Calle (PSC), de desalojos y déficit 
habitacional. Además, se observaron procesos de retención especulativa al sur de las Rocas, que 
comprenden grandes vacíos urbanos que sugieren verticalización con emprendimientos para 
la clase media-alta, como ya sucede en las cercanías.

PALABRAS-CLAVE: vacíos urbanos. función social de la ciudad y propriedad. déficit habitacional. 
especulación inmobiliaria. Natal-RN.
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INTRODUÇÃO

A reflexão sobre os vazios urbanos, hoje, perpassa várias questões de relevância no 
contexto das cidades. O conhecimento sobre a natureza destes espaços e propostas para 
seu reuso e ocupação podem ser decisivos para o enfrentamento de problemas como a 
retenção especulativa do solo, para o aproveitamento racional das infraestruturas, para 
a contenção do espraiamento urbano, dentre outros temas que, substancialmente, estão 
inseridos na discussão sobre a sustentabilidade, a resiliência às mudanças climáticas e 
as cidades compactas/inteligentes. 

Os vazios urbanos estão no cerne da discussão sobre o cumprimento da função 
social da cidade e da propriedade, fundamento da Constituição Federal (CF) de 1988 e do 
Estatuto da Cidade (EC) – Lei Federal Nº 10.257/01 – que regulamenta os Artigos 182 e 
183 da Carta Magna, sobre a política urbana nacional. Vários instrumentos do EC foram 
estabelecidos para combater a retenção especulativa do solo, como o Parcelamento e 
Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o IPTU progressivo no tempo e a desa-
propriação com pagamento em títulos da dívida pública, na busca do cumprimento da 
função social pelos vazios urbanos. Além disso, o Código Civil (CC), Lei Nº 10.406/02, menos 
invocado no universo da arquitetura e do urbanismo, possui, em seus Artigos 1.275 e 1.276, 
o expediente do “Abandono”, instrumento fundamental para o combate à especulação 
imobliária e ao arruinamento dos imóveis urbanos, especialmente aqueles edificados.

Apesar da cobertura da temática pela legislação federal, cabe aos municípios, enfim, 
a definição precisa dos vazios urbanos em seus Planos Diretores (PDs) como forma de 
orientar políticas públicas correlatas. No entanto, o que notamos com frequência é que 
as definições destes espaços no âmbito dos PDs são insuficientes, pouco avançando 
no detalhamento a partir do EC, muitas vezes, copiando suas definições. Percebemos 
também que os municípios, quando possuem levantamento(s) de seus vazios urbanos, 
concentram-se em identificar, notadamente, os terrenos vazios de edificações, mais facil-
mente identificados, especialmente por imagem de satélite, alijando do levantamento 
imóveis com construções que podem tanto estar abandonados e sem uso, como podem 
estar parcialmente utilizados (subutilizados). Como estas últimas categorias exigem um 
trabalho demorado e meticuloso, cartorial e de campo, passam ao largo. Isto exclui, por 
exemplo, o conhecimento da situação de uso (ou ausência dele), títulos de propriedade, 
a adimplência (ou não) dos tributos dentre outras informações.

Atualmente em revisão, o Plano Diretor de Natal (PDN) – Lei Complementar Nº 082/07 
– padece das indefinições sobre os vazios urbanos, inexistindo precisão e detalhamento 
de suas diferentes categorias. A Prefeitura, embora possua algum levantamento destes 
espaços, tem se concentrado na definição de poligonais dos terrenos vazios, conheci-
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mento insuficiente da realidade, inviabilizando ou dispensando a implementação de 
políticas públicas urbanas e fragilizando o cumprimento da função social da cidade 
e da propriedade. Tendo como ponto de partida esta situação, este artigo intenciona 
contribuir para o processo de revisão[1] do Plano Diretor de Natal, com uma proposta 
de metodologia para a identificação, categorização e quantificação dos vazios urbanos 
da cidade, fundamentado em literatura pertinente. Ao final, intencionamos fomentar 
agenda com estratégias de reuso e ocupação destes espaços, em especial, voltada à pro-
visão de Habitação de Interesse Social (HIS). 

O artigo está fundamentado em pesquisa[2], em andamento, que vem aplicando 
metodologia de identificação/categorização dos vazios urbanos para os bairros Ribeira, 
Rocas, Capim Macio e Ponta Negra. Os dois primeiros correspondem à área central da 
cidade, constituindo, com o bairro Cidade Alta, o núcleo urbano histórico de Natal, sendo, 
portanto, áreas de grande valor patrimonial. Capim Macio possui formação recente, na 
porção sul da cidade, expansão urbana sobre antigas áreas de sítios e chácaras à meio 
caminho da cidade consolidada e da faixa costeira de Ponta Negra, último bairro con-
templado no recorte espacial da pesquisa. 

A seleção desses bairros aconteceu com o intuito de quantificar os vazios urbanos 
com diferentes características, sendo a Ribeira, por exemplo, composta, predominante-
mente, por edificações sem uso, muitas abandonadas, porém de grande valor histórico. 
Já em Ponta Negra e Capim Macio destacam-se inúmeros lotes vazios (não edificados) de 
considerável área. Por fim, o bairro das Rocas, objeto deste artigo, apresenta tanto lotes 
edificados vazios, como lotes não edificados, mas vazios, sobras de sua urbanização, 
existindo alguns relevantes vazios urbanos industriais, resultantes da desativação de 
infraestruturas e edificações ferroviárias e de suporte às atividades do porto da cidade.

O artigo está estruturado em três partes. Na primeira, apresentamos um breve 
panorama da reflexão, nas últimas décadas, sobre os vazios urbanos, enfatizando suas 
relações com a legislação urbana, federal e local. Na segunda parte, apresentamos a 
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metodologia de identificação/categorização dos vazios urbanos proposta na pesquisa 
que fundamenta este artigo. Na última parte, já abordando o bairro da Rocas e, após 
uma breve caracterização dos aspectos históricos da formação de seu tecido urbano, 
aplicamos a metodologia proposta, ensaiando suas possibilidades e limites. Por último, 
nas considerações finais, enfatizamos as possibilidades de reuso e ocupação dos vazios 
urbanos identificados para o bairros das Rocas, como forma de subsidiar políticas públi-
cas/agendas para estes espaços, para além da contribuição na revisão do PDN. 

VAZIOS URBANOS: BREVE PERCURSO TEÓRICO E ENQUADRAMENTO NA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A questão dos vazios urbanos, mais largamente estudada e enfrentada a partir 
dos anos 1970, está associada à uma construção teórico-metodológica e a um conjunto 
de ações de intervenção diversificados, dinâmicos e geograficamente difundidos. Nas 
últimas décadas, presenciamos a afirmação desta literatura de conceitos e de ações em 
alguns campos, dos quais destacamos: I) as abordagens semânticas, que apresentam a 
variedade de definições dos vazios; II) o uso dos recursos metodológicos e instrumentos 
de identificação e caracterização; III) as possibilidades de transformação através do 
plano e do projeto urbanos, mas também o entendimento da relevância de ocupações 
e demais usos informais e ressignificações; IV) o enquadramento legislativo e as pos-
sibilidades de regulamentação e implementação de ações e políticas públicas e; V) os 
estudos de caso, quando podemos atestar, para diversas realidades urbanas, a diversidade 
e a complexidade da temática. Ressalvamos que estes campos não são estanques, mas 
interrelacionados e complementares.

As discussões semânticas apontam para uma variedade de definições e, atualmente, 
estão contempladas nas mais diversas sociedades. Brownfields, wastelands e greyfields, 
noções mais clássicas às quais, recentemente, outras se juntaram, como as ideias de terrain 
vague (SOLÀ-MORALES RUBIÓ, 2002), de mu e de ma japonesas (JONAS; RAHMANN, 2014) e 
a discussão sobre as ruínas (EDENSOR, 2005; BRITO-HENRIQUES, 2017; CAVACO; SANTOS, 
2017). A necessidade de rigor metodológico na caracterização/categorização e posterior 
identificação dos vazios urbanos, não prescinde do uso das tecnologias SIG (SOUZA, 2014; 
VASQUES, 2009), cuidadosa conferência in loco e pesquisa documental/cartorial, visando 
a construção de cadastros/levantamentos a serem atualizados peridodicamente, ferra-
mentas indispensáveis para a gestão e implementação de políticas públicas. 

O uso das estratégias e instrumentos de planejamento e de projeto urbano está 
associado aos processos de transformação de áreas de vazios urbanos, compondo reno-
vações/regenerações/requalificações urbanas de caráter formal, notadamente apoiadas 
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na criação de icônes arquitetônicos e na construção de imagens de cidades com forte 
apelo turístico. Por outro lado, temos usos e ocupações não planejados de iniciativa 
da sociedade civil, sem o viés do projeto urbano, que, através dos movimentos sociais 
e, cada vez mais frequente, do universo artístico (instalações, fotografia, grafite etc.) 
(MARIANI; BARRON, 2014), têm apresentado novas questões, associadas à informalidade 
que enriquecem e democratizam a discussão sobre a reutilização dos vazios urbanos.

Neste artigo, nos detemos nos dois últimos campos acima listados. Tanto abordamos 
os vazios urbanos da cidade de Natal a partir de sua caracterização no PDN – tributária 
das definições da CF, de 1988 e do EC, de 2001 - como apresentamos, a partir da delineação 
metodológica da pesquisa, o caso dos vazios urbanos para o bairro das Rocas. 

Na CF, os vazios urbanos estão contemplados nos Artigos 182[3] e 183, associados ao 
cumprimento da função social da cidade e da propriedade, fundamento principal da 
legislação federal. No EC, retomando a definição da Carta Magna a qual regulamenta, 
os vazios urbanos estão dispostos em seu artigo 5º[4] e, ao longo do texto desta lei, estão 
os instrumentos urbanos para a viabilização da pretendida função social. Destacam-se, 
neste contexto, o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), o IPTU 
progressivo no tempo, a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública 
dentre outros instrumentos urbanísticos. 

Ainda em nível federal, o CC define, em seus artigos 1.275 e 1.276, a possibilidade da 
perda da propriedade pelo abandono[5]. Menos conhecido no universo da arquitetura e 
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urbanismo, é instrumento de fundamental importância no combate à retenção especu-
lativa do solo e ao arruinamento das edificações, na medida em que pode compreender 
processo mais célere de aplicação da legislação (aproximadamente 3 anos) se comparado 
ao do PEUC/IPTU progressivo no tempo/desapropriação com pagamento em títulos da 
dívida pública previstos na CF e no EC (podendo levar 15 anos ou mais).

Dado que o plano diretor, como colocado na CF e no EC, é o instrumento por exce-
lência para a implantação da política urbana nacional, fica, assim, ao encargo dos muni-
cípios, a definição detalhada dos vazios urbanos, bem como o trâmite da execução das 
estratégias e ações para o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, 
compreendendo a delimitação das áreas e imóveis para a aplicação dos instrumen-
tos urbanísticos, a formulação de políticas públicas e a execução de planos e projetos 
urbanos. No PDN vigente, de 2007, atualmente em revisão, os vazios urbanos não estão 
claramente definidos e caracterizados, carentes de conceituação como recomenda o EC e 
pouco vinculados a algum instrumento e/ou zoneamento, a exceção de sua relação com 
a Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS)[6] e com o PEUC e IPTU progressivo no tempo[7]. 

Apesar dessa vinculação textual entre vazios urbanos e instrumentos urbanísticos, 
estes não foram aplicados para o combate à retenção especulativa do solo, fato que alinha 
a realidade de Natal ao contexto urbano brasileiro, salvo raras experiências recentes em 
municípios como São Paulo, Curitiba, Goiânia, Maringá, dentre outros (DENALDI et al., 
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2017). A experiência mesmo que isolada da Operação Urbana Ribeira[8] poderia fomentar 
ações de benefício da coletividade (por exemplo, Habitação de Interesse Social – HIS) com 
o reuso e ocupação dos vazios urbanos desta área histórica, tanto de edifícios como de 
terrenos vazios. No entanto, mesmo com algumas ações de urbanização e recuperação 
do patrimônio histórico, tem mostrado maior atratividade para empreendimentos 
privados, condomínios verticalizados de médio-alto padrão, motivados pelos generosos 
índices previstos pela Operação (NATAL, 2010; MEDEIROS, 2017).

Além disso, a PMN possui levantamento limitado dos vazios urbanos, compreen-
dendo principalmente vazios não edificados (lotes vazios), carecendo, além da contem-
plação dos espaços edificados, sem uso ou subutilizados, de trabalho de campo para 
conferência dos dados, especialmente, do edificado. É fundamental, ainda, que estes 
dados sejam constantemente atualizados, o que não ocorre, trazendo problemas tanto 
para a área da tributação municipal, como para a aplicação dos instrumentos urbanís-
ticos, importantes sanções aos usos especulativos do solo.

A problemática dos vazios urbanos no contexto do PDN de Natal reforçou nosso 
interesse na definição de rigor, tanto teórico-metodológico como de caracterização/
categorização e identiticação destes espaços. Isto está expresso, a seguir, na delineação 
da metodologia da pesquisa e na sua aplicação às Rocas, área central histórica da capital 
potiguar. 

O BAIRRO DAS ROCAS: CARACTERIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE SEUS VAZIOS URBANOS 

Bairro de pescadores habitado ainda no século XVIII (NATAL, 2012), as Rocas, somente 
a partir de 1890, começaram a ter outros moradores, como os operários, atraídos tanto 
pelas obras de melhoramento do porto na Ribeira, vizinho, como pela ferrovia, a Estrada 
de Ferro Central do Rio Grande do Norte (JOBIM, 2015). O nome do bairro se originou pela 
atração exercida pelo atol das Rocas nos pescadores, que denominaram a morada em 
terra firme de forma homônima (CASCUDO, 1999 apud NATAL, 2012). 

Predominantemente de origem informal, as Rocas possuem traçado irregular que 
se manteve essencialmente residencial, com população de classe média-baixa. Situa-se 
na Região Administrativa Leste (RAL) de Natal (Figura 1), um dos principais alvos de 
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especulação imobiliária da cidade e de modificações no Plano Diretor[9] e encontra-se 
em Zona Adensável (ZAd), passível de aplicação dos instrumentos de indução ao desen-
volvimento urbano previstos no EC, como o PEUC e o IPTU progressivo no tempo.

Figura 1: Macrozoneamento da Região Administrativa Leste. Fonte: Google Earth e base carto-
ǌɭŖ˪ƃŔ�ƎŔ�òơƃɭơʋŔɭǫŔ�¡ʠȥǫƃǫɢŔȍ�Ǝơ�¡ơǫȶ��ȟŹǫơȥʋơ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�òF¡čè%�ȟȶƎǫ˪ƃŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�
autores, 2020.

O bairro está completamente situado em uma Área Especial de Interesse Social 
(AEIS) do tipo 2 (Áreas com Influência de empreendimento, impacto sócio-econômico, 
cultural e paisagístico), como definido no PDN vigente (NATAL, 2007). Além disso, uma 
pequena parte da Zona Especial de Preservação Histórica (ZEPH) está situada em seu 
território (Figura 2).
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Figura 2: Zoneamento do bairro das Rocas, Comunidade do Jacó e galpões da RFFSA. Fonte: 
eȶȶǌȍơ�FŔɭʋǠ�ȟȶƎǫ˪ƃŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Por se tratar de uma AEIS, deve ser priorizada a manutenção da população local e 
das comunidades tradicionais no bairro, formadas principalmente por pescadores, ven-
dedores ambulantes e rendeiras que possuem sua subsistência baseada no rio Potengi e 
no mar. Entretanto, atualmente na RAL, tem havido remoções dessas comunidades que 
têm sido realocadas para conjuntos habitacionais implantados em zonas longínquas 
da cidade. Os empreendimentos habitacionais construídos pela PMN entre os anos de 
2006 e 2018 constatam a tendência de sua concentração na Região Administrativa Oeste 
(RAO) da cidade, sendo apenas um, o Residencial São Pedro, implantado na RAL (Figura 3).
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O bairro das Rocas apresenta um dos casos de remoções mais violentas da cidade, a 
da Comunidade do Jacó (Figura 2 acima). A PMN, alegando situação de risco sem estudos 
determinantes, removeu parte da Comunidade para o conjunto Village de Prata, localizado 
a 18 km do local de origem, sem infraestrutura suficiente, prejudicando a comunidade 
ao distanciá-la dos locais de trabalho e ao forçar que as crianças sejam matriculadas 
em outras escolas da cidade, dentre outros prejuízos. Em contrapartida, alguns vazios 
urbanos do bairro têm sido alvo de ocupações informais por População em Situação de 
Rua (PSR), movimento de luta por moradia que tem reivindicado o uso destes espaços, 
especialmente por sua localização central na cidade. Nas Rocas, os antigos galpões da 
ferrovia (Figura 2 acima) são apontados pela PSR como uma opção de oferta de mora-
dia, sendo viável o aproveitamento de parte das instalações pela PMN. O lote que hoje é 
parcialmente ocupado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) recebeu a ocupação denominada Padre Sabino, enquanto outros 
galpões da extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) receberam propostas de reforma 
e uso pela PSR em uma oficina promovida pelo Fórum Direito à Cidade.[10]

Figura 3: Localização dos conjuntos habitacionais construídos pela prefeitura a partir de 2006. 
bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�FŔɭʋǠ�ȟȶƎǫ˪ƃŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

A problemática apresentada é abordada na pesquisa que está dividida em três 
etapas: I) revisão da literatura estrangeira e nacional pertinente para a compreensão 
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ȟȶʽǫƎȶ�ɢơȍȶ�bȷɭʠȟ�7ǫɭơǫʋȶ�Ū�ƃǫƎŔƎơ�ɢɭȶǿơʋȶ�Ǝơ�ơˉʋơȥɽŴȶ�ƎŔ�čbè¥�ƎʠɭŔȥʋơ�ȶɽ�ƎǫŔɽࠆࠀ��ơࠇࠀ��Ǝơ�
ȶʠʋʠŹɭȶ�Ǝơࠈࠀ߿ࠁ����ȶ˪ƃǫȥŔ�ƃȶȥʋȶʠ�ƃȶȟ�Ŕ�ɢŔɭʋǫƃǫɢŔƇŴȶ�Ǝȶ�¡ȶʽǫȟơȥʋȶ�ƎŔ�áȶɢʠȍŔƇŴȶ�Ǝơ�èʠŔ�ơ�ȶ�
¡ȶʽǫȟơȥʋȶ�Ǝơ��ʠʋŔ�ȥȶɽ�%Ŕǫɭɭȶɽ�ơ�bŔʽơȍŔɽ%�¡�
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da diversidade dos vazios urbanos, bem como sua identificação na cidade do Natal; II) 
análise documental a partir do levantamento de bases cartográficas, imagens de saté-
lite e dados cartoriais/tributários; III) elaboração de quadro geral de caracterização/
categorização dos vazios urbanos para aplicação nos bairros objeto da pesquisa e; IV) 
verificação in loco dos dados obtidos, para fins de atualização das informações. As três 
primeiras etapas estão em andamento e parte de seus resultados estão apresentados 
neste artigo, estando a quarta etapa ainda não iniciada.

Primeiramente, a aplicação da metodologia da pesquisa para as Rocas compreendeu 
análise documental de bases cartográficas da PMN que tratam do uso do solo do bairro e 
que, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), estão 
sendo utilizados no processo de revisão do PDN. Em seguida, sobrepomos ao mosaico 
do bairro (Figura 4) o mapa de uso do solo disponibilizado pela PMN (composto apenas 
pelos lotes, sem as edificações), comparando os dados de uso do solo com as imagens de 
satélite (onde as edificações aparecem), sendo possível atualizar parte das informações. 
Os lotes que se apresentavam como “vazios” no mapa da PMN foram analisados caso a 
caso e aqueles que continham edificações nas imagens de satélite foram removidos da 
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categoria de vazios. Quanto aos lotes que, apesar de edificados, eram classificados como 
vazios no mapa da PMN, os mantivemos de tal forma, a serem futuramente conferidos 
in loco[11].

Figura 4: Mosaico do bairro das Rocas. 
bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�FŔɭʋǠ�ȟȶƎǫ˪ƃŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Por fim, consolidamos nossa própria classificação para os lotes no bairro das Rocas, 
a partir da caracterização/categorização geral elaborada na pesquisa (Quadro 1). Foram 
desconsiderados aqueles lotes com uso (residencial, comercial etc.), evidenciando apenas 
os lotes vazios ou edificados, desde que sem uso, como destacado e resumido no Quadro 2.

æʠŔƎɭȶࡪࠀ��-ŔɭŔƃʋơɭǫ˖ŔƇŴȶƃŔʋơǌȶɭǫ˖ŔƇŴȶ�ɢɭơʽǫɽʋŔ�ȥŔ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�ƃȶȟ�ƎơɽʋŔɩʠơ�ɢŔɭŔ�ȶ�ɩʠơ�ǉȶǫ�
considerado para o bairro das Rocas. 
bȶȥʋơࡪ��-ŔʽŔȍƃŔȥʋơࠈࠀ߿ࠁ��ȟȶƎǫ˪ƃŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ��
æʠŔƎɭȶࡪࠁ��-ȍŔɽɽǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơɽ�Ǝơ�ŔƃȶɭƎȶ�ƃȶȟ�ɽơʠɽ�ơɽʋŔƎȶɽ�Ǝơ�ʠɽȶ�ơ�Ǝơ�ȶƃʠɢŔƇŴȶ�
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

Estas informações foram adicionadas ao mapa da PMN, incluindo também a área 
de cada lote e dados relativos ao zoneamento em que estão inseridos, com o intuito de 
compreender quais instrumentos urbanísticos poderiam ser aplicados para induzir 
o reuso e a ocupação. A partir dessa nova classificação, foi gerado um mapa (Figura 5), 

�ࠀࠀ �FɽʋŔ�ŔȥŖȍǫɽơ�ɢȶƎơɭŖ�ƃȶȥ˪ɭȟŔɭ�ȶʠ�ȥŴȶ�ȶ�ɽʋŔʋʠɽ�Ǝơ�ʽŔ˖ǫȶ�ƎơɽʋŔɽ�ơƎǫ˪ƃŔƇɝơɽ�ɽơȟ�ʠɽȶ�
Ŕȍǌʠȟ�Źơȟ�ƃȶȟȶ�ȶ�ɽʋŔʋʠɽ�Ǝơࢨ�ɽʠŹʠʋǫȍǫ˖ŔƎȶ�ࢩƃȶȟ�Ŕȍǌʠȟ�ʠɽȶ�ƎơʽơȥƎȶ�ɭơ˫ơʋǫɭ�ơȟ�ǉʠʋʠɭȶɽ�
ajustes nestas categorias.
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evidenciando os lotes vazios e aqueles que, apesar de construídos, encontram-se sem 
uso. Com isso, chegou-se ao total de 27 lotes não edificados e sem uso e 74 edifícios não 
utilizados, de um total de 2.984 lotes no bairro. Ao espacializar essas informações, foi 
possível observar onde se concentram os maiores vazios urbanos das Rocas, localiza-

dos ao sul do bairro, mantidos como estratégia especulativa, apoiada pela significativa 
verticalização já presente nas adjacências. 

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��ĪŔ˖ǫȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�ƎŔɽ�èȶƃŔɽ�bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�FŔɭʋǠ�ơ�ŹŔɽơ�ƃŔɭʋȶǌɭŖ˪ƃŔ�ƎŔ�òF¡čè%�
ȟȶƎǫ˪ƃŔƎŔ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Com base nas informações levantadas e a partir do mapa dos vazios urba-
nos no bairro das Rocas (Figura 5) foram elaborados dois gráficos comparando 
os vazios urbanos com o restante do bairro. O Gráfico 1 compara a quantidade de 
lotes não edificados e sem uso e de edifícios não utilizados com o total de lotes do 
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bairro (2.984), enquanto o Gráfico 2, relaciona a área de lotes não edificados e sem 
uso e edifícios não utilizados com a área do total de lotes das Rocas (489.727m²). 
eɭŖ˪ƃȶࡪࠀ��ĪŔ˖ǫȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�ƎŔɽ�èȶƃŔɽ��ɩʠŔȥʋǫʋŔʋǫʽȶ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơɽ�

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

eɭŖ˪ƃȶࡪࠁ��ĪŔ˖ǫȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ȥȶ�ŹŔǫɭɭȶ�ƎŔɽ�èȶƃŔɽ��ɢȶɭƃơȥʋǌơȟ�Ǝơ�ŖɭơŔ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơɽ
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 

A partir desses gráficos é possível notar que o percentual da área (em m²) dos vazios 
urbanos em relação à área total do bairro é maior que o percentual da quantidade de 
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lotes não edificados e sem uso e edifícios não utilizados em relação ao total dos lotes do 
bairro, visto que existem grandes vazios urbanos ao sul do bairro. Isso corrobora com a 
premissa de que esses grandes lotes são mantidos vazios de maneira especulativa, espe-
rando valorização, além de estoque para empreendimentos semelhantes aos que vêm 
sendo construídos no entorno do bairro. A remoção injustificada da Comunidade do Jacó, 
sem um plano do que será feito posteriormente no terreno vazio demonstra esse inte-

resse no esvaziamento ao sul do bairro, área muito visada pelo mercado imobiliário, por 
sua proximidade com o mar e pela infratestrutura já instalada, condições privilegiadas. 

A “não existência de áreas vazias” nas áreas centrais é uma das principais justifi-
cativas utilizadas pela PMN para a construção de conjuntos habitacionais em áreas dis-
tantes[12], bem como a não providência de habitação para a PSR. No entanto, as ocupações 
no bairro e o presente estudo demonstram que existem vazios passíveis de ocupação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bairro das Rocas tem áreas ociosas consideráveis, tanto de edificações sem uso, 
quanto de lotes não edificados. Por se tratar de um bairro em ZAd, poderiam ser aplicados 
alguns instrumentos de indução ao desenvolvimento urbano, previstos no EC e no PDN, 
como o PEUC e o IPTU progressivo no tempo. Embora figurem estes e outros instrumentos 
para coibir os vazios urbanos no EC, esta lei destina aos municípios a responsabilidade 

[12]  As reuniões da PMN com a Comunidade do Jacó, realizadas na Secretaria Municipal de 
Habitação (SEHARPE) entre 2018 e 2019 a construção dos conjuntos habitacionais na Região 
Administrativa Oeste (RAO) em função da não existência de áreas vazias na RAL.
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de aprofundamento da noção de vazio urbano, bem como sua categorização e identifi-
cação, em conformidade com as diferentes realidades urbanas.

No PDN pouco há sobre os vazios urbanos, sua conceituação é superficial, embora 
um dos principais objetivos desta lei seja fazer cumprir a função socioambiental da 
propriedade. O PDN, vigente desde 2007, prescreve o PEUC e o IPTU progressivo no tempo 
para aqueles lotes com mais de 400 m² e que não configurem a única propriedade do 
titular. Além disso, prevê que qualquer área situada no território do município com mais 
de 1.000m² e que não se constitua a única propriedade do titular, pode ser demarcada 
como AEIS, caso o Poder Público identifique necessidade (NATAL, 2007). No entanto, a 
aplicação desses instrumentos não acontece no município, uma vez que não há um 
banco de dados atualizado e completo sobre os vazios urbanos.

Nos últimos anos, pouco foi feito para combater os vazios urbanos na cidade já que 
não há normativa complementar ao PDN, que conceitue precisamente o vazio urbano, 
nem muito menos uma metodologia de identificação e mensuração dessas áreas ociosas. 
A problemática de não haver mecanismos úteis para coibição desses vazios persiste ainda 
no processo, em curso, de revisão do PDN, o debate conceitual permanece estagnado e, 
mesmo após 13 anos entre um plano e outro, nenhum levantamento preciso das áreas 
ociosas foi apresentado.

Nesse contexto, as reflexões contidas neste artigo poderão contribuir para a conceitu-
ação dos vazios urbanos assim como para a apresentação de uma proposta metodológica 
de categorização/identificação. Embora haja dificuldades e limitações ao utilizar-se de 
imagens de satélite na identificação dos vazios, esta ferramenta apresenta-se como uma 
boa maneira de iniciar os levantamentos, pois permite conhecer a área previamente e 
identificar pelo menos os lotes que permanecem desocupados, sendo necessária pos-
teriormente a conferência in loco dos lotes e a identificação de edificações sem uso ou 
subutilizadas. 

Acreditamos ainda que esta pesquisa poderá desempenhar um importante papel 
na sociedade, ao buscar aplicar métodos desenvolvidos na Universidade, testando-os na 
identificação das áreas ociosas, buscando elaborar um banco de dados transparente. Ao 
elucidar as áreas ociosas no município, é possível pensar em melhores formas de ocupar 
a cidade, priorizando as áreas onde já existe infraestrutura, como é o caso do bairro estu-
dado, não sendo necessário deslocar a população para áreas distantes e, principalmente, 
visando cumprir a função socioambiental da propriedade pautada no Direito à Cidade.
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RESUMO

A emergência das dimensões ambientais do projeto, produção e manutenção de edifícios povoa 
o contemporâneo debate arquitetônico. Atenta-se no presente trabalho sobretudo à inserção 
de discursos de sustentabilidade ambiental no campo de projeto, construção e manutenção de 
edifícios escolares públicos em dois contextos específicos: a Região Metropolitana de São Paulo 
e Île-de-France, a partir do denominador comum da certificação HQE (Haute Qualité Environ-
nementale), de origem francesa. Se no contexto paulista predominam as iniciativas isoladas de 
certificação da produção de edifícios escolares por parte da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação, debate-se a partir de estudos de caso franceses a correspondência entre o discurso 
sustentável e a penetração de interesses e agentes empresariais na certificação, execução, manu-
tenção e gestão dos espaços públicos de educação, em consonância com o ideário neoliberal. 

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura. sustentabilidade. certificações. escolas. neoliberalismo.  

ABSTRACT

The emergence of the environmental dimensions of the design, production and maintenance of 
buildings populates the contemporary architectural debate. The present work focuses on the 
insertion of environmental sustainability discourses in the field of design, construction and 
maintenance of public school buildings in two specific contexts: the Metropolitan Region of 
São Paulo and Île-de-France, based on the common denominator of HQE (Haute Qualité Envi-
ronnementale) certification, of French origin. If, in the São Paulo context, isolated initiatives for 
certification of the production of school buildings by the Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação predominate, is debated from French case studies the correspondence between sustai-
nable discourse and the penetration of interests and business agents in certification, execution, 
maintenance and management of public education spaces, in line with the neoliberal ideas.

KEYWORDS: architecture. sustainability. certifications. schools. neoliberalism.

RESUMEN

El surgimiento de las dimensiones ambientales del diseño, producción y mantenimiento de 
edificios puebla el debate arquitectónico contemporáneo. El presente trabajo se centra en 
la inserción de discursos de sostenibilidad ambiental en el campo del diseño, construcción y 
mantenimiento de edificios de escuelas públicas en dos contextos específicos: la Región Metro-
politana de São Paulo y la Isla de Francia, basados   en el denominador común de Certificación 
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HQE (Haute Qualité Environnementale), de origen francés. Si, en el contexto de São Paulo, pre-
dominan las iniciativas aisladas para la certificación de la producción de edificios escolares 
por parte de la Fundação para o Desenvolvimento da Educação, se debate en estudios de casos 
franceses la correspondencia entre el discurso sostenible y la penetración de intereses y agentes 
comerciales en la certificación, ejecución, mantenimiento y gestión de espacios de educación 
pública, en línea con las ideas neoliberales.

PALABRAS-CLAVE: arquitectura. sustentabilidad. certificaciones. escuelas. neoliberalismo.  

INTRODUÇÃO

Em 1992 realizou-se a Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no 
Rio de Janeiro, 20 anos após a Conferência de Estocolmo. Referenciando-se no Relatório 
Brundtland (documento publicado em 1987 e intitulado “Our Common Future”), a Con-
ferência introduziu o conceito de “desenvolvimento sustentável” enquanto orientação 
aos países de modo a atender às necessidades presentes sem comprometer o futuro das 
próximas gerações. 

Como contextualizado por Vahan Agopyan e Vanderley M. John (2011), a sustenta-
bilidade suscitou maiores debates na construção civil a partir dos anos 1990. Em 1994 é 
realizado o First International Conference on Sustainable Construction, em Tampa (Flórida), 
com apoio do International Council for Research and Innovation in Building and Construc-
tion (CIB) e de outras organizações da área. Em 1996, a Agenda Habitat, preparada pelo 
Centro para Assentamentos Humanos das Nações Unidas, foi assinada em Istambul 
(Turquia). Nesta, recomendava-se o incentivo político para “soluções locais e regionais 
para os assentamentos humanos, uma visão que recentemente tem sido esquecida por 
aqueles que promovem soluções de construção sustentável (ou green building) globais”. 
(AGOPYAN; JOHN, 2011, p. 30)

Em 1998 o CIB realizou o Congresso Mundial da Construção, em Gävle (Suécia), com 
o tema “Construção e Ambiente”, que resultou na “Agenda 21 on sustainable construction” 
(1999). Naquele momento, evidenciava-se a influência da construção civil no agravamento 
dos problemas ambientais e buscava-se alinhar as agendas locais e nacionais à Agenda 
internacional relativa ao ambiente construído e o setor da construção civil. 

Em 2000 ocorreu o conjunto de conferências “Sustainable Building”, em Maastricht 
(Holanda), no qual evidenciou-se o debate do “já crescente negócio das certificações de 
green building. Os destaques foram os aspectos ambientais do uso de edifícios – economia 
de energia em particular, com pouco destaque para as demandas sociais [...]”. (AGOPYAN; 
JOHN, 2011, p. 31)
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Interessa ao presente trabalho debater os possíveis sentidos de uma dessas certifi-
cações ambientais, a Haute Qualité Environnementale (HQE). Tomou-se conhecimento da 
presente temática a partir de pesquisa de mestrado[1] que buscou analisar a concretização 
das políticas públicas de educação em regiões metropolitanas periféricas em dois contex-
tos distintos, porém interrelacionáveis, Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) (Brasil) 
e Île-de-France (França), a partir da compreensão de um avanço neoliberal na educação. 
Por meio da definição de estudos de caso de Île-de-France tomou-se conhecimento deste 
selo ambiental presente em parcela considerável da recente produção escolar pública 
francesa, assim como de sua influência à produção escolar nacional. 

Avalia-se tal certificação enquanto iniciativa de normatização que redefine as bor-
das dos projetos e construções civis, no sentido de especificar o que é ou não aceitável 
do ponto de vista do aspecto ambiental da atividade edilícia em termos arquitetônico 
e urbanos. A partir da redefinição das construções que podem ser consideradas como 
“sustentáveis” estabelecem-se concomitantemente as formas de gerenciamento do que 
está às margens desse seleto rol de edificações. 

O presente trabalho não pretende contrapor-se à necessária avaliação dos impac-
tos ambientais da construção civil e, no caso específico da pesquisa, das construções 
escolares, debate de suma importância. Entretanto, julga-se relevante compreender o 
que a discussão ambiental mobiliza, em termos de agentes e interesses, avaliando se 
constitui uma via de entrada empresarial em territórios de responsabilidade pública 
e coadjuva-se à constituição de nichos de mercados relativos às escolas sustentáveis.  

A CERTIFICAÇÃO “VERDE” HQE

A Association HQE (L’Association pour la haute qualité environnementale) foi fundada 
em Paris em 1996, com o objetivo de promover “do ponto de vista do desenvolvimento 
sustentável, a melhora da qualidade ambiental do ambiente construído, em particular 
através da gestão ambiental das operações”. (HQE ASSOCIATION, 2008, p.1, tradução nossa[2]). 

�ࠀ �áơɽɩʠǫɽŔ�Ǝơ�¡ơɽʋɭŔƎȶ�ơȟ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�ǫȥʋǫʋʠȍŔƎŔࢨ�FƎʠƃŔƇŴȶ�ơȟ�ƎǫɽɢʠʋŔࡪ�þơɽ-
ɽǫʋʠɭŔɽ�ƃȶȟʠȥɽ�ơȥʋɭơ�ơɽƃȶȍŔɽ�ɢʡŹȍǫƃŔɽ�ɢơɭǫǉƢɭǫƃŔɽ�ƎŔ�èơǌǫŴȶ�¡ơʋɭȶɢȶȍǫʋŔȥŔ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ơ�Ǝơ�
�ȍơƎơbɭŔȥƃơ�ǉɭơȥʋơ�Ŕȶɽ�ŔʽŔȥƇȶɽ�ȥơȶȍǫŹơɭŔǫɽ߿ࠁ߿ࠁ�ࢩ�ɭơŔȍǫ˖ŔƎŔ�ɢơȍŔ�ɢơɽɩʠǫɽŔƎȶɭŔ�ȥȶ�zȥɽʋǫʋʠʋȶ�
Ǝơ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�z�ččòá�ƃȶȟ�Ŕɢȶǫȶ�ƎŔ�-ȶȶɭƎơȥŔƇŴȶ�Ǝơ��ɢơɭǉơǫƇȶŔȟơȥʋȶ�Ǝơ�
áơɽɽȶŔȍ�Ǝơ�¥ǭʽơȍ�òʠɢơɭǫȶɭ��%ɭŔɽǫȍ�-�áFò��-ȷƎǫǌȶ�Ǝơ�bǫȥŔȥƃǫŔȟơȥʋȶࠀ߿߿��

[2]   “[...] dans une perspective de développement durable, l’amélioration de la qualité envi-
ronnementale du cadre de vie bâti, notamment par le management environnemental des 
opérations”��qæF��òò¶-z�þz¶¥ࠇ߿߿ࠁ��ɢࠀ
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Tal associação foi criada pelas Ademe (Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Éner-
gie) , AIMCC (Association française des Industries des Matériaux et produits de Construction), 
Arene (Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Énergies d’Île-de-France), CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), FNB, Ministère de l’Environnement (Direction de 
la nature et des paysages), Ministère du Logement (Direction de l’habitat et de la construction) 
e PCA (LES CAHIERS DE LA RECHERCHE ARCHITECTURALE, 1998). Recentemente foi esta-
belecida uma Alliance HQE – GBC (World Green Building Council) que reúne agentes que 
atuam na construção sustentável em mais de 74 países, sejam eles privados ou públicos 
(ALLIANCE HQE GBC FRANCE, [entre 2016 e 2019], On-line). 

No Brasil, a certificação de “green building” baseada na metodologia Démarche HQE, 
intitula-se Processo Alta Qualidade Ambiental (Processo AQUA-HQE), sob responsabi-
lidade da Fundação Vanzolini, que desde 2008 é a representante nacional da rede de 
certificação HQE. Em 2013, foi criada a Rede Internacional de Certificação HQE, a partir 
da junção dos organismos QUALITEL (certificação residencial) e CERTIVEA (certificação 
não residencial): “uma unificação de critérios e indicadores para todo o mundo, que 
cria uma identidade de marca única global, cujo órgão certificador passa a ser a Cerway, 
sempre fundamentado nas premissas da certificação HQE francesa”. (FUNDAÇÃO VAN-
ZOLINI, [2015?]a, On-line). Sublinha-se o termo “marca única global”, aproximando o 
objeto construção a um produto sob a égide do marketing. Apesar da unificação dos 
critérios, assume-se que os “níveis de exigência respeitarão sempre as especificidades e 
diferenças de cada país” (FUNDAÇÃO VANZOLINI, [2015?]a, On-line) a fim de permitir a 
comparação entre valores analisados. Nesse sentido, o Processo AQUA-HQE justifica ter 
desenvolvido os referenciais técnicos levando em consideração os aspectos culturais, 
climáticos, técnicos e a regulamentação brasileira.   

A Fundação Vanzolini lista os benefícios da certificação para usuário, sociedade, 
meio ambiente e empreendedor, sendo que para este último referem-se a aspectos mer-
cadológicos e de retorno econômico:

C o m p r o v a r  a  A l t a  Q u a l i d a d e  A m b i e n t a l 
das suas construções.   
Diferenciar seu portfólio no mercado.  
Aumentar a velocidade de vendas ou locação.  
Manter o valor do seu patrimônio ao longo do tempo.  
Associar a imagem da empresa à Alta Qualidade Ambiental.  
M e l h o r a r  o  r e l a c i o -
namento com órgãos ambientais e comunidades.  
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Ter um reconhecimento internacional. (FUNDAÇÃO VANZOLINI, [2015?]
b, On-line)

Há, como visto, uma forte componente que alia a sustentabilidade aos benefícios 
econômicos e branding das empresas, com forte viés ideológico. Conforme enunciado 
por Fernando Pinto Ribeiro (2012):

O discurso ideológico passou a compor a premissa de que na gestão 
empresarial sustentável, tanto empresas, quanto o meio ambiente e as 
pessoas saem ganhando. Esta estratégia discursiva tornar-se-á um ele-
mento consagrado nos eventos, fóruns e debates ambientais na década 
de 90 e 2000, e sintetiza o componente ideológico primaz da sustenta-
bilidade. É como se medidas pontuais e específicas a cada empresa, de 
implicações particulares, se convertessem em engrenagens de benfei-
torias gerais, apenas pela dinâmica de mercado. (RIBEIRO, 2012, p.222)

Em um contexto produtivo no qual o desperdício é uma realidade funcional, man-
tido pelo baixo custo da mão de obra, essas diretrizes sustentáveis soam não apenas 
ideológicas, mas apartadas de possibilidades efetivas de sua disseminação.

Agopyan e John (2011) descrevem o incipiente, porém crescente, setor das certifica-
ções ambientais no Brasil à época de sua publicação, analisando-o em termos de “criação 
de um mercado de consultoria crescente, que deverá ser importante para o futuro do País”. 
(AGOPYAN, JOHN, 2011, p.37). Entretanto, é impossível tratar dos aspectos ambientais da 
construção civil sem considerar sua difusão e utilização enquanto estratégia discursiva, 
útil à propaganda mercadológica e política. Os mesmos autores também reconhecem 
a problemática: “É necessário reconhecer que os aspectos ambientais (green) têm, neste 
momento, uma maior repercussão, tanto na mídia quanto em estratégias de marketing, 
fato bastante preocupante em um país com problemas sociais e econômicos como o 
Brasil”. (AGOPYAN, JOHN, 2011, p.13)

Em matéria intitulada “Le Label HQE à la conquête du monde”, publicada em 2016 
no periódico Batiactu, afirma-se a grande difusão da certificação francesa no mundo, 
presente à época em 22 países. O Brasil era enunciado como o país no topo “dos países 
mais atraídos pelo rótulo HQE” (BATIACTU, 2016, On-line, tradução nossa[3]), com 393 
empreendimentos com 28.944 unidades habitacionais certificadas. Essa consideração 
não deixa de ser preocupante, em função do reconhecimento genérico da construção civil 
no país. Sobretudo, quando se atenta para o lançamento, em 2018, de uma certificação 

[3]  “[...] des pays les plus séduits par le label HQE�ࢩ%�þz�-þčࠅࠀ߿ࠁ��¶ȥȍǫȥơ
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exclusiva às habitações de interesse social do Minha Casa Minha Vida, linhas de crédito 
de 1 a 3, AQUA-HQE Habitação Social Sustentável (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2018, On-line).  

As escolas francesas sustentáveis

Como parte da pesquisa de campo do estágio de mestrado realizado em 2019 junto 
ao Laboratoire Sophiapol - Unité De Recherche en Sociologie, Philosophie et Anthropologie 
Politiques de l’Université Paris Nanterre foram visitadas duas escolas da comuna de Sain-
t-Denis (norte de Paris), Collège Dora Maar e Lycée International de l’Est Parisien. Segundo 
leis de descentralização, Lois Defferre de 1982-1983, o lycée é de incumbência da região e 
o collège do departamento, e, portanto, no âmbito da região parisiense (Île-de-France) a 
produção é realizada pela Société d’aménagement et d’équipement de la région parisienne 
(SAERP) enquanto o Collège foi realizado pelo Plan Exceptionnel d’Investissement (PEI) do 
departamento. 

A questão sustentável da construção escolar foi uma tônica observada na produ-
ção escolar das duas instâncias. Ressalta-se que em 2019 a SAERP, Empresa pública local 
(Entreprise Publique Locale-EPL) atuante na construção e renovação de equipamentos 
públicos de Île-de-France, teve seu nome alterado para Île-de-France Construction Durable, 
atestando seu engajamento em termos de sustentabilidade ambiental, vinculando-se 
às certificações de obras, dentre as quais, a certificação HQE (ÎLE-DE-FRANCE CONSTRUC-
TION DURABLE, [2019?], On-line). A construção e renovação energética e térmica dos 
lycées de toda a região parisiense concentra atualmente grande parte de sua atuação. O 
Lycée International de l’Est Parisien, escola pública de excelência construída pela SAERP, 
é um dos edifícios de “energia positiva” (“energy positive buildings”), como sinalizado e 
contabilizado em painel eletrônico em uma parede da escola (Figura 1): “LIEP é um esta-
belecimento HQE (Haute Qualité Environnementale), EPOS (Energie positive) produzindo a 
energia necessária para o seu funcionamento: painéis fotovoltaicos para eletricidade, 
energia geotérmica para aquecimento”. (LYCÉE INTERNATIONAL DE L’EST PARISIEN, [2016?], 
On-line, tradução nossa[4]).

[4]  “Le LIEP est un établissement HQE (Haute Qualité Environnementale), EPOS (Energie 
positive) produisant l’énergie nécessaire à son fonctionnement: panneaux photovoltaïques 
pour l’électricité, géothermie pour le chauffage�ࢩ�ĵ-GF�z¥þFè¥�þz¶¥���7Fࢫ��Fòþ�á�èzòzF¥�
�ȥȍǫȥơ¶�ࠅࠀ߿ࠁ
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Figura 1: Painel eletrônico contabilizador da energia solar aproveitada pelos painéis fotovoltaicos 
Ǝȶ��ˊƃƢơ�zȥʋơɭȥŔʋǫȶȥŔȍ�Ǝơ�ȍࢫFɽʋ�áŔɭǫɽǫơȥ�bȶȥʋơࡪ�¥ơƎơȍࠈࠀ߿ࠁ��

Já o PEI é justificado a partir da “vontade do Conselho Geral de mudar a imagem 
das escolas do departamento” (SEINE-SAINT-DENIS, [2014?], p.1, tradução nossa[5]), imagem 
para a qual as tecnologias verdes são convocadas, como indício da modernização e ali-
nhamento tecnológico das escolas ao padrão internacional. O Collège Dora Maar tem na 
sustentabilidade ambiental grande parte de sua construção imagética. O equipamento 
foi projetado pelo escritório de arquitetura Platane et Ilic Associés e executado via Parceria 
Público-Privada (PPP) estabelecida entre o departamento e a empresa Eiffage Services.  A 
consultoria BE Le Sommer Environnement integrou o projeto a título de assistente, o qual 
somou-se a outros 7 collèges do PEI nos quais participou, referenciados em sua página 
web sob o título “8 Collèges du XXIe siècle”. 

Entre as estratégias ambientais de que dispõe, integra um subgrupo de 5 collèges 
que “cobrem 80% de suas necessidades de energia usando ‘energia geotérmica em um 
campo de sondas’ associado a bombas de calor. Eles também são alimentados com água 
quente sanitária por painéis solares”. (LE SOMMER ENVIRONNEMENT, [2014?], On-line, 

[5]  “[...] volonté du Conseil général de changer le visage des collèges du département�ࢩòFz-
¥Fò�z¥þ7F¥zòࠃࠀ߿ࠁ��ɢࠀ
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tradução nossa[6]). Ademais, durante visita à escola, observaram-se as grandes exten-
sões de cobertura verde, cuja manutenção é atribuição da Eiffage (Figura 2).   

bǫǌʠɭŔࡪࠁ��þơʋȶɽ�ʽơɭƎơɽ�ȥȶ�-ȶȍȍưǌơ�7ȶɭŔ�¡ŔŔɭ�bȶȥʋơࡪ�¥ơƎơȍࠈࠀ߿ࠁ�

Justamente em frente ao Collège, um grande empreendimento está em construção, 
o “écoquartier” Universeine (Figura 3), integrante do projeto urbano em preparação aos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2024 (Village olympique et paralympique). Portanto, 
após os Jogos, o bairro ecológico combinará escritórios, habitação e atividades estudantis. 
A proposta de incentivo de écoquartier integra a política do governo francês lançada em 
2008 relativa a cidades sustentáveis. Segundo documento do departamento do Tesouro, 
do Ministério da Economia e das Finanças francês, um dos princípios chave do selo “eco-
-ville” são as parcerias público-privadas como meio de incentivar a inovação (FRANÇA, 
2013, On-line). Em comum com a escola releva-se a questão da certificação HQE, assim 
como o embaralhamento de interesses e atores públicos e privados. 

[6]  “[...] ƂȲʙʶɧƟȢʄࠂࠊࢴ�ट�ƌƟ�ȊƟʙɧɷ�ŸƟɷȲǨȢɷ�ƠȢƟɧǊƠʄǨɣʙƟɷ�ƟȢ�ɧƟƂȲʙɧŔȢʄ�ũ�ȊŔࢩ�ǊƠȲʄǝƟɧȜǨƟ�ɷʙɧ�ƂǝŔȜɝ�
de sondes’ associée à des pompes à chaleur. Ils sont également alimentés en eau chaude 
sanitaire par des panneaux solaires” �F�ò¶¡¡Fè�F¥Īzè¶¥¥F¡F¥þࠃࠀ߿ࠁ��¶ȥȍǫȥơ
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bǫǌʠɭŔࡪࠂ��GƃȶɩʠŔɭʋǫơɭ�ơȟ�ƃȶȥɽʋɭʠƇŴȶ�ơȟ�ǉŔƃơ�Ŕȶ�-ȶȍȍưǌơ�7ȶɭŔ�¡ŔŔɭ�bȶȥʋơࡪ�¥ơƎơȍࠈࠀ߿ࠁ�

A questão sustentável parece então compor o programa escolar das escolas ditas do 
futuro. A tecnologia como diretriz e insumo de projeto, construção e gestão ambiental 
reverbera o que Henry Lefebvre definiu como “direção da plenitude” (LEFEBVRE, 2011, 
p.114), para a qual a sociedade parece se direcionar, na qual a durabilidade de bens e 
objetos é um dos objetivos. Neste contexto, os projetos urbanos “sem crítica nem auto-
crítica” projetam na prática a “ideologia dos tecnocratas”. (LEFEBVRE, 2011, p.115)  

A SUSTENTABILIDADE APLICADA À ARQUITETURA ESCOLAR

A hipótese que o presente artigo levanta é a de que os discursos de sustentabilidade 
ambiental configuram uma forma de penetração empresarial no território escolar. 
Essa penetração ocorre por diversas vias: por meio de construtoras que integram em 
seu portfólio a multiplicidade de obras “sustentáveis”, das empresas certificadoras, das 
consultorias que viabilizam o processo de certificação, de bancos de investimento, entre 
outros.  

A sustentabilidade configura objetivo de maior interesse da Caisse des Dépôts et 
Consignations, instituição financeira francesa do setor público, criada em 1816 e subordi-
nada ao Parlamento, a serviço do interesse geral e desenvolvimento econômico nacional, 
com importante apoio às políticas públicas. Assumindo o desenvolvimento sustentável 
como uma de suas prioridades dentre as linhas de ação nacionais, este enuncia dentre 
as missões de interesse geral a “transição ecológica e energética”. (CAISSE DES DÉPÔTS, 
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[201-], On-line, tradução nossa[7]). O objetivo sustentável aplicado aos edifícios escolares 
foi inclusive citado como um dos eixos estratégicos de investimento do Grupo, por meio 
de conversa com funcionário durante o evento EducaTec EducaTice (integrante do Salon 
d’Orientation). Se uma obra pública, no caso uma escola, configura-se dentro da concep-
ção de “Développement durable”, ela se torna mais suscetível a receber financiamento do 
Banque des territoires (que agrupa Caisse des dépôts e filiais). Comentando sobre as críticas 
docentes à lógica de mercado na análise do financiamento escolar, afirmou ser necessário 
a um banco avaliar os riscos nos investimentos. Essa análise de mercado é realizada a 
partir de relatórios produzidos por organizações supranacionais como a Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD), de modo a avaliar as orientações a 
respeito dos espaços escolares em adequação às novas competências requeridas à for-
mação escolar.  

Por meio de publicações próprias relativas aos espaços educacionais e do Programme 
on Educational Building (PEB OECD) – posterior Centre for Effective Learning Environments 
(CELE) –, a OECD avançou no tema da sustentabilidade em edifícios escolares: o nº 32 
(1997) da revista “PEB Échanges, Programme pour la construction et l’équipement de l’éduca-
tion” apresentou artigo “Les écoles vertes et l’action de l’école en faveur de l’environnement”, 
nos anos 2000 divulgou experiências de renovação energética de edifícios e até mesmo 
um “numéro vert spécial” da revista, n° 61 (2007), com exemplos de escolas sustentáveis 
no Japão, na Grécia, na Irlanda, na Austrália e no Reino Unido. (ORGANISATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, [201-], On-line)

Ainda que de modo distinto das escolas francesas observadas, destaca-se a refle-
xão ambiental que vem sendo trabalhada nas construções escolares da Fundação para 
o Desenvolvimento da Educação, órgão responsável pela viabilização e execução das 
políticas educacionais definidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 
Acompanhando o debate ambiental na construção civil, a Fundação “tem implantado 
e estimulado a conscientização e o incentivo à adoção de ações para garantir susten-
tabilidade aos edifícios escolares, incorporando conceitos de qualidade ambiental e 
tecnológica, ecologia, reciclagem e de uso racional de materiais e recursos” (FUNDAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, [201-]b, On-line), para além de revisões das 
normas e especificações técnicas que servem de referência às construções escolares por 
ela realizadas, segundo mesmo princípio. 

Alinhada a tais preocupações, a FDE tem submetido projetos escolares a dois proces-
sos de certificação ambiental:  Processos de Etiquetagem Procel - Programa Nacional de 

[7]  “Transition écologique et énergétique” (CAISSE DES DÉPÔTS, [201-], On-line).
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Conservação de Energia Elétrica e Certificação Internacional de Alta Qualidade Ambien-
tal AQUA-HQE. Funcionário entrevistado do Departamento de Obras e Serviços da FDE 
ressaltou a adequação ambiental dos edifícios escolares como prioridade da Fundação 
nos últimos anos. Ainda em 2008 a FDE estabeleceu relação com a consultoria ambiental 
Inovatech para realização de uma escola em Perus (SP) com reaproveitamento de água 
da chuva e baixo impacto na obra.  

A Inovatech, fundada em 2005 como uma construtora voltada à execução de obras 
com baixo impacto ambiental, a partir da atuação no grupo de “voluntários” para adap-
tação da HQE ao Brasil consolidou-se, em 2008, como consultoria em sustentabilidade 
na construção. Em 2013, assumia sua hegemonia no “mercado” certificador, expandindo 
sua atuação:

Inovatech se consolida como o principal player de certificação 
AQUA do Brasil e inicia seu processo de expansão para outros mer-
cados além da certificação, como Norma de Desempenho, Estraté-
gias de Sustentabilidade e Certificações de Empresas (Responsabili-
dade Social). (INOVATECH ENGENHARIA, [2019?], On-line)  

Um ano após a primeira certificação AQUA no Brasil, realizada pela Inovatech, certi-
ficava-se em 2010 a primeira escola pública do Brasil, a Escola Estadual Ilha da Juventude 
da FDE, localizada na Vila Brasilândia, São Paulo. Percebe-se assim o pioneirismo da ação 
da FDE e como a certificação motivou alterações projetuais, como sublinhado pelo então 
diretor da citada empresa:

A certificação das escolas é uma grande conquista da FDE que, após anos 
de investimento em sustentabilidade nas construções, conseguiu obter 
o reconhecimento de uma certificação internacional. O Processo AQUA 
levou a FDE a repensar o projeto de maneira global, com a possibilidade 
de avaliar o impacto de cada solução sustentável no edifício como um 
todo. (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2010, On-line)

Atualmente duas escolas da FDE têm a etiqueta Procel Edifica e uma maior quan-
tidade de escolas conta com a certificação AQUA-HQE, realizadas pelas consultorias 
Sustentech e Inovatech: 20 projetos na fase Programa, 15 na fase Concepção e 5 na fase 
Realização. O projeto arquitetônico escolar passou a incorporar diversos aspectos de 
sustentabilidade, como “retenção e o aproveitamento das águas pluviais, o aquecimento 
solar da água, o uso de forro acústico nos ambientes pedagógicos, interruptores indivi-
dualizados para maior aproveitamento da iluminação natural, proteção solar contra 
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ofuscamento, entre outros”. (FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 
[201-]a, On-line)

O discurso sustentável como estratégia do avanço do neoliberalismo 

Entretanto, a análise dos cenários do Brasil e da França a respeito das certifica-
ções ambientais de construção civil escolar carece de uma ponderação. Na França, as 
certificações ambientais constituem campo em avançado desenvolvimento, associado 
em grande parte à produção de empresas de construção civil, que, porém, associam-se 
a políticas de estruturação urbana e de produção escolar públicas. Enquanto no Brasil, 
a discussão é recente e no caso da arquitetura escolar é capitaneada pelo Estado, que, 
para tal empreitada, alinha-se a consultorias empresariais e à Fundação Vanzolini, fun-
dação privada, sem fins lucrativos, que monopolizou grande parte do nicho do ensino 
de projeto e construção sustentável e também da certificação ambiental. 

Em conferência ministrada em 2019 por Christian Laval, o pesquisador comentou 
sobre uma nova hipótese de definição do neoliberalismo na conjuntura atual, conforme 
debatido pelo grupo de pesquisa GENA (Groupe d’études sur le néolibéralisme et les alter-
natives) (do qual Laval e Pierre Dardot fazem parte): um neoliberalismo “ecológico social” 
(informação verbal)[8], com o objetivo de responder às duas crises em curso no mundo 
atual, a ambiental e a crise social. 

 A percepção do “ambiental” como esfera apropriada pelo neoliberalismo também é 
observada na argumentação de Ribeiro (2012), como meio de continuidade a um sistema 
que expõe crescentes crises: “Logo, se antes os dilemas e desafios ambientais elucidavam 
as ‘verdades inconvenientes’ ao capital ao sinalizar suas contradições, quando apropriado 
pelo paradigma neoliberal, assume um projeto de continuidade deste mesmo modelo, 
oferecendo-o novo fôlego”. (RIBEIRO, 2012, p.224) 

Nesse sentido, a certificação ambiental analisada parece configurar exemplo do que 
Henri Acselrad denomina “política ambiental para os capitais” (ACSELRAD, 2009, p. 23), 
funcionando como “regulação dos efeitos predatórios indesejáveis da descoordenação 
dos capitais múltiplos”. O autor ressalta o discurso hegemônico da sustentabilidade 
urbana, que associa funcionalidade ao capital e neutralização da crítica: 

�ࠇ �zȥǉȶɭȟŔƇŴȶ�ǉȶɭȥơƃǫƎŔ�ɢȶɭ��ŔʽŔȍ�ƎʠɭŔȥʋơ�ȶ�Séminaire international «Crises, inégalités et 
remises en question de la démocratie» (Approches Croisées Nords-Suds)”, organizado pelo L’UrR 
201 Développement et Sociétés��zè7zF7FòáŔɭǫɽ�z�ơȟࠄࠀ��Ǝơ�ȥȶʽơȟŹɭȶ�Ǝơࠈࠀ߿ࠁ��ơ�ɭơŔȍǫ˖ŔƎȶ�ȥȶ�UMR 
201 Développement et Sociétés�zè7zF7FòáŔɭǫɽ�z�Jardin Tropical, em Nogent-sur-Marne, França. 
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O discurso hegemônico sobre sustentabilidade urbana apresentar-se-á 
também numa dupla dimensão. Uma, que podemos chamar de prática, 
trataria das mudanças concretas desejadas na forma de apropriação e 
gestão da cidade material. Essa sustentabilidade urbana prática seria 
constituída pela vontade de tornar a cidade mais funcional para o capi-
tal. Uma segunda dimensão da sustentabilidade urbana, que podemos 
chamar de retórica, considera que fazer a cidade sustentável é fazer da 
incorporação da variável ambiental um meio de neutralizar a crítica 
ambientalista, de atribuir legitimidade ampliada aos responsáveis 
pelas políticas urbanas, particularmente no contexto da competição 
global. (ACSELRAD, 2009, p. 23-24)

Apazíguam-se as possíveis críticas ao desenvolvimento urbano e social de determi-
nada localidade por meio de qualificações ambientais. Ser dotado de um selo/certificação 
ambiental seria, pois, um atributo adicional à competição de capitais, entre empresas, 
entre unidades territoriais e entre países, mas como lembra Acselrad, um adicional retó-
rico, que antes de incrementar disputas entre empresas, neutraliza o modelo predatório 
de reprodução do próprio capital. As disputas por vantagens competitivas pautadas em 
questões ambientais configuram nichos de mercado, nos quais a produção arquitetônica 
insere-se ou conversa, por meio de cursos e formações voltadas ao processo de certifica-
ção[9], consultorias[10] atuantes no tema, entre outros. 

A forma empresa conceituada por Foucault em “Nascimento da Biopolítica” (2008) 
parece ser a norma por excelência do discurso hegemônico de sustentabilidade urbana. 
Exemplar, nesse sentido, a afirmação da Inovatech em sua página web, ao mostrar a 
captura do discurso sustentável como estratégia financeira empresarial: “Transforma-
mos sustentabilidade em bons resultados para seus negócios. Trabalhamos com nos-
sos clientes para que cada um construa a sua própria sustentabilidade”. (INOVATECH 
ENGENHARIA, [2019?], On-line)

Os termos utilizados para descrição dos empreendimentos não são neutros, nem 
buscam dissimular os verdadeiros objetivos. Aproximando-se de um vocabulário geren-

[9]  Curso “Aplicação da Certi!cação AQUA – HQE” integrante do Programa de Capacitação em 
Construção Sustentável EcoBuilding Fórum; curso on-line da Udemy “Certi!cação Ambiental 
AQUA-HQE: curso básico” etc. 

[10]  Inovatech Engenharia, ProActive Consultoria, Sustentech, AMB Projetos e Consultoria 
Ambiental, Atelier Lab, Cilip-USP, CTE, Cyclum, DeGaia, EcoBuilding, Florescer Consultoria, Ibyra, 
Otec, Recursimo, Susplan, entre outros. 
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cial possibilitam inferências quanto ao sentido ambiental de suas intervenções. Julga-se 
necessário, portanto, questionar os discursos de sustentabilidade a partir da noção de 
discurso institucional de Foucault (1996), enquanto lugar e meio de exercício de poder e 
de produção de verdades. Segundo Acserald, o “esforço de difusão de imagem”, enquanto 
“estratégia de investimento numa sustentabilidade simbólica” (ACSERALD, 2009, p.27), 
relaciona-se a competições urbanas “por investimentos de mercados internacionaliza-
dos”, “pela via da afirmação de seus atributos ambientais”: “Assim, no plano prático ou 
no plano retórico, a cidade do pensamento único é também a cidade do ambiente único: 
o ambiente dos negócios”. (ACSERALD, 2009, p.27) 

Ribeiro (2012) cita a adoção de medidas de projetos verdes como moda que se man-
tém à superfície do problema do desenvolvimento sustentável, enquanto atua fortemente 
como greenwashing da produção de empresas e organizações, em uma dupla operação,  

[...] pois, de um lado, atua de modo superficial nos impactos empresa-
riais em geral, e, de outro, é utilizada como instrumento de valoração 
monetária no contexto competitivo por intermédio da propaganda, onde 
mitigar ou atenuar impactos torna-se sinônimo de sustentabilidade, 
um conceito, como já discutido, indefinido e em constante construção. 
(RIBEIRO, 2012, p.222)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem questionar as causas de um desenvolvimento pouco sustentável constrói-se o 
consenso em torno do modelo de produção capitalista segundo racionalidade governa-
mental neoliberal. Infere-se, portanto, que a inserção da produção pública de edifícios 
escolares em lógicas gerenciais demarca a disputa de interesses e mercados no campo 
educacional, também no que tange seus atributos sustentáveis. A sustentabilidade na 
construção escolar parece então reduzida e abstraída à atuação dispersa de um conjunto 
de empresas que argumentam ser a sustentabilidade o sentido de suas ações.  
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RESUMO

Este trabalho é resultado parcial de uma pesquisa em andamento acerca dos vazios urbanos 
na cidade de Natal. Esses vazios estudados são compreendidos como sendo a efetivação da 
retenção especulativa da terra na extensão da cidade, cujos impactos socioambientais se dão 
no uso não sustentável do espaço urbano, e, portanto, a pesquisa busca contribuir com a sua 
conceituação, categorização e identificação. Este artigo foca no bairro de Capim Macio, que é 
uma das áreas de interesse do mercado imobiliário - por sua proximidade com a região turística 
da cidade - e tem sofrido pressões para que sejam alteradas suas prescrições urbanísticas no 
atual processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Desse modo, objetiva-se contribuir com as 
discussões acerca do cumprimento da função social da propriedade nos vazios urbanos e dos 
impactos das possíveis mudanças do processo revisor, apresentando uma análise de como o 
potencial construtivo do bairro sob especulação poderá se comportar a partir das propostas 
realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), bem como os impactos 
da ampliação da demanda por infraestrutura urbana, sobretudo do sistema de saneamento.

PALAVRAS-CHAVE: vazios urbanos. lotes não edificados e sem uso. especulação imobiliária. 
função social da propriedade. Natal.

ABSTRACT

This study is a preliminary development of an ongoing research on the urban voids of the city 
of Natal. Such voids are seen as the result of land speculation in town, and they have social 
and environmental impacts due to their unsustainable upkeep; the research aims to identify, 
define and classify these voids. The focus of this paper is on a neighborhood called ‘Capim 
Macio’, which, due to its proximity to the tourist area, has been on the spotlight of the real estate 
market, whose representatives have been lobbying in order to change the guidelines of the city 
master plan concerning this neighborhood.  That said, a secondary objective is contributing 
to discussions on: 1) the fulfillment of the social function of properties that became urban 
voids; 2) the consequences of changes regarding the city master plan. We hope to achieve this 
goal by offering an analysis of how the possibilities of building in the neighborhood under 
speculative pressure might change, especially after the suggestions made by the ‘Secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo’ [Environment and Urbanism Secretariat] (SEMURB), and also 
of the effects of the growing need for urban infrasctructure, above all the sanitation system.

KEYWORDS: Urban voids. Useless vacant land. Real estate speculation. Social function of 
property. Natal.
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RESUMEN

Esto trabajo es resultado parcial de una investigación en andamiento acerca de los vacíos 
urbanos en la ciudad de Natal. Esos vacíos estudiados son comprendidos como siendo el cum-
plimiento de la retención especulativa de la tierra en la extensión de la ciudad, cuyos impactos 
socioambientales se dan en el uso no sustentable del espacio urbano, y, por lo tanto, la inves-
tigación busca contribuir con su conceptuación, categorización y identificación. Este artículo 
foca en el barrio de Capim Macio, que es una de las áreas de interés del mercado inmobiliario 
- por su proximidad con la región turística de la ciudad - y ha sufrido presiones para que sean 
alteradas sus prescripciones urbanísticas en el actual proceso de revisión del Plan Maestro de 
Natal. De ese modo, se objetiva contribuir con las discusiones acerca del cumplimiento de la 
función social de la propiedad en los vacíos urbanos y de los impactos de estos posibles cambios 
del proceso de revisión, presentando un análisis de cómo el potencial constructivo del barrio 
bajo especulación podrá comportarse a partir de las propuestas hechas por la Secretaria de 
Medio Ambiente y Urbanismo (SEMURB), así como los impactos de la ampliación de la demanda 
por infraestructura urbana, sobre todo el sistema de saneamiento.

PALABRAS-CLAVE: vacíos urbanos. parcela no edificada y sin utilización.  especulación inmo-
biliaria. función social de la propiedad. Natal.

INTRODUÇÃO

Os vazios urbanos são produtos do modo capitalista de produção do espaço e 
apresentam-se nos territórios das cidades contemporâneas sob diversas categorias, 
configurações e causas. Essa realidade atinge o município de Natal, manifestando-se, 
principalmente, nas localidades onde havia atividades econômicas de reprodução do 
capital (centros históricos) deslocadas para áreas modernizadas, ou mesmo em áreas de 
expansão e interesse do mercado imobiliário, onde a terra é retida à espera de valorização.

Esses espaços imprimem diferentes impactos para cidade: se, por um lado, produ-
zem sensação de insegurança, esvaziam de utilização trechos do tecido urbano conso-
lidado, subutilizam a infraestrutura urbana instalada, contribuem para a expansão da 
cidade e denunciam os processos de valorização desigual da terra urbana – provocando 
impactos diretos na sustentabilidade urbana; por outro, abrigam a potência de ser o 
subsídio material de transformações do espaço urbano, servindo de área disponível 
para implantação de equipamentos que visem dar respostas às demandas sociais por 
cidades com maior equidade socioespacial.
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Compreender esses vazios, os processos que levaram à sua formação e, posterior-
mente, os mecanismos e instrumentos urbanísticos que possam reverter sua condição 
de ociosidade significa caminhar na direção de garantir o cumprimento da função social 
desses imóveis. Nessa perspectiva, recentes produções dentro dessa temática, bem como 
acerca do agravamento das situações de vulnerabilidade social no país, propiciaram a 
criação do projeto de pesquisa Vazios Urbanos em Natal/RN[1], na UFRN, e o desenvolvi-
mento de outras produções que trataram de investigar os vazios urbanos no município 
de Natal, em especial o artigo “Vazios urbanos em Natal: um estudo para categorização 
das áreas ociosas e subutilizadas” (ATAÍDE, BRASIL, et al., 2019) e o Trabalho Final de Gra-
duação “Especulação, sol e mar: os vazios urbanos de Ponta Negra” (CAVALCANTE, 2019).

O artigo tem, então, como objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa no 
contexto de revisão do Plano Diretor de Natal, com o intuito de avaliar os impactos de 
ocupação dos vazios especulativos do bairro de Capim Macio, em relação à infraestru-
tura existente e a em implementação, considerando tanto a legislação vigente, quanto 
a minuta do projeto de lei apresentado recentemente pela Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo (SEMURB). Isso se dá com o intuito de contribuir com a discussão sobre a 
temática não só no município de Natal, mas também em âmbito nacional, em diálogo 
com outros trabalhos. A pesquisa aborda tanto bairros situados na área central da cidade, 
que passa por processo de reestruturação produtiva com a modernização e expansão 
do porto (Ribeira e Rocas), quanto bairros no eixo de expansão do mercado imobiliário 
(Capim Macio e Ponta Negra). Neste artigo serão apresentados somente os resultados 
de Capim Macio. 

As análises se deram mediante o acúmulo de reflexões sobre a compreensão e 
classificação dos vazios desse bairro, assim como a manipulação de procedimentos 
metodológicos, em experimento também nas demais áreas de estudo. A metodologia 
será explicitada ao longo do trabalho.

O QUE SÃO OS VAZIOS URBANOS

Na literatura brasileira e internacional, há diversas formas de se abordar concei-
tualmente os vazios urbanos. Há autores que o fazem mediante classificações de acordo 

�ࠀ �¶�ɢɭȶǿơʋȶ�Ǝơ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�ĪŔ˖ǫȶɽ�čɭŹŔȥȶɽ�ơȟ�¥ŔʋŔȍè¥�Ƣ�ƃȶȶɭƎơȥŔƎȶ�ɢȶɭ��ȟǭɭǫŔ�%ɭŔɽǫȍ�ơ�
FȟŔȥʠơȍ�-ŔʽŔȍƃŔȥʋǫ�ơ�ƃȶȟ�ƃȶȶɭƎơȥŔƇŴȶ�ŔƎǿʠȥʋŔ�Ǝơ�èʠʋǠ��ʋŔǭƎơ�ơ��ȶɽƢ�-ȍơˁʋȶȥ�Ǝȶ�¥Ŕɽƃǫȟơȥʋȶ�
ʋȶƎȶɽ�ɢɭȶǉơɽɽȶɭơɽ�Ǝȶ�ƃʠɭɽȶ�Ǝơ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�ƎŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�bơƎơɭŔȍ�Ǝȶ�èǫȶ�eɭŔȥƎơ�
Ǝȶ�¥ȶɭʋơ�čbè¥�¶�ɢɭȶǿơʋȶ�-ɭǫŔƎȶ�ơȟࠈࠀ߿ࠁ��ƃȶȟ�ȶ�ǫȥʋʠǫʋȶ�Ǝơ�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫɭ�ƃȶȟ�ȶ�ŔʽŔȥƇȶ�ƎŔɽ�Ǝǫɽ-
cussões acerca da temática em Natal, e com o processo de revisão do Plano Diretor em curso.
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com os usos que esses espaços possuíam antes de se tornarem ociosos, há autores que 
os interpretam a partir das possibilidades de futuros usos que estes suscitam através de 
suas características, dentre outras abordagens[2]. Todavia, a compreensão desses vazios 
como produto do modo capitalista de produção e a inserção desses espaços dentro do 
contexto normativo urbanístico das cidades levam esse artigo a uma reflexão conceitual 
estruturada a partir de uma característica imanente aos imóveis urbanos brasileiros: 
o cumprimento da função social da propriedade, a partir do marco regulatório atual. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a política urbana nacional 
foi estabelecida por meio do Capítulo da Política Urbana que abriga os artigos 182 e 183 
(BRASIL, 1988). No artigo 182 está determinado que a propriedade cumpre sua função 
social quando obedece às prescrições do Plano Diretor, o qual é tido como instrumento 
básico da política de desenvolvimento urbano (BRASIL, 1988). Anos depois, a Lei Federal 
no 10.257 de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade (Brasil, 2001), detalhou esse capí-
tulo e incorporou uma série de diretrizes e conceituações que ampliam o que se define 
como tal cumprimento, orientando os municípios a incorporar essa lógica em seus 
planos e definindo instrumentos urbanísticos para orientar e garantir o cumprimento 
da função social da propriedade.

De acordo com o Estatuto da Cidade, os imóveis que têm à sua disposição a oferta 
de infraestrutura urbana instalada e plenamente operante, mas que permanecem 
não edificados e sem uso, não utilizados ou subutilizados não cumprem com a função 
social da propriedade (Brasil, 2001). Eles são denominados vazios urbanos. Entretanto os 
parâmetros que possibilitam a sua identificação estão sujeitos às prescrições da legisla-
ção urbanística de cada município, visto que, ao estabelecer seus planos diretores, são 
apontadas as formas de uso e ocupação do solo permitidas, bem como os coeficientes de 
aproveitamento mínimos e máximos aplicáveis e a fórmula para calculá-los. A relação 
entre o conceito apresentado e essas prescrições faz com que, para cada município, as 
categorias de classificação de vazios urbanos assumam diferentes modos de estabele-
cer-se, ainda que sejam os mesmos itens supracitados.

[2]  Para iniciar a conceituação de vazios urbanos partiu-se dos estudos de Andréa Borde 
�ࠆ߿߿ࠁ�ɭǫɽʋǫȥŔ�-ŔʽŔƃȶ-�ࠆࠈࠈࠀ�ɭǫɽ�FŹơȥơɭ|�ࡪ�ơ�ƃȶȟɢȍơȟơȥʋȶʠɽơ�ƃȶȟ�ȶʠʋɭȶɽ�ơɽʋʠƎȶɽࠁࠀ߿ࠁ��ơࠅ߿߿ࠁ
Źơȟ�ƃȶȟ�ơɽʋʠƎȶɽ�ǫȥʋơɭȥŔƃǫȶȥŔǫɽࡪ�¥ȶĪ¶z7��ɢɭȶǿơʋȶ�Ǝơ�ǫȥʽơɽʋǫǌŔƇŴȶ�ƃʠǿŔ�ȟǫɽɽŴȶ�Ƣ�ʋơȶɭǫ˖Ŕɭ�ȶ�
arruinamento urbano e estudar os espaços abandonados das cidades, em Portugal - dentre 
ȶʠʋɭȶɽ�ǠʋʋɢࡪˁˁˁƃơǌʠȍǫɽŹȶŔɢʋȥȶʽȶǫƎ
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Em Natal os planos diretores a partir de 1984 já definem, de forma mais ou menos 
explícita, o cumprimento da função socioambiental[3] da propriedade. A versão vigente 
do Plano Diretor de Natal (PDN) é de 2007, portanto posterior ao Estatuto da Cidade, e 
incorpora definições da lei federal. Ao fazê-lo, estabelece que os imóveis que subapro-
veitam ou subutilizam a infraestrutura urbana a eles disponível não cumprem a sua 
função socioambiental.

Art. 5o - A propriedade urbana atenderá a sua função sócio-ambiental 
quando os direitos decorrentes da propriedade individual não suplanta-
rem ou subordinarem os interesses coletivos e difusos, devendo satisfazer, 
simultaneamente, os seguintes requisitos, além de outros estabelecidos 
em lei: 

I - Uso para atividades urbanas, em razão compatível com a capacidade 
da infraestrutura instalada e suprimento de serviços públicos; 

II - Aproveitamento e utilização compatíveis com a qualidade do meio-
-ambiente, segurança e saúde dos usuários e propriedades vizinhas; 

III - Atendimento às normas fundamentais destinadas à ordenação da 
cidade expressa neste Plano Diretor e leis correlatas; 

IV - Preservação, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
da flora, da fauna, das belezas naturais, do equilíbrio ecológico e do 
patrimônio histórico e artístico, bem como proteção do ar e das águas 
de modo à manutenção da qualidade ambiental. (NATAL, 2007).

O PDN 2007 permite inferir em seu texto somente duas categorias de vazios urba-
nos: lotes não edificados e sem uso e lotes subutilizados. Ainda que não o faça de forma 
explícita, essas categorias podem ser deduzidas a partir da conceituação de lotes ou 
glebas subutilizadas e a partir do artigo 5o que versa sobre a função socioambiental da 
propriedade, entretanto, o PDN não apresenta detalhamento na categorização e con-
ceituação desses imóveis. Para o PDN 2007 os lotes não edificados são aqueles cuja área 
construída é igual a 0, e as glebas ou os lotes subutilizados são: 

áreas públicas ou particulares, com edificação abandonada, ociosas 
ou utilizadas por alguma forma de ocupação transitória ou móvel ou 
ainda, cujo coeficiente de aproveitamento seja inferior a 0,1 (zero vírgula 

[3]  O Plano Diretor de Natal vigente, trata da função social da propriedade e da cidade sob o 
ʋơɭȟȶ�ǉʠȥƇŴȶ�ɽȶƃǫȶŔȟŹǫơȥʋŔȍ�¥�þࠆ߿߿ࠁ�����ɢơɽŔɭ�ƎŔ�ƎǫǉơɭơȥƇŔ�ȥŔ�ơˉɢɭơɽɽŴȶ�Ŕɽ�Ǝơ˪ȥǫƇɝơɽ�Ǝơ�
ambos os conceitos se assemelham e, portanto, entende-se que traduzem o mesmo princípio.
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um) e que não atendam às funções sócio-ambientais da propriedade 
expressas nesta Lei. (NATAL, 2007).

æʠŔƎɭȶࡪࠀ��-ȍŔɽɽǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝơ�ʽŔ˖ǫȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ơȟ�¥ŔʋŔȍ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶ�á7¥ࠆ߿߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ�áɭȶƎʠ˖ǫƎȶ�
ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�¥�þࠆ߿߿ࠁ����ơ�-�Ī��-�¥þF߿ࠁ߿ࠁ�ࠈࠀ߿ࠁ��

Buscando contribuir com essa conceituação, considerando o PDN 2007 e o marco 
regulatório nacional, a pesquisa tem desenvolvido um esforço de categorizar os vazios 
urbanos a partir da realidade de Natal. A categorização, em construção, classifica os 
vazios urbanos considerando a ocupação, a suscetibilidade, o uso e, consequentemente, o 
cumprimento da função social da propriedade, como se observa no quadro 1. Os nomes 
sugeridos das categorias respeitam os conceitos apresentados na literatura e definidos 
no Estatuto da Cidade. As definições têm o intuito de definir a aplicação dos instrumen-
tos de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), IPTU Progressivo 
no Tempo e Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS) de vazios, instrumentos esses que, 
devido, entre outros fatores, à fragilidade dos conceitos presentes na legislação municipal 
nunca foram aplicados em Natal.

A partir dessa primeira categorização de vazios e baseando-se nas reflexões de 
CAVALCANTE (2019), a pesquisa em parceria com o projeto de extensão Fórum Direito à 



566

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Cidade[4] desenvolveu e apresentou uma contribuição para o texto em revisão do PDN[5], 
para o artigo das Definições:

Art. 6o - Para os fins desta Lei são adotadas as seguintes definições:

Novo inciso - imóvel não edificado e sem uso - Lote ou gleba, público ou 
privado, inserido em parcela do território passível de ocupação e utili-
zação que apresente área construída igual a zero e não seja utilizado.

Novo inciso - imóvel não utilizado – edificação pública ou privada 
inserida em parcela do território passível de ocupação e utilização que 
apresente coeficiente de aproveitamento maior ou igual ao mínimo (0,1) 
e esteja abandonado, nos termos do artigo 1.276 do Código Civil, sem 
uso comprovado há mais de 3 anos; ou trate-se de edificação caracte-
rizada como obra paralisada, entendida como aquela inacabada, que 
não apresente alvará de construção em vigor e não possua Habite-se 
ou certidão similar.

Novo inciso - imóvel subutilizado – imóvel público ou privado que não 
cumpre com a função socioambiental da propriedade ao subaproveitar 
ou subtilizar a infraestrutura urbana instalada e o suprimento de ser-
viços públicos, conforme Art 5o desta lei, podendo tratar-se de:

a)    lote subutilizado – aquele lote inserido em parcela do território 
passível de ocupação que não apresente área construída e seja utilizado 
por formas de ocupação exclusivamente transitórias ou estacionamen-
tos, excetuando edifícios garagem, ou lote que apresente coeficiente de 
aproveitamento inferior ao mínimo (0,1); ou aquele lote inserido em 
parcela do território não passível de ocupação, mas com utilização 
permitida, em que não se comprove uso por mais de 3 anos.

[4]  O projeto de extensão Fórum Direito à Cidade, da UFRN, foi criado com o objetivo de 
acompanhar as políticas públicas urbanas, abrindo um canal de diálogo entre a academia e a 
sociedade civil, em especial o processo de revisão do Plano Diretor de Natal, e é composto por 
diversos professores, alunos de graduação e pós-graduação que compõem também diversos 
grupos de pesquisa. Os coordenadores da pesquisa que originou este artigo também fazem parte 
do Fórum Direito à Cidade e utilizaram os resultados aqui apresentados para argumentações 
no processo de revisão do Plano Diretor. 

[5]  As contribuições para a minuta foram enviadas pelo site da SEMURB, de forma individual, 
ou por grupos.
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b)    edifício subutilizado – aquela edificação inserida em parcela do 
território passível de ocupação e utilização que apresente área coeficiente 
de aproveitamento maior ou igual ao mínimo (0,1) e sem uso comprovado 
há mais de 3 anos em mais de 50% da área construída.

Novo inciso – vazio urbano - o imóvel situado numa parcela do terri-
tório do município passível de uso e/ou ocupação que não exerce a sua 
função social/socioambiental da propriedade, podendo ele estar: não 
edificado e sem uso, subutilizado ou não utilizado.

A partir das categorias definidas, e considerando as definições acima apresentadas, 
este artigo trata somente dos vazios urbanos da categoria lotes não edificados e sem 
uso, completamente inseridos na área de estudo, o bairro de Capim Macio. Esses lotes 
popularmente chamados de “terrenos baldios” distribuem-se por todo o território do 
município, sobretudo nas áreas mais distantes do centro com urbanização dispersa, 
mas se sobressaem quando se localizam nas áreas valorizadas da cidade, como é o caso 
desse bairro. Ainda que Capim Macio esteja localizado no principal eixo de expansão 
do mercado imobiliário, para o Sul de Natal, vários lotes encontram-se ociosos. A sua 
identificação e análise são etapas importantes para entender os diversos motivos que 
fazem a terra urbana ficar retida enquanto muitos não têm acesso a ela.
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O TERRITÓRIO DE CAPIM MACIO

Figura 01: Mapa do macrozoneamento de Natal e localização de Capim Macio. Fonte: Produzido 
ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�òF¡čè%ࠇࠀ߿ࠁ��ơ�e¶¶e�F�F�èþq߿ࠁ߿ࠁ�ࠈࠀ߿ࠁ��

Como se observa na Figura 01, de acordo com Plano Diretor vigente, o município 
de Natal divide-se em 3 macrozonas: a Zona de Adensamento Básico (ZAB), a Zona Aden-
sável (ZAd) e as Zonas de Proteção Ambiental (ZPA). O município divide-se, também, em 
quatro Regiões Administrativas (RA): Norte, Sul, Leste e Oeste, mas que não funcionam 
efetivamente. A área central do município encontra-se na RA Leste, onde há maior aden-
samento e disponibilidade de infraestrutura urbana, bem como onde se concentram os 
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limites da ZAd. O território restante que não se destaca pelo zoneamento ambiental é 
identificado como ZAB por não ter infraestrutura urbana com capacidade de suportar 
intensos adensamentos populacionais.

O bairro de Capim Macio situa-se na RA Sul de Natal e insere-se integralmente na 
ZAB. Limita-se a Norte com o bairro de Lagoa Nova e com o Parque Estadual das Dunas 
de Natal (Unidade de Conservação inscrita no macrozoneamento municipal como ZPA 
02), a sul pelo bairro de Ponta Negra e pela ZPA 05 e a oeste pelos bairros de Candelária e 
Neópolis. A Avenida Engenheiro Roberto Freire - importante eixo estruturador da expansão 
do mercado imobiliário no sentido sul da cidade - conecta o litoral sul do município com 
o centro da cidade e separa Capim Macio em duas porções com diferentes características, 
como se vê na Figura 02. A porção norte é submetida ao instrumento urbanístico da Área 
Especial de Controle de Gabarito (AECG) do Entorno do Parque das Dunas (para proteção 
da paisagem do Parque), onde se aplica uma restrição de 6,00 metros de altura para as 
edificações inseridas nesta área do bairro. A sul da avenida não há tal instrumento e as 
prescrições seguem aquelas cabíveis à ZAB.

Figura 02: Mapa da ocupação de Capim Macio em 2018. Fonte: Produzido pelos autores a partir 
Ǝơ�òF¡čè%߿ࠁ߿ࠁ�ࠇࠀ߿ࠁ��



570

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

A evolução da ocupação no território do bairro tem forte relação com as atividades 
de lazer e turismo na orla sul de Natal. Por volta dos anos 40, havia apenas granjas e 
sítios que margeavam a Estrada de Ponta Negra – atual Av. Eng. Roberto Freire –, a qual 
foi construída em 1923 e era a principal conexão entre o centro da cidade e as casas de 
veraneio das elites (CAVALCANTE, 2018, p. 25). Mas, a partir da década de 1950, loteamentos 
privados passaram a surgir e na década de 1970 foram entregues os primeiros conjuntos 
habitacionais na área, os conjuntos Mirassol e dos Professores. Após a dissolução do BNH, 
na década de 1980, diminuíram-se os investimentos públicos em habitação e a produção 
imobiliária passou a ser predominantemente privada através da capitalização desse 
direito constitucional (NASCIMENTO, 2011, apud ARAÚJO, PEREIRA, et al., 2016). Os con-
juntos, que antes eram horizontais, passaram a ser construídos com a tipologia vertical 
e para outros grupos sociais, ainda de maneira financiada, mas através da incorporação, 
por construtoras ou incorporadoras, em regime de condomínios, iniciando o processo 
de verticalização do bairro (VIÉGAS, 2018).

É ainda nos anos 1980 que se inaugura a Via Costeira, obra fruto da Política de 
Megaprojetos Turísticos, o que fez com que Ponta Negra se firmasse como espaço de 
lazer das classes média e alta, que até então as frequentava mais intensamente no 
veraneio (SILVA, 2007, p.46). A valorização do bairro de Ponta Negra começou a promover 
mudanças em seu próprio território e em Capim Macio. Foram construídos conjuntos 
habitacionais em Ponta Negra e na década de 1990, esse padrão foi se ampliando e o 
setor turístico cresceu vertiginosamente, o que intensificou a ocupação do solo nesses 
bairros. A valorização e o fluxo turístico, entretanto, foram diminuindo nos anos 2000 
com a crise econômica de 2008.

Apesar dos bairros da ZAd terem maior preço associado à terra em função da infra-
estrutura existente, na orla sul da cidade, devido às atividades turísticas desempenhadas 
há uma valorização da terra nos bairros do eixo que conecta a Praia de Ponta Negra às 
áreas centrais do município. Assim, ainda que Capim Macio não tenha infraestrutura 
urbana que aporte intensas formas de ocupar o solo, os edifícios ali existentes possuem 
alto valor comercial e mantém-se em seu território uma parcela da sociedade de classe 
média, com renda familiar média de 4,71 salários mínimos, maior valor na RA Sul (SEMURB, 
2018). As características dessa ocupação e de seu perfil social indicam as possíveis causas 
da retenção especulativa da terra, sobretudo no contexto de revisão do Plano Diretor 
quando a intensificação dos parâmetros urbanísticos passa a ser discutida.

Entretanto, apesar da pressão por maiores índices construtivos, o bairro ainda 
possui oferta de infraestrutura e equipamentos urbanos, sobretudo os públicos, aquém 
de sua população. Capim Macio tem um número significativo de praças e delegacias, 10 
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e 5, respectivamente, mas possui um número restrito de unidades de saúde e educação 
para atender à sua população de 23.796 habitantes, segundo a SEMURB (2018). Para tal 
contingente, há 3 unidades de saúde, sendo 2 dessas clínicas privadas e 1 Unidade Básica 
de Saúde (UBS) (SEMURB, 2018). Há 12 unidades de ensino, considerando todos os níveis 
de formação, mas apenas 2 são públicas: um Centro Municipal de Educação Infantil, que 
atende a 95 crianças, e uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, que atende 
763 estudantes (SEMURB, 2018).

Em relação à infraestrutura, até 2007, quando da aprovação do Plano Diretor vigente, 
o sistema de esgotamento sanitário se restringia, quase exclusivamente, à Região Admi-
nistrativa Leste, à ZAd. Após 2015, com o Programa Natal 100% Saneada, que pretende 
atender toda a cidade, a provisão do sistema começou a mudar. Atualmente, a rede de 
coleta de esgoto de Capim Macio está instalada, mas a Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE) que atenderá a esse sistema (ETE Guarapes) não teve suas obras concluídas, o que 
prevê realizar-se em 2021, segundo a CAERN (TRIBUNA DO NORTE, 2020). Enquanto o 
novo sistema não entra em operação, está sendo utilizada a ETE de Ponta Negra, que já 
se mostrava insuficiente para atender à sua original demanda. Além disso, ainda não 
se consegue quantificar o número de ligações das edificações feitas. Entre 2007 e 2017 
o crescimento do atendimento à população pelo sistema de esgotos em operação foi de 
apenas 5% (SANTOS et al., 2019).

A discussão pela redefinição dos parâmetros urbanísticos neste bairro se dá con-
siderando essas mudanças pretendidas pelo programa e que estão em implantação no 
bairro, mas que ainda não surtiram o efeito desejado. Segundo Karitana Santos, 

a ampliação do sistema de esgotamento sanitário ainda não está dis-
ponível para ser incorporada à infraestrutura em funcionamento da 
cidade, não apresentando condições de suporte a intensificação do 
adensamento urbano de Natal, por ausência dos elementos necessários 
à efetiva operação da sua expansão. (SANTOS et al., 2019, p. 3032).

Além dos impactos na infraestrutura urbana, as mudanças dos parâmetros propos-
tas para o bairro afetam também a paisagem na AECG do entorno do Parque das Dunas 
ao modificar o gabarito máximo permitido, alterando o entorno da UC, protegida desde 
fins da década de 1970 por legislações municipais. Apesar dos fortes impactos ambientais, 
a análise aqui apresentada irá centrar-se na sustentabilidade da infraestrutura urbana.
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OS VAZIOS URBANOS DE CAPIM MACIO

Uma vez definido que seria investigada a categoria de vazios urbanos imóvel não 
edificado e sem uso, iniciaram-se os procedimentos para sua identificação em Capim 
Macio. Para tanto, buscaram-se informações no banco de dados da SEMURB referentes 
ao parcelamento e edificação do bairro (2018) e que precisaram ser conferidas e atualiza-
das. Junto a isso, utilizaram-se imagens de satélite disponibilizadas pelo software Google 
Earth. Assim, utilizando o programa ArcGIS, montou-se um mosaico georreferenciado 
com fotografias aéreas do território, o qual foi sobreposto à base cartográfica disposta 
pela SEMURB, como se vê na Figura 03.

Figura 03: Mapa do mosaico de imagens de satélite de Capim Macio. Fonte: Produzido pelos 
Ŕʠʋȶɭơɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�òF¡čè%ࠇࠀ߿ࠁ��ơ�e¶¶e�F�F�èþq߿ࠁ߿ࠁ�ࠈࠀ߿ࠁ��

A partir da sobreposição da base cartográfica com os lotes do bairro e da imagem 
aérea, os lotes foram analisados quanto à ausência de ocupação em seu interior e, em 
casos afirmativos, quanto a indícios e/ou vestígios de utilização, tais como placas alusivas 
a estacionamentos (ainda que informais) ou ocupações móveis. Desse modo, aqueles 
lotes identificados como sem ocupação e sem uso (no momento da pesquisa) foram 
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destacados, chegando-se ao total de 296 vazios urbanos, como se observa na Figura 04, 
o que representa um total de 291.288,08m², aproximadamente. A partir disso, foram 
indicados os vazios que se inserem na Área de Controle de Gabarito (AECG) do Parque 
das Dunas e aqueles que se inserem na porção restante do bairro, na ZAB.

bǫǌʠɭŔࡪࠃ߿��¡ŔɢŔ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơɽ�ȥŴȶ�ơƎǫ˪ƃŔƎȶɽ�ơ�ɽơȟ�ʠɽȶ�ơȟ�-Ŕɢǫȟ�¡Ŕƃǫȶ�bȶȥʋơࡪ�áɭȶƎʠ˖ǫƎȶ�ɢơȍȶɽ�
Ŕʠʋȶɭơɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�òF¡čè%ࠇࠀ߿ࠁ��ơ�e¶¶e�F�F�èþq߿ࠁ߿ࠁ�ࠈࠀ߿ࠁ��

Em observação às prescrições urbanísticas incidentes sobre os lotes, para melhor 
compreender sua relação com o entorno e o impacto de uma possível ocupação, os 
vazios foram classificados quanto às variáveis localização e tamanho, como se observa 
na Figura 05. A primeira variável se justifica em função das restrições de altura às quais 
estão sujeitos os lotes inseridos na AECG, possuindo, consequentemente, um potencial 
construtivo mais reduzido em comparação com os demais lotes do bairro. Dessa maneira, 
os lotes inscritos na AECG são 65, o que representa aproximadamente 22% do número 
total de lotes, somando uma área de aproximadamente 32.745,42m², 11,24% da área 
total dos lotes não edificados e sem uso; enquanto os lotes inseridos na ZAB somam 231, 
78% do total, o que soma uma área de 258.542,66m², 88,76% da área dos vazios urbanos.
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Com relação à segunda variável – tamanho dos lotes – foram considerados inter-
valos determinados a partir do que o PDN estabelece como lote padrão e as notificações 
previstas para os vazios urbanos em caso de aplicação dos instrumentos de AEIS de vazio, 
PEUC e IPTU Progressivo no Tempo. Sendo assim, iniciou-se pelo marco do lote padrão, 
menor lote admitido para parcelamentos formais no município, o qual corresponde a 
uma área de 200,00m² (NATAL, 2007). Em seguida, considerou-se a dimensão mínima que 
os lotes devem ter para serem passíveis de caracterizar-se como AEIS de vazios, isto é, 
terrenos não edificados com áreas iguais ou superiores a 400,00m² (NATAL, 2007). Por fim, 
de acordo com o instrumento do PEUC, são passíveis de notificação os imóveis inseridos 
na ZAB, desde que apresentem área superior a 1.000,00m² (NATAL, 2007). Assim, tem-se 
como intervalos: lotes com menos de 200,00m²; com área igual ou superior a 200,00m² e 
inferior a 400,00m²; com área igual ou superior a 400,00m² e igual ou inferior a 1.000,00m²; 
e lotes com área superior a 1.000,00m².

Assim, ao realizar a identificação e classificação dos lotes considerando esses 
critérios, observou-se que não havia vazios com área inferior à estabelecida para o lote 
padrão, o que se justifica pela ocupação predominantemente formal do bairro. Dessa 
forma, considerando o bairro como um todo, os lotes com área entre 200,00m² e 400,00m² 
são 10 e somam 3.397,61m²; aqueles entre 400,00 e 1.000m² são 240 e somam 152.644,71m²; 
aqueles com área superior a 1.000,00m² são 46 e somam 135.245,76m².

bǫǌʠɭŔࡪࠄ߿��¡ŔɢŔ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơɽ�ȥŴȶ�ơƎǫ˪ƃŔƎȶɽ�ơ�ɽơȟ�ʠɽȶ�ơȟ�-Ŕɢǫȟ�¡Ŕƃǫȶ�ƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔƎȶɽ�ɢȶɭ�ɽʠŔ�ŖɭơŔ�ơ�
ȍȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�áɭȶƎʠ˖ǫƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�òF¡čè%ࠇࠀ߿ࠁ��ơ�e¶¶e�F�F�èþq߿ࠁ߿ࠁ�ࠈࠀ߿ࠁ�
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Uma vez identificados esses lotes que se mantêm retidos por quaisquer que sejam 
suas motivações, é importante avaliar os efeitos de sua possível ocupação e os impac-
tos na demanda por infraestrutura urbana no bairro. Da mesma forma é importante 
entender como as alterações propostas até o momento para o PDN podem beneficiar os 
proprietários dessa terra ociosa. Para que essa avaliação pudesse ser feita, foram con-
siderados os somatórios das áreas dos lotes vazios a partir de sua inserção na AECG ou 
exclusivamente na ZAB para que fossem simulados os cenários de potencial construtivo 
considerando a atual legislação e as mudanças propostas pela minuta da revisão do PDN. 

Ao analisar, inicialmente, os vazios da ZAB[6] (cuja área total corresponde a 
258.542,66m²), tem-se, seguindo a legislação atual, um potencial construtivo de 
310.251,19m². Se se considera como tendência a população de 23.796 habitantes e a 
densidade de 55,61 hab/ha, que atualmente verificam-se no bairro, segundo a SEMURB 
(NATAL, 2018), tal potencial, se ocupado, poderia gerar um acréscimo de 17.254 habitan-
tes[7]. Todavia, na proposta apresentada pela SEMURB para a revisão do PDN, o coeficiente 
de aproveitamento máximo (CA máx.) para a região analisada passaria para 2,5. Nesse 
cenário de alteração, o potencial construtivo dos vazios chegaria a 646.356,65m², o que 
poderia aportar 35.944 habitantes, mais que dobrando o atual contingente populacional.

Ao avaliar o total dos vazios inseridos na AECG (32.745,42m²) de acordo com o atual 
PDN, observa-se que eles têm um potencial construtivo de 39.294,50m², o que significaria 
um acréscimo populacional de 2.186 habitantes. Na proposta da SEMURB, a AECG deixaria 
de existir, o que faria com que a limitação de gabarito chegasse a 100,00m e o CA máx. 
para essa parcela do bairro fosse de 5,00. Nesse contexto, esse potencial pode passar a 
163.727,10m², o que poderia abrigar mais 9.105 habitantes, contingente quatro vezes 
superior às tendências atuais.

Quando são somados esses valores dentro dos dois cenários, o que se observa é, 
com a legislação atual, que o potencial construtivo latente é de 349.545,70m², os quais 
poderiam abrigar, mantendo-se o atual padrão de densidade de ocupação dos imóveis, 
19.439 habitantes, 81,69% da população atual. Com as alterações propostas pela SEMURB, 

[6]  As prescrições urbanísticas vigentes para a ZAB são: C.A. = 1,2 / Gabarito = 65m / Taxa de 
Ocupação e Impermeabilização = 80%. Na AECG muda somente o Gabarito permitido para 2 
pavimentos. (NATAL, 2007).

[7]  O cálculo de número de habitantes baseia-se no produto entre a densidade bruta do bairro 
e o potencial construtivo dos lotes subtraído de áreas de circulação. Dessa forma, trata-se de 
uma projeção imprecisa, em função dos dados disponíveis, mas que ilustra de forma satisfatória 
os cenários possíveis. 
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esse potencial passaria a 810.083,75m², podendo abrigar 45.049, 189,31% da população 
atual. Com a população chegando a tais patamares, a densidade habitacional poderia 
chegar, no primeiro cenário (43.235 habitantes), a 99,75 hab/ha; no segundo caso (68.845 
habitantes), a 158,85 hab/ha. Assim, ao comparar esses números com a atual densidade 
do bairro, verifica-se que tais alterações poderiam duplicá-la ou mesmo quadruplicá-la, 
aumentando consideravelmente a demanda por infraestrutura, o que ainda não está 
disponível na área.

Todavia, ainda que esses valores expressem uma significativa elevação da densidade 
populacional, esses cálculos acima descritos basearam-se na densidade bruta média do 
bairro, ou seja, consideraram que as novas intervenções seriam variadas ao ponto de 
replicar em sua escala, proporcionalmente, a mesma variedade de tipologias edilícias 
hoje verificadas em Capim Macio. Entretanto, Renata Viegas demonstra que, desde os 
anos 2000, há uma forte tendência de verticalização do bairro, o qual passou a abrigar 
predominantemente condomínios fechados, cujas densidades alcançadas verificadas 
por ela podem chegar a 1.833 hab/ha nesse padrão construtivo (VIEGAS, 2018). Se toma-se 
como referência para os cálculos apresentados anteriormente a média das densidades 
analisadas por ela para empreendimentos desse padrão (1.467,10 hab/ha), os valores nos 
cenários propostos podem chegar a resultados extremos: no primeiro cenário, conside-
rando a legislação vigente, 536.615 habitantes (1.238,15 hab/ha); e, no segundo, conside-
rando a minuta da lei proposta pela SEMURB, 1.212.270 (2.797,12 hab/ha). Esses números 
trariam impactos consideráveis na infraestrutura urbana, não considerados nos cálculos 
para o suporte do Programa Natal 100% Saneada. A insustentabilidade desse modelo 
de ocupação fica clara, mesmo utilizando-se para os cálculos números brutos e gerais.

Considera-se também que os impactos na paisagem urbana, ao aumentar de 2 
pavimentos para 100m na AECG do entorno do Parque das Dunas precisa ser considerado 
ao analisar a relevância da UC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os vazios urbanos especulativos localizados na área de expansão do mercado 
imobiliário representam um estoque importante de terra aguardando condições em 
que possam converter-se em maior renda da terra. Em Natal, representam o aguardo 
por melhores coeficientes de construção que permitam um ganho mais alto do que 
o possível com a legislação vigente através da intensificação do uso do solo. Por esses 
motivos, a identificação e classificação desses vazios é importante, e a pesquisa e esse 
artigo pretendem colaborar com o desenvolvimento de uma metodologia.
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O artigo explicita que, considerando a legislação vigente, o potencial construtivo 
disponível no bairro Capim Macio a partir desses vazios é muito alto e hoje, com sua 
inserção no mercado imobiliário produtivo, seria possível aumentar consideravelmente 
o adensamento, o que impactaria fortemente a infraestrutura disponível. Entretanto, 
quando se considera a possibilidade de mudança na legislação advinda da proposta 
desenvolvida pela SEMURB, no atual processo de revisão do Plano Diretor, esse potencial 
aumenta significativamente e, consequentemente, o adensamento, principalmente na 
parte considerada hoje como AECG. A mudança nos parâmetros urbanísticos significará 
um impacto substancial na infraestrutura, que ainda não suporta o aumento de densi-
dade possível com a atual legislação. De acordo com Santos et al., 

mesmo quando as três grandes ETEs forem finalizadas e a rede dispo-
nibilizada para operação será necessário um esforço concentrado para 
viabilizar a efetiva execução das ligações domiciliares, especialmente da 
população mais pobre da cidade (SANTOS et al., 2019, p. 3033).

Assim, o artigo apresenta uma metodologia - em aprofundamento – para catego-
rização e identificação dos vazios urbanos, e quando calcula, de forma bruta, o poten-
cial construtivo disponível e a ser ampliado com a proposta da SEMURB, provoca uma 
discussão acerca dos impactos do adensamento, mesmo por outorga, desse bairro. Tal 
proposta se mostra ao arrepio da realidade da capacidade da infraestrutura urbana 
existente em Capim Macio de absorver o contingente populacional que potencialmente 
ocupará o bairro. Ainda que a sobrecarga seja alertada pelo sistema de coleta de esgoto, 
preocupam os números de equipamentos públicos instalados para atender às necessi-
dades da população, sobretudo pela escassez de terras públicas no território – o que é 
explicado pelo seu processo de loteamento anterior à lei 6766.

Ao considerar tal proposta, o poder executivo natalense estimula o aumento do 
preço do solo urbano na região, o que torna a aquisição desses terrenos restrita a uma 
classe social abastada. Assim, a possível aquisição desses lotes de alto preço para assegu-
rar a implantação de equipamentos públicos acaba por onerar o Estado. Diante dessas 
constatações sobre a ausência de infraestrutura capaz de absorver densidades nesses 
níveis, tais propostas da prefeitura mostram-se na contramão do que seria governar em 
busca de fazer com que as propriedades urbanas cumpram sua função socioambiental.
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RESUMO

O tema deste trabalho é mobilidade urbana, seu objetivo apontar subsídios para a definição 
de rotas cicláveis mais seguras e acessíveis aproveitando o potencial de acessibilidade da con-
figuração e dos usos em Ponta Negra. Para isto, é feita uma análise configuracional do sistema 
viário da cidade, utilizando a metodologia da sintaxe do espaço de Hillier e Hanson (1984). 
O ciclismo enquanto um modal de mobilidade urbana se insere na discussão sobre direito à 
mobilidade e direito à cidade, carecendo a cidade de Natal e o bairro de Ponta Negra de infra-
estrutura adequada de apoio a ciclistas. O bairro destaca-se na cidade com o 6º maior número 
de viagens de bicicleta, porém, a infraestrutura existente voltada a ciclistas é fragmentada e 
insegura, interrompendo-se nos limiares do bairro e concentrando-se em áreas de interesse 
turístico, negligenciando a sua inserção no sistema de transporte urbano, bem como o estímulo 
ao aumento na quantidade de viagens. São discutidos os casos, com ênfase para aqueles comuns 
em várias cidades, e as soluções propostas a partir da análise configuracional, recomendando 
a prioridade de intervenção em determinadas áreas e vias, com implantação de infraestrutura 
cicloviária, ajustes de desenho urbano e sinalização viária. Leva-se em consideração aspectos 
como a hierarquia das vias, sua acessibilidade e distribuição de usos em seus lotes, entre outros, 
visando um trânsito acessível, democrático e seguro para todos os seus usuários, efetivando 
o direito à mobilidade. Neste trabalho é abordada a relação entre os acidentes de trânsito 
envolvendo ciclistas, trajetos georreferenciados, acessibilidade, usos do solo e infraestrutura 
cicloviária implantada, buscando compreender as compatibilidades espaciais entre todos os 
conjuntos de dados. 

PALAVRAS-CHAVE: pedalabilidade. mobilidade ativa. sintaxe do espaço.

ABSTRACT

This article deals with the aspects of urban mobility and aims to point out the subsidies for 
the definition of safer and more accessible cycling routes, taking advantage of the accessibi-
lity potential of the configuration and uses in Ponta Negra. For this matter, a configuration 
analysis of the city’s road system is carried out, using the space syntax methodology of Hillier 
and Hanson (1984). Cycling as a mode of urban mobility is part of the discussion about the 
right to mobility and the right to the city, and the city of Natal and the neighborhood of Ponta 
Negra lack adequate infrastructure to support cyclists. The neighborhood stands out in the city 
with the sixth largest number of bicycle trips, however, the existing infrastructure for cyclists is 
fragmented and often unsafe, being interrupted near the boundaries of the neighborhood and 
concentrated on tourist interest areas, neglecting its efficient insertion as part of the urban 
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transport system, and the encouragement to an increase in the number of trips. The cases are 
discussed, with emphasis on those common in several cities and the solutions are proposed based 
on the configuration analysis, recommending the priority of intervention in certain areas and 
roads, with the implementation of bicycle infrastructure, urban design adjustments and road 
signs. Aspects such as the hierarchy of roads, their accessibility and the distribution of land 
uses are considered, aiming at an accessible, democratic and safe traffic for all its users, thus 
granting the right to mobility. This article addresses the relationship between traffic accidents 
involving cyclists, georeferenced routes, accessibility, land uses and bicycle infrastructure, 
seeking to understand the spatial compatibility between all data sets.

KEYWORDS: bikeability. active mobility. space syntax..  

RESUMEN

Este artículo tiene como tema la movilidad urbana y tiene como objetivo señalar los subsidios-
para la definición de rutas ciclistas más seguras y accesibles, aprovechando el potencial de 
accesibilidad de la configuración y de los usos en Ponta Negra. Para esto, se realiza un análisis 
de configuración del sistema de carreteras de la ciudad, utilizando la metodología de sintaxis 
espacial de Hillier y Hanson (1984). El ciclismo como modo de movilidad urbana es parte de 
la discusión sobre el derecho a la movilidad y el derecho a la ciudad, y la ciudad de Natal y el 
barrio de Ponta Negra carecen de la infraestructura adecuada para apoyar a los ciclistas. El 
barrio se destaca en la ciudad con el sexto mayor número de viajes en bicicleta, sin embargo, la 
infraestructura existente orientada a los ciclistas está fragmentada y a menudo es insegura, 
rompiendo los límites del vecindario y centrándose en áreas de interés turístico, descuidando 
su inserción eficiente en el sistema de transporte urbano, además de fomentar un aumento en 
el número de viajes. Se discuten los casos, con énfasis en los comunes en varias ciudades y las 
soluciones propuestas a partir del análisis de configuración, recomendando la prioridad de 
intervención en ciertas áreas y carreteras, con la implantación de infraestructura para bicicletas, 
ajustes de diseño urbano y señalización vial. llevase en cuenta aspectos como la jerarquía de 
carreteras, su accesibilidad y la distribución de usos en sus lotes, entre otros aspectos, con el 
objetivo de un tráfico accesible, democrático y seguro para todos sus usuarios, tornando efectivo 
el derecho a la movilidad. Este artículo aborda la relación entre los accidentes de tránsito que 
involucran a ciclistas, rutas georreferenciadas, accesibilidad, usos del suelo e infraestructura 
de bicicleta implantada, buscando comprender la compatibilidad espacial entre todos los 
conjuntos de datos.

PALABRAS-CLAVE: pedalabilidad. movilidad ativa. sintaxis espacial.
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo situa-se na área de mobilidade urbana, modais ativos, e utiliza técni-
cas da Sintaxe do Espaço. É fruto de Trabalho Final de Graduação de (Autor), no qual foi 
abordada a relação entre a configuração do sistema viário de Natal, com ênfase no bairro 
de Ponta Negra, e os trajetos desenvolvidos por ciclistas. Será analisada a mobilidade via 
bicicleta no recorte espacial do Bairro de Ponta Negra.

O objeto de estudo é a relação entre a configuração do sistema viário do bairro de 
Ponta Negra, e os trajetos desenvolvidos por ciclistas, considerando as potencialidades 
e dificuldades apresentadas.

O objetivo geral é apontar subsídios para a definição de rotas cicláveis mais aces-
síveis e seguras aproveitando o potencial de acessibilidade da configuração e dos usos 
em Ponta Negra utilizando parâmetros definidos pela bibliografia; tendo ainda como 
objetivos específicos: 

1. Discutir a (in)segurança no trânsito dos usuários dos modais ativos, em especial 
a bicicleta, nos espaços públicos dentro do recorte espacial estudado.

2. Apontar locais prioritários para a implantação de infraestrutura cicloviária 
no bairro a partir das propriedades espaciais de acessibilidade medidas para 
raios distintos de abrangência considerando a melhor adequação ao tráfego 
de ciclistas (HILLIER & HANSON, 1984; HILLIER et al., 2014).

O bairro de Ponta Negra é o 6º na cidade e primeiro na Zona Sul com maior número 
de viagens diárias de bicicleta (OFICINA, 2007 apud CARVALHO e ARAÚJO, 2012). Sua área 
contém perfis variados em termos de demografia, ocupação e tipologia do sistema viário. 
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Figura 1 – Mapa de Natal com destaque para o bairro de Ponta Negra. Fonte: Adaptado de 
ĭǫȇǫȟơƎǫŔ�-ȶȟȟȶȥɽ�ơ��eȶȶǌȍơ�¡Ŕɢɽࠈࠀ߿ࠁ�

A infraestrutura cicloviária atual do bairro é: uma ciclofaixa compartilhada com 
pedestres na Via Costeira (figura 2), uma ciclovia e ciclofaixas na Rota do Sol (figura 3) e 
uma ciclofaixa na Av. Ayrton Senna (figura 4). As duas primeiras são rodovias estaduais 
e áreas de apelo paisagístico e exploração turística. Todos os trechos de infraestrutura 
são interrompidos nos limiares do bairro (figura 6). Não há ligação entre as estrutu-
ras. As demais vias, embora não possuam infraestrutura, são utilizadas pelos ciclistas, 
algumas delas sendo estruturantes para o bairro e sua mobilidade, como é o caso da Av. 
Roberto Freire. 



585

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

bǫǌʠɭŔ�ࠁ��-ǫƃȍȶǉŔǫˉŔ�ƃȶȟɢŔɭʋǫȍǠŔƎŔ�ƃȶȟ�ɢơƎơɽʋɭơɽ�ȥŔ�ĪǫŔ�-ȶɽʋơǫɭŔ�bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�òʋɭơơʋ�Īǫơˁࠈࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔ�ࠂ��-ǫƃȍȶǉŔǫˉŔɽ�ơ�ƃǫƃȍȶʽǫŔ�ƎŔ�èȶʋŔ�Ǝȶ�òȶȍ�bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�òʋɭơơʋ�Īǫơˁࠈࠀ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔ�ࠃ��-ǫƃȍȶǉŔǫˉŔ�ȥŔ�� ߿ࠁ߿ࠁ��eȶȶǌȍơ�òʋɭơơʋ�Īǫơˁࡪ�bȶȥʋơɭʋȶȥ�òơȥȥŔˊ��̔

Figura 5 – Av. Engenheiro Roberto Freire, que não possui infraestrutura voltada para ciclistas. 
bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�òʋɭơơʋ�Īǫơˁࠈࠀ߿ࠁ�
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Figura 6 - Mapa de infraestrutura cicloviária e acidentes de trânsito envolvendo ciclistas no 
ŹŔǫɭɭȶ�Ǝơ�áȶȥʋŔ�¥ơǌɭŔ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔ߿ࠁ߿ࠁ�

1.1 PROBLEMÁTICA

Implementação de infraestrutura urbana voltada a ciclistas tem o potencial de 
incentivar a prática do ciclismo e aumentar sua segurança, embora melhoras da infra-
estrutura não embasadas em investigação adequada do contexto, ou isoladas da ação 
social em outras esferas possam acarretar em processos de valorização de vizinhanças 
e expulsão dos mais pobres (ZANDONADE & MORETTI, 2012), ou de desuso de estruturas 
financiadas por dinheiro público,  manutenção ou até agravamento de situações de 
insegurança (TERAMOTO, 2007).

Forma e configuração urbanas têm sido estudadas como variáveis que influenciam 
comportamentos humanos, como o movimento de pedestres e veículos (HILLIER & HAN-
SON, 1984; HILLIER et al., 1993; HILLIER et al. 2014; NETTO et al., 2017). Acessibilidade na 
configuração indica padrões de tráfego mais ou menos intensos em determinadas vias 
a depender de sua relação com o sistema em que se inserem. 

A configuração urbana é variável independente, influenciando a escolha de trajetos 
por ciclistas, a localização dos acidentes de trânsito envolvendo o grupo e a facilidade com 
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que consegue locomover-se em segurança[1]. Os dados relativos à configuração urbana 
considerados são a acessibilidade topológica[2] (HILLIER & HANSON, 1984; HILLIER et al., 
2014); a infraestrutura existente voltada a ciclistas e os usos do solo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

O termo “configuração” é usado na sintaxe do espaço significando a relação entre 
2 (ou “n”) espaços “a” e “b” sendo afetada pela inclusão de 1 ou ou “n” espaços – como o 
“c”, conforme ilustrado na figura 5. As propriedades relacionais entre elementos deste 
sistema chamam-se configuração.

bǫǌʠɭŔ�7�ࠆ�ǫŔǌɭŔȟŔ�ǫȍʠɽʋɭŔʋǫʽȶ�Ǝơ�ǌɭŔǉȶɽ�ɭơɢɭơɽơȥʋŔȥƎȶ�ƃȶȥ˪ǌʠɭŔƇɝơɽ�Ǝơ�ƃȶȥơˉɝơɽ�ơȥʋɭơ�ơɽɢŔ-
Ƈȶɽ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔ�ŔʠʋȶɭŔࠈࠀ߿ࠁ�

No exemplo acima, são mostradas, nos dois arranjos à direita, duas configurações 
distintas formadas pelos elementos “a” e “b” quando conectados ao terceiro elemento “c”. 
No terceiro arranjo, todos os espaços conectam-se aos demais, gerando uma configuração 
simétrica, onde nenhum dos elementos tem posição diferenciada em relação aos outros. 
Já na quarta figura, forma-se uma relação assimétrica, em que “b” controla os acessos 
a “a” e “c”, conectando-se aos dois, enquanto estes possuem apenas uma conexão cada.

O sistema viário de uma fração urbana representa-se através de modelos axiais 
como um sistema de espaços conectados, em que cada rua ou espaço permeável é repre-
sentado por uma linha reta em sua maior dimensão possível, ou de segmentos, onde 
estes eixos são segmentados em cada cruzamento. A Figura 6 ilustra a criação de mapas 
axiais e de segmentos a partir de um mapa figura-fundo. Do desenho axial é feito um 
grafo, do qual são calculadas medidas de acessibilidade, que serão detalhadas adiante.

[1]  No presente trabalho está sendo chamado de pedalabilidade, conforme traduzido do 
ʋơɭȟȶ�ơȟ�ǫȥǌȍƦɽࢨ�ŹǫȇơŔŹǫȍǫʋˊࢩ�ʠʋǫȍǫ˖ŔƎȶ�ɢȶɭ�¡Ŕȥʠȟ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

�ࠁ �òʠŔ�ɩʠŔȥʋǫ˪ƃŔƇŴȶ�ơɽʋŖ�ơˉɢȍǫƃŔƎŔ�ȥȶ�ǫʋơȟࠁ�
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bǫǌʠɭŔ�7�ࠇ�ǫŔǌɭŔȟŔ�ɭơɢɭơɽơȥʋŔȥƎȶ�Ŕ�ƃɭǫŔƇŴȶ�Ǝơ�ǌɭŔǉȶɽ�ơ�ȟŔɢŔɽ�ŔˉǫŔǫɽ�bȶȥʋơࡪ�¡Ŕɭʋǫȥɽࠇࠀ߿ࠁ�

Acessibilidade topológica indica facilidade (ou dificuldade) de acesso a toda a estru-
tura viária a partir de cada um de seus componentes – eixos ou segmentos. A acessibili-
dade é quantificada por medidas baseadas nas relações entre componentes (HILLIER & 
HANSON, 1984). Será usada neste trabalho a medida de “global choice” ou escolha global.

Escolha indica o potencial de se passar através de um espaço quando indo de qual-
quer lugar a qualquer lugar da malha[3] e relaciona-se ao potencial de atravessamento 
(HILLIER & HANSON, 1984). Medidas de escolha passam por processos de normalização nos 
cálculos para facilitar a análise e comparação entre diferentes escalas e entre cidades de 
diferentes tamanhos (HILLIER et al., 2014). Por isso, fala-se em escolha global normalizada 
(Normalized angular choice ou NACH). A medida foi decisiva, pois a maior coincidência 
encontrada com a localização dos acidentes de trânsito envolvendo ciclistas foi do mapa 
de medidas de escolha global nos raios referidos acima.

Isto indica que, em situações de disputa por espaço, o ciclista torna-se vulnerável, 
e sugere que o movimento de ciclistas segue regra semelhante ao de automóveis em 
alguns aspectos e ao de pedestres em outros, possuindo escala própria, intermediária às 
duas citadas, respondendo à atração exercida pela concentração de comércio e serviços.

Espaços mais acessíveis tendem a ser mais visitados e perpassados, a “Teoria do 
Movimento Natural” estabelece que a configuração é o “influenciador primário” do 

[3]  A explicação mais detalhada sobre as medidas e seus cálculos pode ser encontrada em 
qǫȍȍǫơɭ�ơ�qŔȥɽȶȥࠃࠇࠈࠀ��qǫȍȍǫơɭࠂࠈࠈࠀ��¡Ŕɭʋǫȥɽࠇࠀ߿ࠁ��¡ơƎơǫɭȶɽࠆ߿߿ࠁ��ơȥʋɭơ�ȶʠʋɭȶɽ
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movimento (SABOYA, 2010). O comércio busca este movimento, e nas localidades favore-
cidas pela configuração, os estabelecimentos tendem a prosperar, reforçando a atração 
de mais movimento.

Mapas de segmentos podem considerar a totalidade mapeada ou restringir um 
raio de influência, medido em metros, para compreender relações configuracionais 
em diferentes escalas. Foram considerados raios de influência relacionados a tempos 
médios de deslocamento via bicicleta, intermediários entre a escala do pedestre e do 
automóvel – entre 3 e 5 km, equivalendo a 20 e 30 minutos de pedalada de acordo com 
Dufaux, Labarthe e Laliberté (2013). Estes valores refletem a velocidade média total de 
deslocamentos em um contexto urbano, o que envolve paradas, desvios de rotas, even-
tuais congestionamentos, fatores de distração, entre outros.

Para compreender o uso do espaço urbano pelos ciclistas, são utilizados:

• mapa de usos do solo do Bairro de Ponta Negra; 

• dados de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas, para os quais foram obtidas 
as ocorrências dos anos de 2016 a 2018. Foram georreferenciados 88 acidentes 
(figura 15); 

• infraestrutura cicloviária implantada na cidade (estes dois conjuntos de dados 
cedidos pela STTU - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana); 

• 200 trajetos. 

Os trajetos foram registrados através do GPS dos celulares de usuários de um apli-
cativo de acompanhamento de atividades esportivas,[4] escolhidos aleatoriamente, 
dentre os trajetos públicos na cidade de Natal. O aplicativo funciona como rede social, 
os usuários compartilham publicamente suas viagens, fotos e interagem. Seu público 
alvo é principalmente praticantes do ciclismo como um esporte e não necessariamente 
como meio de transporte, e há diferença de perfis socioeconômicos entre os grupos de 
usuários de acordo com a finalidade de suas viagens (CARVALHO & ARAÚJO, 2012). 

No entanto, salvaguardando esta tendência do grupo analisado, é possível encontrar 
padrões que são apontados na literatura como comuns, como a busca por vias asfaltadas 
e a atração exercida por comércio, serviços, maior permeabilidade visual e proximidade 
entre o público e o privado, o que é compatível com o observado por Hillier et al. (1993), 
Netto et al. (2017) e Saboya, Vargas e Netto (2017). 

[4]  O aplicativo Strava registra os percursos desenvolvidos em atividades esportivas como 
ciclismo, corrida, pedalada e até esportes aquáticos, como canoagem.
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3. DADOS GEORREFERENCIADOS EM RELAÇÃO À ACESSIBILIDADE

A maior coincidência entre valores mais altos de acessibilidade e ocorrências de 
acidentes foi encontrada para escolha global no raio de 3200m (Figura 9), que equivale 
a 20 minutos de pedalada de acordo com Dufaux, Labarthe e Laliberté (2013). Vias com 

maiores valores de escolha global tendem a atrair tráfego de diversos tipos de veículos, 
inclusive aqueles de grande porte, reforçando que a vulnerabilidade dos ciclistas a aci-
dentes ocorre no contexto de disputa por espaço.

Figura 9 – Mapa de ocorrências de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas entre 2016 e 2018 
em Natal e estrutura cicloviária da cidade em 2019. Fonte: Elaboração própria a partir de dados 
ƎŔ�òþþčࠈࠀ߿ࠁ�ࠇࠀ߿ࠁ�
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Figura 10 – Mapa escolha global para o raio de 3200 m e acidentes. Fonte: Adaptado da base 
ƃŔɭʋȶǌɭŖ˪ƃŔ�Ǝơ�7ȶȥơǌŔȥ��ǫɭŔ�ơ�¡Ŕɭʋǫȥɽࠈࠀ߿ࠁ��ơ�Ǝȶɽ�ƎŔƎȶɽ�Ǝơ�ŔƃǫƎơȥʋơɽ�ǉȶɭȥơƃǫƎȶɽ�ɢơȍŔ�òþþč�
ࠈࠀ߿ࠁ

4. ACESSIBILIDADE GLOBAL E LOCAL - O CASO DE PONTA NEGRA

O bairro de Ponta Negra se consolidou em torno das barreiras naturais em seu ter-
ritório (o mar e as ZPAs) e se tornou menos segregado ao longo das últimas décadas em 
relação ao restante da região metropolitana, concomitantemente à sua acepção como 
destino turístico e local de lazer da classe média natalense (LIRA, 2019; DONEGAN, 2016). 
A figura 12 mostra a divisão administrativa do Bairro de acordo com o Plano Diretor de 
Natal de 2007 (FURUKAVA, 2012).
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Seu núcleo histórico que data das invasões Holandesas no século XVII, a Vila de 
Ponta Negra (CASCUDO, 1980 apud LIRA, 2019). No seu território hoje existe uma AEIS 
(Área Especial de Interesse Social), visando a proteção da comunidade tradicional que 
lá habita em relação à valorização do bairro no mercado imobiliário. 

Na década de 1970, foram construídos conjuntos habitacionais de residências 
unifamiliares padronizadas térreas em lotes recuados, os Conjuntos Ponta Negra e Ala-
gamar, assinalados na figura 12 como “Plano Setorial com limite de gabarito e proibição 
de remembramento”. Na década de 1980, na porção Oeste do bairro, foram construídos 
conjuntos habitacionais multifamiliares de 4 andares de blocos “H”, sendo esta área 

isolada do restante do bairro pela ZPA-5 (Zona de Proteção Ambiental). Entre as ZPA-5 e 6, 
há uma região verticalizada e permeada por vazios. A faixa costeira é definida como ZET 
(Zona Especial de Interesse Turístico), com predominância de usos turísticos, perceptível 
nos mapas de usos do solo (figuras 15 e 16).

bǫǌʠɭŔ�ࠁࠀ��¡ŔɢŔ�Ǝơ�ȍơǌǫɽȍŔƇŴȶ�Ǝȶ�ŹŔǫɭɭȶ�Ǝơ�áȶȥʋŔ�¥ơǌɭŔ�bȶȥʋơࡪ�bʠɭʠȇŔʽŔࠁࠀ߿ࠁ�

A seguir, mapas que cruzam os grupos de dados analisados, mostrando a relação 
entre acessibilidade, usos e trajetos. A figura 13 mostra NACH no raio de 3200 m e o mapa 
de usos do bairro, demonstrando compatibilidade entre valores mais altos de acessi-
bilidade (vias demarcadas em cores quentes) e concentração de usos não-residenciais, 
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especialmente o comercial, como é enunciado na teoria do movimento natural (HILLIER 
et al, 1984; 1993).

A figura 14 mostra mostra recorte dos 200 trajetos. Linhas mais escuras e espessas 
indicam maior número de trajetos sobrepostos em cada trecho. 

A figura 15 compara o mapa de usos e os trajetos, também demonstrando com-
patibilidade. Nas vias estruturantes do bairro (figura 13), Av. Roberto Freire, Av. Ayrton 
Senna, Rota do Sol e Via Costeira, há maior convergência, enquanto nas vias mais locais, 
todos os trajetos passam por vias com maior quantidade de comércios e outros usos 
não-residenciais.

E a figura 16 compara os trajetos ao mapa de NACH 3200, havendo convergência 
para vias mais acessíveis, embora nem todas as vias com alto valor de escolha tenham 
sido escolhidas nos trajetos considerados. Os três fatores têm compatibilidades e se 
influenciam, sendo a configuração geradora de locais atratores de movimento de pessoas 
utilizando todos os modais de transporte, este movimento atraindo usos não-residen-
ciais e os usos, por sua vez, atraindo mais pessoas. Outro fator de impacto, que também 
é influenciado pela configuração, é o tipo de capeamento, sendo mais provável o asfalto 
em vias com maior tendência geradora de movimento.
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Figura 13 – Vias estruturadoras da zona sul da cidade que fomentaram a ocupação do bairro 
Ǝơ�áȶȥʋŔ�¥ơǌɭŔ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ��ǫɭŔࠈࠀ߿ࠁ�

Figura 14 – Mapa de Ponta Negra com recorte de 200 trajetos de ciclsitas. Fonte: Elaboração 
ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ŹŔɽơɽ�Ǝơ�¶ɢơȥ�òʋɭơơʋ�¡Ŕɢ�ơ�òþþčࠈࠀ߿ࠁ�
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Figura 15 – Mapa de usos de Ponta Negra sobre segmentos com escolha no raio de 3200 m. 
bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ŹŔɽơɽ�Ǝơ�7ȶȥơǌŔȥ��ǫɭŔ�ơ�¡Ŕɭʋǫȥɽࠈࠀ߿ࠁ�
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Figura 16 – Mapa de usos de Ponta Negra sobre amostra de trajetos. Fonte: Elaboração própria 
Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ŹŔɽơɽ�Ǝơ�7ȶȥơǌŔȥ��ǫɭŔ�ơ�¡Ŕɭʋǫȥɽࠈࠀ߿ࠁ��ơ�òʋɭŔʽŔࠈࠀ߿ࠁ�

Figura 17 – Mapa de segmentos de Ponta Negra com escolha no raio de 3200 m sobre amostra 
Ǝơ�ʋɭŔǿơʋȶɽ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ŹŔɽơɽ�Ǝơ�7ȶȥơǌŔȥ��ǫɭŔ�ơ�¡Ŕɭʋǫȥɽࠈࠀ߿ࠁ�



600

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

4. PROPOSTAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A bibliografia e dados apontam que o projeto de estruturas cicloviárias pode ser 
otimizado quando embasado em estudos da área e quando realizado um tratamento 
adequado de desenho urbano e sinalização nas várias escalas (TERAMOTO, 2007). Porém, 
a instalação de infraestrutura voltada a ciclistas não significa necessariamente melhoria 
nas condições de pedalabilidade. 

Há um número significativo de acidentes em vias que contam com infraestrutura 
cicloviária (figura 9). A Via Costeira é um exemplo em que a infraestrutura já existia nos 
anos considerados. Suas ocorrências podem estar relacionadas a vários fatores, como 
as más condições de manutenção da ciclofaixa, revestimento em blocos intertravados, 
que proporcionam desconforto ao ciclista pela trepidação, e o compartilhamento com 
pedestres, fatores que podem levar ciclistas a trafegar pelo espaço compartilhado com 
carros. A via possui configuração isolada e grandes trechos retilíneos que estimulam a 
alta velocidade dos veículos, o que pode levá-los a invadir a calçada em acidentes. 

Seriam soluções para essas questões a separação da ciclofaixa, transformando-a em 
ciclovia, com diferença de nível, melhoria do revestimento e manutenção, e instalação 
de barreiras de segurança entre a calçada e a via de automóveis nos trechos de maior 
velocidade e entre as travessias.
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O caso da Av. Ayrton Senna (figuras 4, 6 e 9) é um exemplo onde os três acidentes 
registrados na via ocorrem onde há ciclofaixa, o que indica que ela está aumentando 
a probabilidade de acidentes ao invés de diminuí-la. A hipótese levantada para o mau 
funcionamento, através de depoimentos de ciclistas, é o fato de que carros estacionam 
nela, obrigando-os a realizarem ultrapassagens arriscadas. A ciclofaixa é larga o bastante 
para o estacionamento, a sinalização e fiscalização são insuficientes. 

Para evitar o estacionamento de carros, sinalização adequada, educação no trânsito, 
fiscalização, e barreiras físicas ao automóvel, transformando a estrutura em ciclovia. 

Caso a estrutura fosse estendida, conectaria a porção oeste do bairro através das avenidas 
Roberto Freire e Rota do Sol (figura 18).

Não é objetivo deste trabalho elaborar projeto urbano com detalhes na escala dos 
usuários, ou aprofundar-se na educação para um trânsito mais igualitário e menos cen-
trado no automóvel particular, mas é preciso ressaltar a necessidade de ambas as coisas. 
A ação integrada de planejamento participativo, projeto nas várias escalas e iniciativas 
educativas tem as melhores chances de criar intervenções bem-sucedidas e apropriadas 
pela população (PEZZUTO & SANCHES, 2018).

A proposta esquemática de sistema cicloviário para o bairro aponta locais priori-
tários para a implementação de infraestrutura voltada a ciclistas. Foram utilizados os 
seguintes critérios para esta decisão:

a)    Velocidade dos veículos;



602

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

b)    Volume de veículos (quantidade/tempo) – associada à acessibilidade, princi-
palmente a medida de escolha global;

c)    Usos do solo – usos não residenciais como atratores;
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d)    Procura por parte de ciclistas – seguindo a amostra de trajetos estudada;

e)    Segurança – seguindo as ocorrências de acidentes;

f)    Características físicas das vias – principalmente o capeamento e a largura da 

calha, que, por sua vez, influenciam na velocidade dos veículos.

Estes critérios influenciam uns aos outros. A presença de asfalto, por exemplo, é 
influenciada pela acessibilidade da via no sistema, e é buscada tanto por ciclistas quanto 
por motoristas de automóveis de todos os portes, o que é refletido nos trajetos; porém, 
estimula a velocidade dos automóveis, e ameaça a segurança dos ciclistas.

Deles, chega-se ao ramal principal de vias estruturantes do bairro (figura 13) com 
todas as características listadas. São elas a Av. Ayrton Senna, a Via Costeira, a Av. Roberto 
Freire e a Rota do Sol. Este ramal principal foi dividido em 4 eixos (figura 18). Os eixos 2 e 
3 estão representados na imagem interrompidos onde começa a infraestrutura existente.

Uma observação frequente por usuários e não-usuários da bicicleta em Natal é 
a natureza fragmentada de seu sistema cicloviário (figura 9). A maioria dos acidentes 
ocorre em trechos não servidos de infraestrutura cicloviária, próximos a cruzamentos 
e retornos, locais especialmente vulneráveis a acidentes de trânsito, que necessitam de 
especial atenção ao desenho urbano e sinalização. O acidente na Rota do Sol é um exem-
plo (figura 19), que resultou em óbito, e aconteceu poucos metros após o fim da ciclovia.
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Figura 18 – Mapa esquemático das propostas de alterações no plano cicloviário. Fonte: Elabo-
ɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ŹŔɽơ�ƎŔ�eȶȶǌȍơࠈࠀ߿ࠁ�

Figura 19 – Mapa de infraestrutura cicloviária e acidentes por categorias. Fonte: Elaboração 
ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ŹŔɽơ�Ǝơ�¶ɢơȥ�òʋɭơơʋ�¡Ŕɢɽࠈࠀ߿ࠁ�

Nos trajetos (figura 15) há uma rua paralela próxima à principal que é utilizada 
como caminho alternativo. São as avenidas Av. Praia de Ponta Negra (desvio) e Roberto 
Freire (principal). As duas são separadas por quarteirões curtos, sendo a distância entre 
elas de 100 e 50 metros, no trecho mais distante e no mais próximo, respectivamente.

A Av. Praia de Ponta Negra é larga, asfaltada, e possui diversidade de usos, tornando-se 
recentemente um polo de estabelecimentos comerciais como restaurantes e padarias que 
podem exercer atração, havendo pequenos desvios nos trajetos estudados que podem 
indicar que os ciclistas entraram nos estabelecimentos. 
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Seu valor de escolha também é relativamente alto, estando entre as aproximada-
mente 30% mais escolhidas, possuindo tráfego consideravelmente menos intenso que 
a Av. Roberto Freire, e não sendo rota de ônibus.

Embora a via ofereça boa pedalabilidade, os cruzamentos necessários para realizar o 
desvio não são amigáveis, e há um acidente registrado no cruzamento entre a Av. Roberto 
Freire e a Av. Praia do Tibau. De acordo com Teramoto (2007), variadas pesquisas apontam 
que a maioria ou porção significativa dos acidentes ocorrem em cruzamentos ou nas suas 
proximidades. Por isso, a via foi colocada como “rota alternativa” ao Eixo 1, indicando 

a necessidade de infraestrutura e sinalização, especialmente nos seus cruzamentos. 

No Conjunto Ponta Negra, foi mantida a Av. Praia de Búzios (figura 19) entre as “vias 
locais com tratamento cicloviário”. A avenida é estreita, com alto valor de acessibilidade, 
concentrando usos não-residenciais, , sendo rota de passagem de ciclistas (figura 16) 
e ônibus nos dois sentidos. É permitido estacionar na via, acentuando a disputa por 
espaço. Foi sugerida a proibição do estacionamento, pois há ruas perpendiculares que 
suportariam o volume de veículos estacionados.

bǫǌʠɭŔ�߿ࠁ��� �ࡪ�bȶȥʋơ�ɩʠơ�ȥŴȶ�ɢȶɽɽʠǫ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ʽȶȍʋŔƎŔ�ɢŔɭŔ�ƃǫƃȍǫɽʋŔɽ�áɭŔǫŔ�Ǝơ�%ʡ˖ǫȶɽ̔
eȶȶǌȍơ�òʋɭơơʋ�Īǫơˁࠈࠀ߿ࠁ�

Na Vila de Ponta Negra, haveria infraestrutura cicloviária apenas nas ruas de 
maior hierarquia, a Rua da Lagosta e o Prolongamento da Av. Roberto Freire, pois as vias 
internas são locais, com traçado irregular, largura mediana ou estreita e calçamento 
de paralelepípedos, características que privilegiam o tráfego de pedestres e limitam o 
de automóveis, criando um ambiente propício a ciclistas, comuns no local (figura 20), 
não havendo registro de acidentes (no período considerado) em seu território. Sendo 
AEIS, e visto que a instalação de infraestrutura é comumente mal utilizada como um 
instrumento de valorização do solo e expulsão dos mais pobres, este também foi um 
fator para a decisão.

bǫǌʠɭŔ�ࠀࠁ��bȶʋȶǌɭŔ˪Ŕɽ�ƎŔɽ�ɭʠŔɽ�ƎŔ�ĪǫȍŔ�Ǝơ�áȶȥʋŔ�¥ơǌɭŔ�ƃȶȟ�ƃǫƃȍǫɽʋŔɽ�ʋɭŔȥɽǫʋŔȥƎȶ�ȟȶɽʋɭŔȥƎȶ�
Ŕɽ�ɢɭȶɢȶɭƇɝơɽ�ơ�Ŕ�ơɽƃŔȍŔ�ǠʠȟŔȥŔ�ƎŔɽ�ʽǫŔɽ�bȶȥʋơࡪ�¶ȥǫŹʠɽɭȥƃȶȟ�þɭǫŹʠȥŔ�Ǝȶ�¥ȶɭʋơ�ơ�eȶȶǌȍơ�
òʋɭơơʋ�Īǫơˁࠈࠀ߿ࠁ�

Em um cenário ideal de recursos destinados ao ciclismo no transporte urbano, 
usa-se, em vias locais, asfaltar apenas a ciclovia ou ciclofaixa, deixando o restante da via 
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com calçamento de paralelepípedos ou blocos intertravados, que reduzem a velocidade 
dos veículos,  e mantêm uma porcentagem maior de permeabilidade do solo (figura 21).

Figura 22 – Ciclofaixas asfaltadas em via compartilhada com carros, calçada com blocos inter-
travados no restante de sua área, na cidade de Rotterdam, Países Baixos. Fonte: Google Street 
Īǫơˁࠈࠀ߿ࠁ�

Também recomenda-se a instalação de paraciclos e estacionamentos de bicicletas, 
que podem oferecer maior segurança e equipamentos públicos como armários e vestiários.
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RESUMO

A urbanização brasileira contemporânea é marcada por processos dispersão e fragmentação 
devido a uma rápida transformação de zonas rurais em urbanas, através do parcelamento 
para fins urbanos  em áreas predominantemente rurais possibilitados pela legislação muni-
cipal. São conhecidos os problemas decorrentes, tais como o alto custo, e portanto a falta de 
atendimento, do prolongamento de diversos equipamentos públicos e infraestrutura urbana 
a esses locais, a redução das formas de sociabilidade urbana e a segregação socioespacial. Os 
efeitos da urbanização dispersa podem ser mais complexos em bacias hidrográficas destinadas 
a abastecimento público de água. O objetivo principal desta pesquisa é analisar os impactos 
do fenômeno no município de Bragança Paulista durante os últimos 30 anos. O município está 
totalmente inserido na Área de Proteção Ambiental do Cantareira, e parcialmente inserido na 
do Piracicaba-Juqueri Mirim, com a presença em, seu território do Reservatório Jaguari, que é 
essencial para o sistema de abastecimento de água da Capital de São Paulo, além do principal 
reservatório do Sistema Cantareira. A pesquisa  pretende avaliar as áreas ambientalmente 
sensíveis, como nascentes, córregos, maciços de vegetação e em especial o entorno do reser-
vatório. Para tanto foi realizada uma revisão bibliográfica, mapeamento dos parcelamentos 
regulares ou irregulares e a identificação da divisão do município em setores censitários e 
bacias hidrográficas, para então produzir tabelas e fichamentos para uma comparação socio-
espacial das regiões do município. Desta forma é possível analisar a distribuição espacial dos 
empreendimentos pelas regiões e eixos de mobilidade do município. É possível também identi-
ficar seu padrão urbanístico, de forma a ter-se um perfil da população moradora. A análise da 
legislação municipal desde os anos 1980, possibilita compreender os processos que levaram 
à transformação do território, da paisagem, permitindo também uma análise dos impactos 
ambientais da dispersão urbana, podendo gerar contribuições para o aperfeiçoamento de 
políticas públicas relacionadas.

PALAVRAS-CHAVE: urbanização dispersa, planejamento municipal, impacto ambiental

ABSTRACT

Contemporary Brazilian urbanization is marked by the processes of territorial dispersion and 
fragmentation due to a rapid transformation from rural into urban areas, through parceling 
for urban purposes in predominantly rural areas made possible by municipal legislation. 
The resulting problems are known, such as the high cost, and therefore the lack of service, the 
extension of various public facilities and urban infrastructure to these places, the reduction of 
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forms of urban sociability and sociospatial segregation. The effects of dispersed urbanization 
can be more complex in river basins destined for public water supply. The main objective of this 
research is to analyze the impacts of the phenomenon in the municipality of Bragança Paulista 
during the last 30 years. The municipality is fully inserted in the Environmental Protection Area 
of   Cantareira, and partially inserted in that of Piracicaba-Juqueri Mirim, with the presence 
in, its territory of the Jaguari Reservoir, which is essential for the water supply system of the 
Capital of São Paulo, also the main reservoir of the Cantareira System. The research intends 
to evaluate environmentally sensitive areas, such as springs, streams, vegetation massifs and 
in particular the reservoir surroundings. To this end, a bibliographic review was carried out, 
mapping of regular or irregular installments and the identification of the division of the 
municipality into census sectors and river basins, to then produce tables and records for a 
sociospatial comparison of the regions of the municipality. In this way it is possible to analyze 
the spatial distribution of the enterprises by the regions and mobility axes of the municipality. 
It is also possible to identify its urban pattern, in order to have a profile of the resident popu-
lation. The analysis of municipal legislation since the 1980s, makes it possible to understand 
the processes that led to the transformation of the territory, the landscape, also allowing an 
analysis of the environmental impacts of urban dispersion, which may generate contributions 
to the improvement of related public policies.

KEYWORDS: urban sprawl, city planning, environmental impact

RESUMEN

La urbanización brasileña contemporánea está marcada por procesos de dispersión y frag-
mentación debido a una rápida transformación de las áreas rurales a las urbanas, a través de 
la parcelación con fines urbanos en áreas predominantemente rurales que fue posible gracias 
a la legislación municipal. Los problemas resultantes son conocidos, como el alto costo y, por 
lo tanto, la falta de servicio, la extensión de varias instalaciones públicas y la infraestructura 
urbana a estos lugares, la reducción de las formas de sociabilidad urbana y la segregación 
socioespacial. Los efectos de la urbanización dispersa pueden ser más complejos en las cuencas 
fluviales destinadas al suministro público de agua. El objetivo principal de esta investigación 
es analizar los impactos del fenómeno en el municipio de Bragança Paulista durante los últi-
mos 30 años. El municipio está completamente insertado en el Área de Protección Ambiental 
de Cantareira, y parcialmente insertado en el de Piracicaba-Juqueri Mirim, con presencia en su 
territorio del embalse de Jaguari, que es esencial para el sistema de suministro de agua de la 
capital de São Paulo. Además del embalse principal del Sistema Cantareira. La investigación 
pretende evaluar áreas ambientalmente sensibles, como manantiales, arroyos, macizos de 
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vegetación y, en particular, los alrededores del embalse. Con este fin, se realizó una revisión 
bibliográfica, mapeo de cuotas regulares o irregulares y la identificación de la división del 
municipio en sectores censales y cuencas hidrográficas, para luego producir tablas y registros 
para una comparación socioespacial de las regiones del municipio. De esta forma es posible 
analizar la distribución espacial de las empresas por regiones y ejes de movilidad del municipio. 
También es posible identificar su patrón urbano, para tener un perfil de la población residente. 
El análisis de la legislación municipal desde la década de 1980 permite comprender los procesos 
que condujeron a la transformación del territorio, el paisaje, permitiendo también un análisis 
de los impactos ambientales de la dispersión urbana, lo que puede generar contribuciones para 
la mejora de las políticas públicas relacionadas.

PALAVRAS-CHAVE: urbanización dispersa, planificación de la ciudad, impacto ambiental

O presente artigo baseia-se parcialmente em discussões e dados apresentados 
em um artigo aceito pelo 27º Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos 
(UIA2020).

O presente trabalho foi realizado parcialmente com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 
002 e parcialmente com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) - Brasil.

INTRODUÇÃO

A urbanização contemporânea no Brasil é marcada pela dispersão e fragmentação 
socioespacial. A proliferação de bairros fechados (loteamentos ou condomínios) teria 
como resultado espaços com padrões semelhantes aos subúrbios norte-americanos, com 
repetida similaridade social e espacial dentro os empreendimentos.

D’Ottaviano (2008) apresenta o processo norte-americano do pós guerra, de acesso 
a moradia nos subúrbios,com padrão urbanístico mais homogêneo, mas marcado por 
segregação racial. A urbanização no Brasil naquele período foi apoiada pelos loteamentos 
populares mal servidos, também dispersos na periferia (MARICATO, 1996). Na contempora-
neidade as classes mais favorecidas procuram os loteamentos e condomínios horizontais.

 Entretanto, a observação detalhada do processo de ocupação da terra em Bragança 
Paulista, município situado entre duas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, 
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demonstrou um quadro diferente[1]. Através de empreendimentos apoiados pela legis-
lação municipal e em locais privilegiados ambientalmente, em oposição à legislação 
ambiental federal, nota-se espaços de ocupação irregular voltados a grupos sociais mais 
favorecidos, bem como, em outras regiões do município, grande número de empreendi-
mentos regulares, mas com grandes carências de serviços, e desarticulados da estrutura 
urbana municipal e regional e alto padrão irregularidade 

Essa discussão é apresentada a partir da análise dos impactos do fenômeno no 
município de Bragança Paulista durante os últimos 30 anos (ISHIZU, 2009). O município 
se encontra totalmente inserido na Área de Proteção Ambiental Cantareira, e parcial-
mente inserido na do Piracicaba-Juqueri Mirim. A pesquisa pretende avaliar o processo 
de ocupação do território e sua relação com as áreas ambientalmente sensíveis, como 
nascentes, córregos, maciços de vegetação e em especial o Reservatório Jaguari que é 

essencial para o sistema de abastecimento de água da Capital de São Paulo, sendo o 
principal reservatório do sistema Cantareira. 

Figura 01. Mapa de localização do Município de Bragança Paulista no Estado de São Paulo, Brasil. 
Fonte Original Wikimedia Commons, 2006.

[1]  Pesquisa de mestrado em andamento com previsão de término em dezembro de 2020, 
com apoio da CAPES.
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O Município de Bragança Paulista encontra-se na região leste do Estado de São 
Paulo, próximo à divisa com o Estado de Minas Gerais. Ocupa uma área de 514 Km, dis-
tante 90 km da capital de São Paulo e 64 km de Campinas, tendo como principais vias 
de acesso às Rodovias Fernão Dias e Alkindar Monteiro conectada à Rodovia Dom Pedro. 

Conta com uma população de 160.665 habitantes (IBGE, 2010). Apesar do município 
caracterizar-se pelas belezas naturais como uma das estâncias climáticas do estado de 
São Paulo e suas grandes áreas rurais e de proteção ambiental, a atividade especulativa 
do mercado imobiliário trata as áreas rurais disponíveis como “estoque de terra”, o que 
vem degradando suas áreas rurais e características ambientais em um ritmo acelerado.

Figura 02. APAs Cantareira e Piracicaba- Juqueri Mirim com a espacialização de Bragança Paulista. 
bȶȥʋơ�Ǝȶɽ�ƎŔƎȶɽ�ŹŖɽǫƃȶɽࡪ��ʋȍŔɽ�ƎŔɽ�čȥǫƎŔƎơɽ�Ǝơ�-ȶȥɽơɭʽŔƇŴȶ�Ǝȶ�ơɽʋŔƎȶ�Ǝơ�òá��ò¡ࠇࠈࠈࠀ��
Elaborado pelo autor.

No território de Bragança Paulista ocorre a sobreposição da Área de Proteção Ambien-
tal (APA) do Sistema Cantareira, instituída pela Lei Estadual nº 10.111/1998 e da APA 
Piracicaba/Juqueri-Mirim – Área II (SÃO PAULO, 2000) estabelecida pelo Decreto Estadual 
nº 26.882/1987. (Figura 2) O rio Jaguari, após a barragem, construída em 1975, drena para 
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o interior, sendo um dos principais formadores do rio Piracicaba, importante fonte de 
abastecimento público e industrial para os municípios da microrregião bragantina. 

Durante a Revisão do Plano Diretor Municipal em 2018[2], foram constatados par-
celamentos do solo de diversos padrões e características, que em sua maioria não são 
destinados à população local, mas fazem parte de um processo de especulação imobi-
liária e da suburbanização da Capital de São Paulo. Estes parcelamentos vem surgindo 
em todo o território, desconectados da malha urbana central, com distâncias de até 20 
km ao centro de Bragança. Esse processo é incentivado pelo  pelo Plano Diretor vigente, 
de 2007, que estabelece cerca de 66% do território como passível de urbanização através 
da Lei 6.766/79 de Parcelamento do Solo Urbano. 

Encontra-se em Bragança Paulista o processo verificado nas análises elaboradas 
por Bernardini (2011), nos municípios da região metropolitana de Campinas, onde há 
uma teia legislativa que se estabeleceu entre 1970 e 2006, na qual é possível perceber uma 
estrutura normativa complexa e difícil de ser apreendida de imediato. Uma análise atenta 
sobre os demais instrumentos de controle urbano, permite perceber detalhes específicos 
relacionados as alterações na legislação municipal, como a adoção nos planos diretores 
das chamadas macrozonas ou zonas de expansão urbana. Tal fenômeno também pode 
ser percebido em Bragança Paulista, que recorreu ao mesmo instrumento com o esta-
belecimento de macrozonas de expansão urbana, áreas que muitas vezes sobrepõem 
o espaço das macrozonas rurais, que deste modo se tornam passíveis de urbanização 
futura, mediante a pressões do mercado imobiliário.

Nesse contexto, Bragança Paulista, localizada entre duas metrópoles, se apresenta 
como um exemplo do esgarçamento territorial, na medida em que sua urbanização 
mistura os conceitos de urbano e rural sem objetivos claros, através da própria legislação 
municipal, com a implementação   da Macrozona Rural Urbanizável[3] em cerca de 66% 
do território, pelo Plano Diretor de 2007. O esgarçamento de seu tecido urbano fez com 
que houvesse uma desconexão de sua área central com a criação de núcleos urbanos 

�ࠁ �èơʽǫɽŴȶ�Ǝȶ�áȍŔȥȶ�7ǫɭơʋȶɭ�Ǝơࠆ߿߿ࠁ��ɭơŔȍǫ˖ŔƎŔ�ɢơȍŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�òŴȶ�bɭŔȥƃǫɽƃȶ�ơȟ�ƃȶȥʽƦȥǫȶ�
com a Prefeitura municipal de Bragança Paulista, da qual o pesquisador integrou a equipe 
técnica. O Projeto de Lei do novo PD encontra-se atualmente na Câmara Municipal.

�ࠂ �¡�-è¶Ł¶¥��èčè���čè%�¥zŁ�ĪF��Ƣ�ŔɩʠơȍŔ�ƎơɽʋǫȥŔƎŔ�Ū�ơˉɢȍȶɭŔƇŴȶ�ɭʠɭŔȍ�ʋʠɭǭɽʋǫƃŔ�ơ�Ǝơ�
lazer, em que a ocupação deve ser especialmente planejada, ao mesmo tempo em que permite 
ɢŔɭƃơȍŔȟơȥʋȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ơ�ŔɢȍǫƃŔƇŴȶ�ƎŔ�ȍơǫ�ࠈࠆࠅࠅࠆࠅ�áȍŔȥȶ�7ǫɭơʋȶɭ�Ǝơ�%ɭŔǌŔȥƇŔ�áŔʠȍǫɽʋŔࠆ߿߿ࠁ��
òơƇŴȶ�zz��ɭʋࠂࠁࠀ�
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afastados, semelhante aos processos descritos por Reis (2006) que define a dispersão com 
um caráter de descontinuidade nos tecidos urbanos na periferia de algumas cidades, ao 
mesmo tempo em que constata a formação de novos núcleos isolados, ocorrência defi-
nida por diversos autores como a urbanização dispersa. (Ojima, 2015; Bernardini, 2018)

A composição conceitual desta pesquisa se baseia nas análises de Reis (2006) rela-
cionadas à chamada urbanização dispersa, complementada pelas discussões levan-
tadas por Ojima (2015) e Limonad (2006) no tocante às formas de expansão urbana. 
Como decorrência é aplicado o método quali-quantitativo, analítico e comparativo, 
baseada na análise bibliográfica e na investigação das mudanças de uso do território e 
da legislação urbanística dentro do período definido de 30 anos. E seus procedimentos 
são subdivididos em três etapas - a primeira voltada para o levantamento, análise da 
legislação e organização dos dados de parcelamentos existentes no setor de planeja-
mento municipal, a segunda voltada para o mapeamento e análise comparativa do 
processo de parcelamento do solo com enfoque nas áreas predominantemente rurais ou 
ambientalmente sensíveis para a produção de fichas detalhadas analisando o processo 
e a terceira se baseia na síntese das informações para uma análise socioespacial e dos 
possíveis impactos ambientais no território.

Para otimização do processo de análise da legislação e seus impactos, foram sele-
cionadas as leis que possuem influência direta nas questões territoriais. A próxima etapa 
conta com a subdivisão do território em bacias hidrográficas para analisar os processos 
de parcelamento dos loteamentos e das bacias dentro do período estabelecido. Após a 
organização das informações e relações, os dados são organizados e fichados para uma 
análise quali-quantitativa permitindo a verificação das transformações do uso do solo, 
estabelecendo as áreas de mata suprimidas, áreas ambientalmente sensíveis ocupadas 
e o estabelecimento do perímetro urbano em relação aos focos de expansão urbana 
isolados que induziram a dispersão da malha urbana.

Discussão:

           Considerando o cenário atual da governabilidade dos municípios interiora-
nos brasileiros, o contexto de Bragança Paulista com suas legislações permissivas aos 
diversos tipos de parcelamento de características e denominações urbanas, é possível 
refletir, conforme Limonad (2006) que surgem diferentes propostas e soluções que 
buscam modos de lidar com o território e sua expansão urbana. Segundo essa autora, 
muitas vezes incorremos em “equívocos de certo modo inevitáveis, em virtude do hábito 
de se adotar metodologias e técnicas arraigadas para resolver questões que se antepõe 
a um aparente movimento natural das coisas, a um diagnóstico que salta aos olhos” 



614

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

(Limonad, 2006 pg. 41), consideramos o padrão, o comum como o método correto de 
desenvolvimento urbano e negamos ou condenamos novas formas de urbanização ao 
processo de revisão e correção.

Ojima (2015) e Bernardini (2018) destacam a relação entre desenvolvimento urbano 
disperso e as questões sociais, trazendo uma visão sobre os espaços “restantes” para a 
ocupação da classe menos favorecida, Assim, no contexto brasileiro, conforme os autores 
é necessário analisar a dispersão e seus impactos diretamente associados a mobilidade, 
segregação e a falta de infraestrutura urbana para as populações periféricas.

Bragança ainda apresenta uma dicotomia no esgarçamento de seu território, 
criando uma separação socioespacial da população bragantina, entre as Regiões Norte e 
Sul, através do processo de revisão do Plano Diretor e de dados da prefeitura municipal, 
foi possível constatar que a Região Sul recebe maiores investimentos em infraestrutura, 
hospital municipal, universidade e o recém inaugurado shopping, além de possuir as 
principais vias de acesso do município para as importantes rodovias Fernão Dias e Dom 
Pedro, permitindo o acesso direto a Capital e a Região Metropolitana de Campinas. Essa 
localização estratégica resulta no surgimento de parcelamentos de alto padrão, em 
contraste a região Norte do Município. A região Norte possui menos vias de acesso, que 
o conecta a municípios menores que dependem da infraestrutura de Bragança Paulista. 
Além disso, a região apresenta complicações em relação ao Embargo de áreas devido ao 
Termo de Ajustamento de Conduta conhecido por Termo de Ajuste de Conduta (TAC) da 
Zona Norte de 2009. A maior distância da malha urbana central e dificuldade de acesso 
a infraestrutura urbana resultou na proliferação de parcelamentos de lotes sociais, com 
interesse social em mente. A política segregacionista tem continuidade no planejamento 
recente do município, que estabeleceu os bairros “Cidade Planejada I e Cidade Planejada 
II” com os mesmos objetivos.

Os dados de parcelamentos atualmente em processo de aprovação/implantação 
obtidos com a Secretaria Municipal de Planejamento foram foram sistematizados (Figura 
3) para identificar os padrões socioeconômicos dos parcelamentos que se estabelecem 
no território bragantino, tendo como indicador o tamanho dos lote. A partir da análise 
regional da distribuição por padrões, quantidade de lotes e tipos dos parcelamentos 
(aberto, fechado , de interesse social)  foi possível identificar certo perfil de público para 
os empreendimentos. Foram também analisados os padrões quanto à organização 
espacial e a sua conexão com a malha urbana.
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Fonte: Dados da Secretaria de Planejamento Municipal utilizados na Revisão do Plano Diretor 
2019. Elaborado pelo autor.

Os mesmos bairros que apresentam continuidade da malha urbana estabelecida, 
demonstram um caráter social e apresentam parcelamentos com lotes pequenos em 
grande quantidade, muitas vezes apoiados no estabelecimento do lote mínimo permitido 
pela legislação denominado “Lote Social” (Figura 03), enquanto os parcelamentos distantes 
da malha urbana, que se inserem em regiões com características exclusivamente rurais, 
apresentam um lotes maiores, indicando um padrão social mais elevado dos moradores. 
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O processo difere do que se apresenta na região Sul do território. A mesma possui 
poucos parcelamentos de alto padrão, com lotes maiores dentro de área considerada 
urbana e com uma quantidade reduzida, empreendimentos direcionadas a um público 
de classe média-alta e alta, entre outros parcelamentos específicos com lotes urbanos 
com áreas de até 3.000m² que ocupam regiões ambientalmente ricas do território, como 
as margens do reservatório Jaguari, entre outras áreas ambientalmente sensíveis.

Segundo Lefebvre (2008), a organização espacial é produto da ação humana ao 
longo do tempo e condição para o futuro da sociedade. No contexto que se demonstra 
em Bragança Paulista, é possível determinar uma organização baseada em interesses 
particulares, que gera um aumento na segregação socioespacial. De acordo com Saba-
tini (1998 e 2004 apud D’Ottaviano, 2008 p.53) duas questões são primordiais para o 
entendimento da segregação espacial: as desigualdades socioeconomicas e a segregação 
residencial urbana. A segregação residencial, no entanto, não pode ser analisada como 
simples reflexo das diferenças ou desigualdades sociais. 

A partir de 1970, o processo de expansão urbana do município apresenta poucos 
parcelamentos regulares e irregulares distantes da malha urbana central. Mas já ocorre 
a ocupação das áreas ambientalmente frágeis, próximas às margens do reservatório 
Jaguari-Jacareí por loteamentos irregulares, que buscam sua regularização e aprovação 
posteriormente. Ao observar a figura 4, podemos perceber que o município teve um cres-
cimento de certa forma contido ao redor da malha urbana central até 1998, apresentando 
apenas focos de implantação de loteamentos (em sua maioria irregulares) nas margens do 
reservatório Jaguari.  Enquanto a partir de 1998, é possível perceber estabelecer a relação 
da ocupação do território de forma dispersa e desconectada com o estabelecimento de 
um Plano Diretor, que viabiliza esse processo ao criar a “Macrozona Rural Urbanizável”, 
resultando na criação de diversos parcelamentos em todos as direções do território.
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pelo autor.

De acordo com ISHIZU (2009), Bragança Paulista enfrenta explicitamente o processo 
de urbanização dispersa a partir da década de 70. Os levantamentos gerados nesta pes-
quisa corroboram que a sua expansão urbana desordenada tomou a forma de diversos 
parcelamentos espraiados, conforme a Figura 4, acabando por desestabilizar a mobilidade, 
a expansão conectada a malha urbana central e o desenvolvimento do município em 
vários aspectos, podendo estes efeitos estarem relacionados com a legislação municipal 
que permitiram esse desfecho.

Após este momento, a partir do século XXI, um grande número de loteamentos e 
condomínios fechados permeiam todo o território. Um dos casos emblemáticos é o do 
Condomínio Quinta da Baroneza, a 25 km de distância do centro de Bragança Paulista. 
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Desta forma é possível reconhecer conflitos gerados em relação à infraestrutura urbana, 
mobilidade e expansão urbana do município cujos habitantes buscam trabalhar e servir 
essa região distante do centro urbano. A  área urbana do município se torna cada vez mais 
espraiada a partir das ações do mercado imobiliário, como se pode verificar na Figura 4.

Para Coelho (2015, p. 04 apud Franquineli 2017, p. 30), em diversas regiões metro-
politanas brasileiras, ocorre, simultâneamente ou de forma complementar à dispersão 
urbana, o fenômeno de fragmentação. Entretanto, antes de discutir os aspectos da 
fragmentação, é importante ressaltar que neste trabalho a dispersão é definida como o 
processo de urbanização que conforma o espaço de forma fragmentada.”

Bragança Paulista atualmente apresenta em registros oficiais na Secretaria Muni-
cipal de Planejamento Urbano desde 1970, um total de 37.132 lotes parcelados. Consi-
derando a dicotomia que se apresenta em relação às áreas norte e sul do território, é 
possível verificar um padrão de ocupação com diferenças sociais expressivas. Os dados 
levantados apresentam uma diferença significativa no padrão de ocupação territorial, 

considerando a parte norte do território e da malha urbana, é possível verificar uma 
conexão e um crescimento menos espraiado, o oposto se observa na parte Sul. O tama-
nho médio dos lotes parcelados na região norte tende para áreas entre 200 e 600 metros 
quadrados, enquanto a região Sul possui dezenas de parcelamentos com áreas entre 600 
a 1200 metros quadrados, destacando-se ainda a presença de alguns parcelamentos com 
o tamanho médio de lotes entre 3.000 a 5.000 metros quadrados.

bǫǌʠɭŔࠄ߿��þŔŹơȍŔ�Ǝơ�áŔɭƃơȍŔȟơȥʋȶɽ�ơ�¶ƃʠɢŔƇɝơɽ�ɢơȍȶ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶ�Ǝȶ�ȟʠȥǫƃǭɢǫȶ�Ǝơ�%ɭŔǌŔȥƇŔ�
Paulista. Fonte: Dados básicos da secretaria de planejamento. Elaborado pelo Autor.

A figura 05 apresenta os loteamentos aprovados e implantados agregados em 
relação à região do território. Considerando a dicotomia Norte e Sul, é possível verificar 
a segregação socioespacial e a diferença expressiva na forma de produção do espaço 
urbana. O total de área parcelada em aprovação/execução nas duas regiões é próximo. 
Porém, o número de lotes estabelecidos na Região Norte é aproximadamente metade 
dos estabelecidos na região Sul, resultando no dobro do tamanho médio dos lotes entre 
as duas regiões. Essa característica demonstra a diferença regional dos padrões de par-
celamento do território de Bragança Paulista.
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Considerando as alterações na legislação do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), é 
perceptível também o avanço do mercado imobiliário sobre áreas anteriormente protegi-
das na região próxima ao reservatório Jaguari-Jacareí. Com a redução da faixa protegida 
de 100m da margem das águas, uma série de parcelamentos passaram a ocupar estas 
áreas ambientalmente frágeis. Até mesmo espaços gerados pela baixa do reservatório 
durante a crise hídrica de 2014 foram incorporados, redesenhando seus novos limites 
com esses empreendimentos. Em meio a processos de aprovação e regularização de 
ocupações, o território continua a ser ocupado em contraponto da legislação. 

A áreas anteriormente de características rurais e áreas cujo uso do solo predomi-
nante tinha função de proteção ambiental e preservação de mananciais, se transformaram 
em ocupações com características urbanas de alto padrão. O entendimento do espaço 
rural como vazio urbano a ser preenchido e os procedimentos do poder público aliado 
ao mercado imobiliário para legalizar a ocupação se assemelham aos processos obser-
vados no município de Jundiaí descrito por Pradella (2018), que geraram a consolidação 
de diversos novos loteamentos, configurados em bairros fechados como áreas urbanas, 
de acordo com os levantamentos realizados na etapa de revisão do Plano Diretor e pelo 
censo do IBGE (2010).

De acordo com censo de 2010, considerando as populações localizadas neste bair-
ros rurais, os bairros com características rurais apresentam populações entre 100 a 400 
pessoas, enquanto a oferta de lotes urbanos vem crescendo rapidamente como apresen-
tado na figura 5, criando situações em que existem mais lotes parcelados do que uma 
população para ocupar estes bairros considerados agora “áreas urbanas”.

De acordo com Arrais (2013) a segunda residência é um assentamento urbano, pois 
o que incentiva esse padrão de ocupação é a dinâmica urbana: “Como assentamento 
urbano, a segunda residência é expressão da fragmentação do morar e da extensão do 
cotidiano, com ampliação dos grupos familiares em busca de lazer em espaços privati-
vos. A denominação se aplica independentemente de a localização ser rural ou urbana. 
Mesmo localizando-se em áreas rurais, a segunda residência não está associada geral-
mente a relações de trabalho e com a terra impliquem alguma forma de subsistência 
ou mesmo atividades rurais tradicionais. Essas características, que envolvem relações 
específicas de apropriação e produção do espaço/tempo nos ambientes metropolitanos, 
tornam possível qualificar a segunda residência como um tipo de assentamento urbano” 
(ARRAIS, 2013, p.45 apud Franquineli, 2017, p. 160) 

Conclusão: 
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Bragança Paulista, apesar de ser uma cidade de porte médio, demonstra os resultados 
de uma rápida ação do mercado imobiliário em seu território, ação essa voltada a vendas 
à população da capital do Estado, devido ao fácil acesso através da rodovia a Rod. Fernão 
Dias. Enfrenta um cenário difícil, com a impossibilidade de garantir a infraestrutura e 
serviços devido esgarçamento de seu tecido urbano. 

O poder público do município arca com as consequências dessa legislação per-
missiva dos últimos planos diretores diariamente, ao tentar enfrentar questões como a 
mobilidade urbana, o acesso aos equipamentos públicos, entre muitas outras questões, 
mediante a complicada ocupação do território permitida em todas as direções.  É pos-
sível perceber no território, áreas que são tratadas com um cuidado especial pelo setor 
econômico e pelo ministério público, considerando principalmente seu grande valor 
potencial futuro para o mercado imobiliário. Como exemplo destacam-se, as margens do 
reservatório Jaguari-Jacareí a sudeste do território, onde se verifica baixíssima densidade 
populacional, baixíssimo fluxo de pessoas na região, dificuldades de acesso planejados 
pela forma dos empreendimentos, alinhados à pressão do mercado imobiliário contra 
a ocupação das áreas próximas ao reservatório por moradias populares baseadas em 
autoconstrução e as ações do poder público restringem a ocupação popular. 

O território bragantino apresenta um processo de urbanização acelerado, consi-
derando uma alta geração de parcelamentos superior a necessidades decorrentes  do 
seu crescimento populacional. Boa parte deles se apresenta de forma desconectada da 
malha urbana central, com distâncias de até 20 quilômetros, configurando segunda 
moradia da população de alta renda oriunda da Capital. Apesar do surgimento de uma 
grande oferta de lotes urbanos, não se observa uma diminuição do déficit habitacional 
do município, ainda de acordo com os dados da secretaria municipal, se percebe um 
grande número de assentamentos irregulares, considerando insuficientes as ofertas 
de moradia de interesse social.  Estes processos de parcelamento que vem ocorrendo há 
cerca de 30 anos, em sua maioria de padrão urbanístico voltado a classe média, média-
-alta e alta, tem causado elevação nos preços da terra e da construção civil no território 
bragantino, dificultando o estabelecimento de moradia para populações de baixa renda.

Destaca-se também que o trecho do reservatório em Bragança Paulista tem APPs 
mais preservadas, quando comparado aos dos outros municípios banhados pelo reser-
vatório. As margens opostas foram ocupadas por uma união dos interesses do mercado 
imobiliário e do poder público daqueles municípios, transformando em urbanas as 
áreas ambientalmente sensíveis com residências de diversos padrões. Entretanto, o 
mesmo controle observado não ocorreu no resto do território de Bragança distante da 
represa, resultando na situação do município que conta atualmente com cerca de 220 
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assentamentos irregulares de características urbanas e parcelamentos cada vez mais 
espraiados no território.

       Os dados atuais da pesquisa até agora desenvolvida levam a indicar o poder 
da união de interesses do mercado imobiliário que determina áreas rurais como vazios 
urbanos a serem preenchidos ou “estoque de terra” com o planejamento institucional 
e estabelecimento de leis para o ordenamento territorial, criando situações favoráveis 
para que se continue o processo de urbanização dispersa e fragmentada. O Plano Diretor 
Municipal de 2007 apresenta macrozoneamentos e zoneamentos pouco específicos, como 
no caso da “Macrozona Rural-Urbanizável”, privilegiam o setor do desenvolvimento urbano 
do município, criando-se conflitos com o interesse público e resultando em problemas 
socioespaciais. Há que se verificar, através da continuidade das pesquisas, como opera 
essa impressionante capacidade de influência do setor na máquina administrativa e 
legislativa municipal neste longo período de tempo. 

A legislação e as ações administrativas de regularização e investimentos de com-
plementação da urbanização operam uma lógica que foge e mesmo, se contrapõe a 
interesses coletivos que caberia ao Estado defender, como as fontes de água, a produção 
de alimentos, a facilitação da mobilidade com baixos custos sociais e ambientais. 
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RESUMO

O estudo apresentado aborda reflexões levantadas ao longo do desenvolvimento metodológico 
de uma pesquisa associando a aplicabilidade gráfica do ensino técnico de conforto ambiental 
à prática de projeto.  Questiona-se a ampla divulgação nos meios digitais de uma arquitetura 
estética, de forte apelo fotográfico visual, e seu uso na formação do repertório arquitetônico 
estudantil. Tais exemplos costumam ser importados e inadequados ao clima brasileiro, dificul-
tando, assim, sua aplicabilidade. Exercendo um esforço no contrafluxo das atuais plataformas 
de divulgação de projetos, a metodologia de análise proposta parte de uma representação grá-
fica sem sujeito, cujo ponto focal é a concepção formal do todo a partir do prisma bioclimático, 
para desenvolver um acervo de referências locais. Neste artigo a metodologia será ilustrada 
pelo estudo de caso Moradias Infantis da Fundação Bradesco elucidando e traduzindo seus 
atributos bioclimáticos em uma linguagem gráfico-analítica de estudo, conjuntamente ao 
desenvolvimento de uma estrutura digital expositiva dos estudos de casos produzidos .

PALAVRAS-CHAVE: análise da forma. bioclimatismo. criação de repertório. ensino e prática em 
arquitetura. representação arquitetônica.

ABSTRACT

The present study takes up considerations raised during the methodological development 
phase of research associating the graphical applicability of environmental comfort technical 
education to the practice of architectural design. The widespread dissemination in digital media 
of aesthetic architecture, with strong visual photographic appeal, and its use in the student’s 
architectural repertoire is questioned. Such influences are usually foreign and unsuitable to 
the Brazilian climate, thus hindering their use. The proposed methodological analysis starts 
from graphical representation without a subjective point of view, having the formal conception 
of the whole stemming from the bioclimatic perspective as a focal point, with the intention of 
developing a compilation of local references as an effort countering current project dissemi-
nation platforms. In this article, the methodology will be illustrated by Moradias Infantis of 
Fundação Bradesco, elucidating and translating its bioclimatic attributes to an analytical 
and graphical study language, along with the development of a digital exhibition structure 
of the studies produced.

KEYWORDS:form. bioclimatsm. repertoire creation. teaching and practice in architecture. 
architectural representation.
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RESUMEN

El estudio presentado aborda las reflexiones planteadas durante el desarrollo metodológico 
de una investigación, asociando la aplicabilidad gráfica de la enseñanza técnica del confort 
ambiental a la práctica del diseño. Se cuestiona la difusión generalizada en los medios digitales 
de una arquitectura estética, con un fuerte atractivo fotográfico visual, y su uso en la formación 
del repertorio arquitectónico estudiantil. Tales ejemplos son generalmente importados y no 
aptos para el clima brasileño, lo que dificulta su aplicabilidad. Al hacer un esfuerzo para con-
trarrestar las plataformas de difusión del proyecto actual, la metodología de análisis propuesta 
parte de una representación gráfica sin sujeto, cuyo punto focal es la concepción formal del 
todo desde la perspectiva bioclimática, para desarrollar una colección de referencias locales. 
En este artículo, la metodología será ilustrada por el estudio de caso de Moradias Infantis de 
la Fundação Bradesco, aclarando y traduciendo sus atributos bioclimáticos en un lenguaje 
gráfico de estudio analítico, junto con el desarrollo de una estructura de exhibición digital de 
los estudios de caso producidos.

PALABRAS-CLAVE: análisis de formas. bioclimatismo Repertorio de creación. enseñanza y prác-
tica en arquitectura. Representación arquitectónica.

INTRODUÇÃO

A elaboração da metodologia, cujas reflexões iniciais incitaram a criação deste 
artigo, surge a partir de uma pesquisa de iniciação científica que trabalha conceitos de 
diferentes departamentos da academia. Ao relacionar conforto ambiental, representa-
ção gráfica e projeto, pondera-se acerca do paralelismo usual entre esses ensinos, para 
que o ato de projetar passe a expressar uma interlocução inteligível com os conteúdos 
técnico-científicos. 

Além disso, a dualidade entre a capacidade tecnológica de gerar um acesso demo-
crático à arquitetura e sua potencialidade estrutural para um conhecimento apenas 
superficial produz questionamentos acerca da melhor forma de representar algo por 
meio de um projeto arquitetônico. Dessa forma, foram desenvolvidos produtos gráficos 
que buscam traduzir em imagens as estratégias bioclimáticas aplicadas à forma edilícia 
de objetos arquitetônicos existentes no Brasil.

A pesquisa posiciona-se em contraponto ao esquema viciado, no qual, primeiro, 
projetam-se “grandes aberturas envidraçadas, depois, tentando proteger o ambiente 
interno da excessiva radiação solar que entra por elas, colocam-se vidros de cores escu-
ras” (CORBELLA, YANNAS, 2009, p.50). Isto posto, torna-se clara a oposição à dependência 
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exclusiva da climatização do ambiente construído - efeito de um modelo de envoltória 
importado e inadequado às necessidades climáticas do país. Essa premissa encontra-se 
na base do objetivo do presente artigo, que é apresentar o desenvolvimento de uma 
metodologia interdisciplinar criada para facilitar a compreensão de estratégias biocli-
máticas e permitir a sua adoção na prática projetual.

Como objeto de estudo, destacam-se obras contemporâneas cuja multiplicidade de 
soluções - possibilitadas pelos atuais avanços técnicos, sistemas construtivos e materiais 
- proporcionem melhor desempenho térmico para a edificação, compatíveis ao clima 
tropical quente e úmido, presente em diversas regiões do território brasileiro. Estabe-
leceram-se, assim, os seguintes critérios de escolha para as obras a serem analisadas: 
edifícios brasileiros construídos após os anos 2000, que apresentem em sua espacialidade 
atributos formais que promovam o sombreamento das aberturas e a permeabilidade 
aos ventos. Esses são os dois atributos-chave para a construção de toda a pesquisa.

O desenvolvimento metodológico estruturou-se a partir de um estudo de caso 
que atendesse aos parâmetros definidos, a fim de padronizar a linguagem gráfica a ser 
utilizada a posteriori pelos demais projetos analisados. Além disso, foi desenvolvida, 
simultaneamente, a plataforma digital de veiculação desses projetos. Ambos serão 
apresentados ao longo deste artigo para exemplificar os conceitos abordados.

O edifício escolhido foi o residencial estudantil Moradias Infantis Fundação Bradesco 
(Figura 1), projetado em conjunto pelos escritórios de arquitetura Aleph Zero e Rosem-
baum. O projeto possui diversas premiações, tanto por seu caráter sustentável, quanto por 
sua excelência arquitetônica. Construído em 2017 em Formoso do Araguaia, Tocantins, 
zona bioclimática 7[1], este edifício tornou-se base para a estruturação do método de 
análise que enfatiza a busca por um objeto com relevância formal bioclimática que não 
apenas atenda aos requisitos para a classificação em certificações de sustentabilidade e 
eficiência energética. Pode-se acessar uma prévia da página do projeto pelo link: https://
rebrand.ly/moradiasinfantis.  

[1] Análise feita considerando a NBR 15220, para Peixe, cidade mais próxima de Formoso 
do Araguaia. As diretrizes construtivas apresentadas para a ZB7 são: aberturas pequenas e 
sombreadas, uso de paredes e de coberturas pesadas. Entretanto, vale ressaltar, que se a 
ƃǫƎŔƎơ�ŔȥŔȍǫɽŔƎŔ�ǉȶɭ�ȟŔǫɽ�ʡȟǫƎŔ�ɢȶƎơɽơ�ɽʠŹɽʋǫʋʠǫɭ�ȶ�ʠɽȶ�Ǝơ�ƃȶŹơɭʋʠɭŔɽ�ɢơɽŔƎŔɽ�ɢȶɭ�ȍơʽơɽ�
As estratégias de condicionamento térmico passivo são: de resfriamento evaporativo e massa 
ʋƢɭȟǫƃŔ�ɢŔɭŔ�ɭơɽǉɭǫŔȟơȥʋȶ�ȥȶ�ʽơɭŴȶ�ơ�ʽơȥʋǫȍŔƇŴȶ�ɽơȍơʋǫʽŔ��ȥȶɽ�ɢơɭǭȶƎȶɽ�ɩʠơȥʋơɽ�ơȟ�ɩʠơ�Ŕ�
ʋơȟɢơɭŔʋʠɭŔ�ǫȥʋơɭȥŔ�ɽơǿŔ�ɽʠɢơɭǫȶɭ�Ū�ơˉʋơɭȥŔ��%¥þࠄ߿߿ࠁ��ɢࠇ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠀ��bȶʋȶǌɭŔ˪Ŕ�Ǝȶ�ɢɭȶǿơʋȶ�¡ȶɭŔƎǫŔɽ�zȥǉŔȥʋǫɽ��bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ ���ơȶȥŔɭƎȶŹɭƃȶȟ́
Finotti , 2017.

O método de análise introduz a representação a favor de uma leitura clara do todo 
arquitetônico. São utilizadas interfaces digitais e softwares como meios para alcançar o 
entendimento desejado, cuja combinação proporciona sutilezas gráficas que transmitem 
ideias únicas. Destaca-se, assim, a importância de cada uma das escolhas representativas, 
como o traço, a hierarquia de linha, o uso da cor, a perspectiva isométrica, as diferentes 
escalas, as relações entre desenhos e as imagens organizadas em progressão sequencial.

AS MÍDIAS DIGITAIS E A CRIAÇÃO DE UM REPERTÓRIO ARQUITETÔNICO 
BIOCLIMÁTICO 

Um dos principais objetos de estudo do campo da Arquitetura e Urbanismo é o 
edifício, mas seu reconhecimento é feito, na maioria das vezes, de forma não presencial. 
Conforme LASSANCE et al. (2012, p.24) “entendemos ser indispensável o resgate da experi-
ência vivenciada da arquitetura”. Entretanto, compreende-se que tal prática educacional 
arquitetônica, calcada em observações in loco, é incompatível para um reconhecimento 
amplo em escala de país - considerando suas dimensões continentais e enormes disso-
nâncias econômicas e sociais. 
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A princípio, as mídias digitais cumpriram um importante papel ao disseminar e 
democratizar, em teoria, o acesso ao conteúdo representativo dos projetos. Os recursos 
considerados para a presente pesquisa são exclusivamente aqueles disponíveis nessas 
plataformas de observação da arquitetura, e têm, portanto, caráter representativo.

Segundo Virílio (1993, p.40), o desequilíbrio entre a informação sensível e a infor-
mação midiatizada acaba por transferir o juízo de valor do objeto para sua figura, da 
forma para sua imagem, cuja tendência é gerar incoerência na interpretação do todo. 
A velocidade de transmissão causa um impacto não somente na percepção do usuário, 
mas também na representação do objeto e suas dimensões.

Sendo assim, buscando gerar uma linguagem própria e não-subjetiva, o recorte 
fotográfico teve apenas caráter associativo, sem considerá-lo como base para análise. 
Tal escolha foi feita a partir da crítica ao uso constante dessas imagens para a criação de 
um repertório projetual. Essas fotografias costumam traduzir apenas uma ambiência 
específica, comercial e esteticamente agradável, na qual “as partes, as frações (pontos e 
fragmentos diversos) tornam-se essenciais” (VIRÍLIO ,1993, p. 27). 

O apelo visual trata de uma produção frequentemente alheia ao nosso 
contexto, mas é justamente ela que buscamos como referência ao proje-
tarmos. Ele influencia assim constantemente a forma como praticamos 
arquitetura, seja na esfera profissional, ou nos ateliês de nossas escolas, 
onde a arquitetura é concebida para que fique bem numa imagem ren-
derizada ou quando fotografada.[...] A sedução pela imagem vem sendo 
cada vez mais anestesiada pela própria atrofia da nossa capacidade 
perceptiva. Em outras palavras, a grande saturação de imagens acabou 
por nos cegar completamente. (LASSANCE et al., 2012, p.14)

As formas de percepção presencial - e, portanto, sensível - de um edifício, descritas 
por BENJAMIN (1994, p. 251), podem traçar um paralelo com a forma de apreensão digital 
que se objetiva propor na plataforma em construção.   

[...] pode-se usá-lo e pode-se contemplá-lo. Em palavras mais precisas, 
a fruição pode ser tátil ou visual. Desconhece-se inteiramente o sen-
tido dessa fruição se apreciarmos tão-somente a atitude recolhida que 
adotam, por exemplo, a maioria dos viajantes em visita a monumentos 
célebres. Na ordem tátil, não existe nada, com efeito, que corresponda ao 
que a contemplação representa no domínio visual. [...] Mas, em determi-
nadas circunstâncias, essa espécie de fruição ganha um valor canônico. 
Com efeito, nenhuma das tarefas que se impõem aos órgãos receptivos do 
homem, quando das grandes reviravoltas da história, é resolvida por via 
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visual, isto é, pela contemplação. Para que isso ocorra, paulatinamente, 
é preciso recorrer à fruição tátil, ao hábito.(BENJAMIN, 1994, p. 251)

Tal qual um viajante frui um monumento célebre, contemplando-o, um estudante 
de arquitetura costuma consultar sites em busca de referências, seguindo prioritaria-
mente uma lógica de pesquisa por um programa de necessidades, enaltecendo uma 
arquitetura agradável aos olhos, mas, por muitas vezes, inaplicável ao contexto desejado. 
Esse flâneur[2] digital passeia por espaços virtuais, com uma aparente liberdade, embora 
não possua real controle da forma como essas informações são apreendidas.

TECNOLOGIA APLICADA AO DESENHO 

Prática do redesenho para análise dos atributos bioclimáticos 

A comunicação visual arquitetônica possui uma linguagem própria, que circuns-
tancialmente requer um dialeto específico, tendo potencial de ser utilizada de inúmeras 
formas. Contudo, suas unidades lexicais possuem uma fundamentação comum, a linha. 
“O que torna a representação em arquitetura atraente é o uso da linguagem do desenho 
e de como esta pode ser aperfeiçoada e desenvolvida para comunicar a ideia de arqui-
tetura proposta e transformá-la em uma experiência real e única” (FARRELLY, 2011, p.6).

Convencionados pela Norma Brasileira NBR 6492 da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT, 1994), os signos técnicos arquitetônicos estabelecem uma rigidez na 
representação gráfica, complexificando o desenho. Portanto, é proposto, pela pesquisa, 
um padrão gráfico singular para projeções ortogonais (plantas, seções e detalhes), no 
qual representam-se os cortes em alvenaria, vidros e outros materiais com uma linha 
única, variando apenas em espessura de acordo com a escala do projeto a ser estudado. 

Compara-se a planta baixa produzida pelos escritórios com rigor técnico (Figura 
2), e a planta em que é empregada a linguagem desenvolvida pela pesquisa (Figura 3). 
O redesenho permitiu a decomposição do projeto para transcrevê-lo de forma sim-
plificada, de modo a abstrair detalhes de pouca relevância para a análise, dando foco 
às delimitações entre o construído e o não construído, e às projeções. Esta medida foi 
adotada com o intuito de fomentar a compreensão minuciosa do objeto analisado e, 
consequentemente, suas estratégias formais.

[2] Flâneur e viajante estrangeiro – respectivamente incorporados por Charles Baudelaire e 
ĭŔȍʋơɭ�%ơȥǿŔȟǫȥ���òò�¥-F�et al.,ࠁࠀ߿ࠁ��ɢࠁࠁ
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bǫǌʠɭŔࡪࠁ��áȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�Ǝȶ�ʋƢɭɭơȶ��bȶȥʋơࡪ��ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ ��èȶɽơȟŹŔʠȟ�ऋ��ȍơɢǠŹɭƃȶȟ́
Zero, 2017.

bǫǌʠɭŔࡪ�ࠂ��áȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�Ǝȶ�ʋƢɭɭơȶ�ɽǫȟɢȍǫ˪ƃŔƎŔ�bȶȥʋơࡪ��ơʋǭƃǫŔ�%ŔɭŹȶɽŔࠇࠀ߿ࠁ�

O processo de Integração entre Representação e Conforto Ambiental

Conforme explicita Zevi (1978, p.30), os meios de representação mais presentes na 
história da arquitetura - projeções ortogonais e fotografias - mostram-se incapazes de 
representar o objeto arquitetônico em sua totalidade, quando apresentados isolada-
mente. Já em conjunto, os desenhos conseguem se complementar, mas, ainda assim 
continuam sendo insuficientes para compreensão do todo. É necessário, então, estudar 
a técnica para aprimorá-la.

A instrumentalização da arquitetura a partir de softwares sucedeu a crise das 
dimensões inteiras[3], dando origem à imagem digitalizada que teve grande impacto 

�ࠂ ��ƃɭǫɽơ�ƎŔɽ�Ǝǫȟơȥɽɝơɽ�ǉǭɽǫƃŔɽ�ơȥɩʠŔȥʋȶ�ƃɭǫɽơ�ƎŔɽ�ȟơƎǫƎŔɽ�Īzèz�z¶ࠂࠈࠈࠀ��ɢࠈࠂ�Ƣ�Ŕ�ƃȶȥ-
ceituação na qual as extensões de espaço e as distâncias de tempo são fundidas em uma 
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na maneira de se representar a espacialidade arquitetônica. A revolução da expressão 
gráfica possibilitou novas manifestações criativas, as quais tornam viável “materializar 
figuras impossíveis de se ver de outra forma” (VIRILIO, 1993, p.88). Utilizados como recur-
sos para a análise interpretativa de obras existentes, método integrado pela pesquisa, 
esses softwares proporcionam a concepção imagética irrestrita, facilitando a abstração 
de princípios do conforto térmico. 

Os organogramas abaixo (Figura 4 e 5) buscam demonstrar a relação entre Biocli-
matismo e Representação, ilustrados em planos diversos, tendo como resultado produtos 
da análise de cada um dos projetos – com os atributos de permeabilidade em azul, e 
sombreamento em amarelo. É importante ressaltar que a relação de produtos finais 
é passível de alterações, pois depende de características específicas de cada projeto. 
Entretanto, a estrutura mencionada é uma base para o que se deseja produzir, podendo 
ou não conter todos os produtos explicitados. 

Figura 4 : Organograma da criação de produtos bidimensionais. Fonte: Mariana Maciel, 2018.

representação digital, denominada de imagem sintética. Esta, constitui-se de pontos sem 
ƎǫȟơȥɽŴȶ�ɢǫˉơȍ�ơ�Ƣ�ɢɭȶɢȶɭƃǫȶȥŔƎŔ�ɢơȍȶ�ʽơʋȶɭ�ʽơȍȶƃǫƎŔƎơ�ƎŔ�ʋơȍơȟŖʋǫƃŔ�ɩʠơ�ɽŴȶ�ɢɭȶƎʠʋȶɽ�
da interatividade eletrônica entre o homem e a máquina.
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Figura 5 : Organograma da criação de produtos tridimensionais. Fonte: Mariana Maciel, 2018.

As análises são resultado da associação dos dois domínios estudados. A primeira 
etapa utiliza-se dos desenhos já existentes – plantas, cortes e fachadas – e gera os pro-
dutos por meio do redesenho. Em seguida, parte-se para a avaliação tridimensional do 
objeto. Alguns produtos não apresentam diretamente interfaces de conforto térmico 
para confirmação de sua efetividade, contudo, todas as análises dos atributos são pro-
venientes da verificação de sua relevância.  

No eixo do Bioclimatismo, além do entendimento dos atributos básicos – de Per-
meabilidade e Sombreamento, são utilizados o alguns recursos, são eles: i) Plataforma 
Wind Finder, para encontrar o direcionamento dos ventos predominantes; ii) Google 
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Earth, para o desenvolvimento da planta de situação e a verificação do norte verdadeiro;  
iii) Analysis-SOL-AR[4], para a análise da máscara solar.

Os desenhos de projetos em formato de imagem são vetorizados em Autocad. A 
partir desse levantamento, o modelo volumétrico é gerado, através do uso do Sketch Up, 
que é importado novamente para a finalização no programa anterior. Os produtos finais 
são ajustados com o Adobe Illustrator, o qual possibilita a sobreposição de camadas para 
a composição de todas as imagens a serem utilizadas para a compilação e formação de 
uma animação. 

A REPRESENTAÇÃO DOS CONCEITOS BIOCLIMÁTICOS APLICADOS NO 
ESTUDO DE CASO 

Estrutura de análise do projeto

Considerando os critérios de seleção mencionados na introdução do artigo, são 
verificadas as informações bioclimáticas da localidade em que se encontra o caso ana-
lisado e a sua implantação no contexto situacional, para, assim, poder dar continuidade 
às análises focadas nos atributos. Conforme demonstrado pelo fluxograma da Figura 6.

Figura 6: Fluxograma de análise 1. Fonte: Leonardo dos Santos, 2018.

De acordo com Ching (1998, p.9), é necessário “reconhecer elementos básicos da 
forma e do espaço para que se entenda como podem ser manipulados e organizados”; 
da mesma maneira, funciona para a compreensão dos artifícios formais bioclimáticos.  

�ࠃ �ȥŔȍˊɽǫɽò¶� �èࠁࠀ߿ࠁ��ŔȥŔȍǫɽŔ�Ŕ�ƃŔɭʋŔ�ɽȶȍŔɭ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ɭơǌǫŴȶ�ƎơɽơǿŔƎŔ�Ǝơ�ŔƃȶɭƎȶ�ƃȶȟ�Ŕ�ɽʠŔ�
latitude. O programa possibilita a análise da geometria solar local aplicada na orientação das 
fachadas a partir de um transferidor, além de incluir ferramentas para a análise de máscaras 
Ǝơ�ɽȶȟŹɭơŔȟơȥʋȶ�Ǝơ�ơȍơȟơȥʋȶɽ�ɢɭȶʋơʋǫʽȶɽ���¡%Fèþòࠃࠀ߿ࠁ�
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Adição e Sombreamento. Subtração e Permeabilidade. 

As análises morfológicas propostas retratam alternativas construtivas com resul-
tados eficazes em prol do conforto térmico. A correspondência das noções de perme-
abilidade aos ventos e sombreamento com os conceitos de transformação subtrativa e 
transformação aditiva (CHING, 1998, p. 48) orientaram as escolhas particulares de repre-
sentação imagética. Os mecanismos de controle solar das aberturas são associados com 
a cor quente amarela e com o conceito de adição. O prolongamento de superfícies e o 
acréscimo de elementos influem no objeto como um todo, alterando a sua configuração 
e gerando sombras.

A porosidade da edificação é associada à cor fria azul e ao conceito de subtração. 
O comum uso de setas para análise da ventilação cruzada é descartado, pois transmite 
erroneamente a sensação de direcionalidade do vento, que é fluído e pode mudar depen-
dendo não só da estação do ano como também de outros fatores climáticos. Dá-se pre-
ferência ao estudo dos vãos, recortes e aberturas que permitem a passagem livre do ar.

Estabelecidos esses conceitos, são realizados estudos com seções e modelos volu-
métricos para assimilação das relações espaciais. Pode-se observar que as duas imagens 
(Figura 7) apontam a cobertura como o atributo a ser estudado. Na imagem A, destacam-se 
as extensões dos planos da cobertura que permitem o controle solar, já na imagem B, 
são ressaltados os vãos dos pátios que são subtraídos. Vale ressaltar que as análises são 

feitas considerando o mesmo objeto, mas com lógicas de construções formais opostas. 
O mesmo elemento construtivo pode ser analisado para ambos os casos.

Figura 7: Comparação entre análises de permeabilidade e sombreamento. Fonte: Lívia Cipriani, 
2018.
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Escolha por uma representação não subjetiva 

Reitera-se a procura por uma linguagem que seja independente do recorte foto-
gráfico. É adotada, então, a perspectiva isométrica como demonstrado na Figura 8. Essa 
predileção dá -se pois a perspectiva cônica possui um observador cujo ponto de vista 
tende a induzir a apreensão do objeto. “Esse ‘olhar estratégico’ torna a axonometria um 
recurso necessariamente abstrato para nos ajudar a desnaturalizar nossa percepção 
habitual dos casos” (LASSANCE et al., 2012, p. 32)

O sistema isométrico é constituído por três eixos que formam entre si ângulos de 
120 graus, o que possibilita que sejam mantidas as proporções de comprimento, largura 
e altura. Deste modo, há uma razão comparativa entre todas partes da edificação, o que 
facilita o entendimento do edifício e de seus atributos.

bǫǌʠɭŔࡪࠇ��áơɭɽɢơƃʋǫʽŔ�FˉɢȍȶƎǫƎŔ�ɢŔɭŔ�¡ȶɭŔƎǫŔɽ�zȥǉŔȥʋǫɽ�bȶȥʋơࡪ�¡ŔɭǫŔȥŔ�¡Ŕƃǫơȍࠇࠀ߿ࠁ�
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Estudos em diferentes grandezas

Devido a grande diversidade de obras, viu-se a necessidade de adotar o uso de 
diferentes escalas de análise, para garantir a percepção integral de todas as suas par-
ticularidades e as relações de proporção entre os elementos do projeto. A escala, que 
denominou-se como total (Figura 9-A),  estuda o conjunto como uma unidade, ao passo 
que, a escala ampliada (Figura 9-B) destaca as características especificas observadas a 
partir de uma aproximação de uma de suas partes.

Figura 9: Comparação entre diferentes escalas de análise. Fonte: Leonardo dos Santos e Letícia 
Barbosa, 2020.

Imagem em movimento

A progressão sequencial contínua de cenas sugestiona a ideia de ação dinâmica, 
cujo produto gerado no formato de graphics interchange format (gif) induz à sensação de 
movimento. Este artifício é utilizado para ilustrar as transformações aditiva/subtrativa 
(Figura 10) e demonstrar interações entre diferentes desenhos (Figura 11). 

Entende-se que existem diferentes aplicações para cada tipo de representação; a 
imagem estática permite uma leitura precisa, porém, a representação animada é um 
recurso que inclui o fator tempo na observação de um objeto, podendo induzir uma 
narrativa visual. Sua dinamicidade é específica para a plataforma digital, que foi pen-
sada para um estudo individual, no qual o observador pode apreender diversas vezes a 
mesma sequência de imagens até a compreensão de todos os passos.

Considerando a Figura 10, inicialmente, é apresentado o objeto inicial (Figura 
10 – A), no qual evidencia-se o que será adicionado com a linha tracejada (Figura 10 - 
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B,E,H) e sucessivamente, com o acréscimo da cor (Figura 10 - C,F,I), que junto com o objeto 
resultante (Figura 10 - D,G,J) formam uma gradação linear sucessiva.

Figura 10: Sequência para adição em análise ampliada. Fonte: Leonardo dos Santos, 2018.

No exemplo da Figura 11 são apresentados diferentes desenhos que somados se 
completam em sentido, possibilitando a visualização do atributo e suas facetas. Mos-
tra-se a associação entre planta baixa e os cortes transversais. A linha de corte percorre 
a planta baixa à medida que os cortes avançam em todo o eixo da edificação, revelando 
pontos de interesse para compreensão das aberturas. No que diz respeito ao esquema 
de cores, o céu possui o azul mais intenso. Em contrapartida, o interior da edificação 
em corte apresenta-se branco. Utiliza-se uma sutil gradação de cor para identificar os 
volumes edificados em vista.  

Figura 11: Sequência para análise das aberturas e vazios tranversais. Fonte: Danielle Mello, 2018.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE PROJETOS E REPLICABILIDADE DOS ATRIBUTOS 

wòĊĴÐĮÐ��ĨĴðī�Ì�AÆďĊďæīť

Nessa conformidade, a plataforma digital torna-se um meio de comunicação rele-
vante para disseminação de contéudo para o ensino de conforto térmico entre estudantes 
e arquiteto e para a criação de um repertório de soluções projetuais.  O fluxograma da 
Figura 12 descreve as etapas de análise desde a separação por atributos até a criação do site. 

bǫǌʠɭŔࡪࠁࠀ��bȍʠˉȶǌɭŔȟŔ�Ǝơ�ŔȥŖȍǫɽơࠁ��bȶȥʋơࡪ��ơȶȥŔɭƎȶ�qơȥɭǫɩʠơࠇࠀ߿ࠁ�

Como forma de identificar os diferentes tipos dos atributos presentes em cada 
projeto, foram incorporados ícones gerais (Figura 13) com o intuito de fornecer parâ-
metros imagéticos que caracterizem as soluções adotadas, sem imprimir uma avaliação 
qualitativa ou qualquer juízo de valor. 
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bǫǌʠɭŔࡪࠂࠀ��þǫɢǫ˪ƃŔƇŴȶ�ǫƃȶȥȶǌɭŖ˪ƃŔ�Ǝȶɽ�ŔʋɭǫŹʠʋȶɽ�ŹǫȶƃȍǫȟŖʋǫƃȶɽ�bȶȥʋơࡪ��ǭʽǫŔ�-ǫɢɭǫŔȥǫ߿ࠁ߿ࠁ

Mediante a pluraridade de obras apresentadas observou-se a necessidade de distin-
gui-las entre si, utilizando como recurso os ícones síntese (Figura 14),  que correspondem 

à principal solução formal que descreve a obra , criando uma unidade de significação 
particular, para substituir o uso da fotografia. Esses símbolos gráficos promovem uma 
relação comparativa entre as obras e a possibilidade de aplicação deste repertório na 
prática projetual.

��������������������������bǫǌʠɭŔࡪࠃࠀ��|ƃȶȥơ�ɽǭȥʋơɽơ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶ�bȶȥʋơࡪ��ǭʽǫŔ�-ǫɢɭǫŔȥǫ߿ࠁ߿ࠁ

Proposta de busca a partir do atributo biolimático na plataforma digital

O site da pesquisa, ainda em desenvolvimento, pretende transformar a fruição 
digital meramente visual - que gera reprodução de ambiências e não de atributos – em 
uma percepção clara, direcionada e comparativa, no que diz respeito aos conceitos 
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aplicados na disciplina de conforto ambiental. De uma estrutura gráfica com separação 
evidente, apresenta-se a busca a partir dos atributos bioclimáticos. Subdivide-se, já em 
sua tela inicial, em permeabilidade aos ventos e sombreamento das aberturas. (Figura 15). 

bǫǌʠɭŔࡪࠄࠀ���Ŕˊȶʠʋ�ɢŖǌǫȥŔ�zȥǫƃǫŔȍ�Ǝȶ�ɽǫʋơ�ơȟ�Ǝơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�bȶȥʋơࡪ�¡ŔɭǫŔȥŔ�¡Ŕƃǫơȍ�ơ��ǭʽǫŔ�
čǌơȥʋǫ߿ࠁ߿ࠁ�

Ao clicar em uma das duas abas, o site redireciona-se para aqueles projetos que 
possuam soluções para o atributo escolhido (Figura 16), tendo também uma subdivisão 

interna. Os projetos analisados podem ser incluídos nas duas classificações, inclusive têm 
a têndência para tal, mas podem também estar presentes em apenas uma delas. Dessa 
forma, a pesquisa de referências se dá a partir do conteúdo bioclimático, direcionando 
o usuário, independente de escala, programa ou localização.

Figura 16: Página com os projetos que apresentam o atributo de permeabilidade. Fonte: Mariana 
¡Ŕƃǫơȍ�ơ��ǭʽǫŔ�čǌơȥʋǫ߿ࠁ߿ࠁ�

A construção de um acervo virtual de referências permite a congregação de diversos 
projetos que reúnem informações pertinentes para a reaplicação de estratégias constru-
tivas bioclimáticas. “Os fatores climáticos atuam de forma intrínseca na natureza. A ação 
das variáveis climáticas terá influência no conforto do espaço arquitetônico construído” 
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(LAMBERTS, 2014, p.73), essa afirmação reitera que o conforto térmico é imprescindível 
para uma boa arquitetura, de modo que o projeto e o bioclimatismo devem ser ideali-
zados simultaneamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos, ainda preliminares, permitem vislumbrar o escopo do que 
se pretende para a plataforma digital, com o banco de dados dos projetos analisados e a 
evidenciação das estratégias bioclimáticas de sombreamento e permeabilidade adotadas 
por eles. O projeto de pesquisa tem como intuito fabricar um espaço digital de cunho 
público para ampla divulgação, para que a informação possa ser transmitida livremente.

Não existem fronteiras que fragmentam a arquitetura em diferentes áreas de 
conhecimento. Entretanto, é comum que em algumas escolas haja uma dissociação entre 
essas partes. Todos os seus domínios se entrelaçam e complementam-se, estabelecendo 
uma interdependência intrínseca ao ato de projetar. A metodologia proposta incentiva 
um ensino não segmentado e possui um elo mutualístico entre as áreas de conforto 
ambiental e representação gráfica proporcionado pela tecnologia, nas quais há uma 
dialética essencial para uma interpretação descomplicada da técnica aplicada ao  projeto.

O fazer arquitetônico é, por essência, a expressão do uso dos recursos materiais 
finitos do planeta. Ao propor uma arquitetura que valoriza a concepção bioclimática de 
um objeto edificado - no qual cria-se um nível básico de conforto térmico e qualidade do 
ar, evitando a utilização de sistemas de ventilação artificiais - inclina-se à minimização 
do impacto do homem na natureza.

A valorização de alterações formais nas edificações a serem projetadas, a partir dos 
atributos de permeabilidade e sombreamento, está dentro de um âmbito que compete 
quase exclusivamente à arquitetura, e não às demais frentes que determinam a execução 
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de uma obra. Ao disseminar esse conhecimento de forma gráfica e clara, pretende-se 
facilitar seu entendimento, e assim, evocar uma  aplicação dessas estratégias com maior 
frequência.
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RESUMO

A evolução dos meios de transporte, juntamente com o surgimento de novas estruturas viárias 
nas cidades, introduziu novas formas de percepção do tempo e dos espaços urbanos nas metró-
poles do século XX. O sistema de transportes pode ser considerado um dos atores principais no 
processo de evolução e reestruturação do espaço urbano. Nas últimas décadas, o Rio de Janeiro 
passou por consideráveis mudanças urbanísticas, sobretudo em sua estrutura viária na região 
central. A Rua Primeiro de Março, em sua origem conhecida como Rua Direita, uma das ruas 
mais antigas da cidade do Rio de Janeiro e fundamental para a compreensão das origens do 
Rio de Janeiro Colonial, foi sobrecarregada com o tráfego de veículos. O presente trabalho 
apresenta um diagnóstico do impacto da vibração do tráfego de veículos sobre as fachadas 
históricas da Rua Primeiro de Março. Os resultados obtidos foram confrontados com os valores 
recomendados pelas normas referentes. Concluiu-se que as fachadas analisadas ao longo da 
rua estão submetidas à vibrações excessivas, e que comprometem, não somente a estrutura e 
preservação desse patrimônio, como também a plena utilização desses espaços.

PALAVRAS-CHAVE: fachadas históricas. vibrações. tráfego.

ABSTRACT

The means of transportation developments, in conjunction with the emergence of new roads 
structures in cities introduced new forms of perception of the urban time and space in XX cen-
tury metropolis. The transport system may be considered one of the main actors in the urban 
space development, and restructuring process. In recent decades, the city of Rio de Janeiro has 
gone through considerable urban changes, above all in the road stucture in the center area.  
The “Rua Primeiro de Março”, in its origin as “Rua Direita”, one of the most older of the city of 
Rio de Janeiro and fundamental to understanding of the colonial Rio de Janeiro’s origins was 
overloaded by road traffic. The current paper presents a diagnosis about the impact of the road 
traffic vibrations on the historical facades of “Rua Primeiro de Março”. The results have been faced 
with the limit values recommended by the corresponding standards. It is concluded that the faca-
des along the street are subjected to an excessive vibration, and that compromisse, not only the 
structures and preserving the heritage, but also the full use of these spaces. 

KEYWORDS: historical facades. vibrations. traffic.
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RESUMEN

La evolución de los medios de transporte, junto con la aparición de nuevas estructuras viales 
en las ciudades, introdujo nuevas formas de percibir el tiempo y los espacios urbanos en las 
metrópolis del siglo XX. El sistema de transporte puede considerarse uno de los principales 
actores en el proceso de evolución y reestructuración de los espacios urbanos. En las últimas 
décadas, Río de Janeiro ha experimentado cambios urbanos, principalmente en su estructura 
vial en la región central. La calle “Primeiro de Março”, en su origen conocida como “Rua Direita”, 
una de las calles más antiguas de la ciudad de Río de Janeiro. Es esencial para comprender los 
orígenes del Colonial Río de Janeiro, fue sobrecargado de tráfico de vehículos. El siguiente trabajo 
presenta un diagnóstico del impacto de la vibración del tráfico de vehículos en las fachadas 
históricas de la “Rua Primeiro de Março”. Los resultados obtenidos se compararon con los valores 
recomendados por las normas aplicables. Se concluyó que las fachadas analizadas a lo largo 
de la calle están sujetas a vibraciones excesivas, y que comprometen no solo la estructura y la 
preservación de este patrimonio, sino también el uso completo de estos espacios.

PALABRAS CLAVE: fachadas históricas. vibraciones. tráfico.

INTRODUÇÃO

A cidade de São Sebastião, conhecida atualmente como cidade do Rio de Janeiro, foi 
fundada em 1565 por Estácio de Sá, colonizador português e sobrinho do terceiro gover-
nador-geral da colônia, Mem de Sá. Inicialmente concentrada entre os morros Cara de 
Cão e Pão de Açúcar, a cidade teve sua base transferida, em 1567, para o morro do Castelo. 
E, no início do século XVII, a cidade já se espalhava em direção ao morro de São Bento. 

A Rua Primeiro de Março, em sua origem conhecida como Rua Direita, uma das 
ruas mais antigas da cidade, marca a descida dos colonizadores para uma área de várzea 
compreendida em um quadrilátero irregular (Figura 01) delimitado pelos morros do 
Castelo, São Bento, Conceição e Santo Antônio (LAMARÃO, 1991).
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bǫǌʠɭŔࡪࠀ߿��-ǫƎŔƎơ�Ǝȶ�èǫȶ�Ǝơ��Ŕȥơǫɭȶ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴzĴ�ȶƃŔȍ�Ǝȶ�ŔʋʠŔȍ�-ơȥʋɭȶ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭ�
ɽȶŹɭơ�ȟŔɢŔ�Ǝơ�¥ȶȥŔʋȶ�ơ�¡ơȍǠơȟ�òŔȥʋȶɽ߿ࠀ߿ࠁ�

Nos séculos seguintes, esse sítio sofreu enormes transformações geomorfológicas, 
com a demolição total do morro do Castelo (Figuras 02 e 03) e a parcial do morro de Santo 
Antônio, de forma que apenas dois desses morros subsistem até hoje (morro da Con-
ceição e morro de São Bento), além da perda de grande parte do patrimônio histórico. A 
área plana acima descrita é considerada, atualmente, a porção mais antiga da cidade. O 
tecido urbano que ocupava aquele quadrilátero buscava se desenvolver sob uma lógica 
renascentista, ou seja, um esquema ortogonal que tinha como eixo principal a rua que 
atualmente se chama Primeiro de Março.
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bǫǌʠɭŔɽࠁ߿��ơ�7ࡪࠂ߿�ơɽȟȶȥʋơ�Ǝȶ�¡ȶɭɭȶ�Ǝȶ�-Ŕɽʋơȍȶ�bȶȥʋơࡪ�z¡òࠁࠁࠈࠀ�ࠀࠁࠈࠀ�

A Rua Direita foi, nos primeiros séculos de existência da cidade, sua principal arté-
ria onde se localizaram, além do Paço, igrejas de diferentes ordens religiosas, sendo que 
uma delas, a da Irmandade do Carmo, tornou-se a Catedral, quando de sua transferência 
do alto do Morro do Castelo. Essas edificações de grande valor histórico e artístico tes-
temunham a evolução urbana e arquitetônica da cidade. 

Sua primazia se encerra apenas, no início do século XX, com a abertura da então 
Avenida Central, atualmente chamada, Av. Rio Branco, que rompia não só o tecido urbano 
colonial da cidade, mas dotava-o de uma nova linguagem urbanística: largura inima-
ginável à época, caixas de rolamento para dois sentidos de fluxos, calçadas amplas e 
arborizadas e um canteiro central. 

Todos os prédios a ela lindeiros foram construídos no novo alinhamento e seguindo 
estilos arquitetônicos que em nada lembravam a simplicidade das construções coloniais 
do restante da área central. Na Rua Primeiro de Março (Figura 04), boa parte das constru-
ções coloniais se manteve incólume, tornando-se assim o núcleo histórico mais íntegro da 
cidade. Tal rua é fundamental para a compreensão das origens do Rio de Janeiro Colonial. 
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bǫǌʠɭŔࡪࠃ߿��èʠŔ�áɭǫȟơǫɭȶ�Ǝơ�¡ŔɭƇȶ�ƎƢƃŔƎŔ�Ǝơ߿ࠁࠈࠀ��bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢɽࡪƎǫŔɭǫȶƎȶɭǫȶƃȶȟ

Nas últimas décadas, o Rio de Janeiro passou por consideráveis mudanças urbanís-
ticas, sobretudo em sua estrutura viária na região central, como por exemplo a inclusão 
do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), como uma tentativa de resgate da memória da cidade 
nas paisagens de um novo Rio (Figuras 05 e 06).

bǫǌʠɭŔɽࠄ߿��ơࡪࠅ߿����ơɽɩʠơɭƎŔ�ơɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�ŔȍʋơɭŔƇɝơɽ�ȥȶ�ʋɭŞȥɽǫʋȶ�Ǝȶ�-ơȥʋɭȶ�Ǝȶ�èǫȶ�ơ�Ū�ƎǫɭơǫʋŔ�
ʋɭǫȍǠȶɽ�Ǝȶ�Ī�þ�ȥŔ��ʽơȥǫƎŔ�èǫȶ�%ɭŔȥƃȶ�bȶȥʋơɽࡪ�á-èࠄࠀ߿ࠁ���ơ��ʠʋȶɭࠅࠀ߿ࠁ�
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No ano de 2016, a rua passou a receber o trânsito dos veículos pesados que foram 
retirados da Avenida Rio Branco. Além de um grande fluxo de ônibus e caminhões, teve 
seu traçado estendido até o túnel subterrâneo Rio 450 que atravessa a base do histórico 
morro de São Bento. Em consequência disso, aumentou-se consideravelmente o fluxo de 
veículos nessa via, de modo a agravar os níveis de vibração e ruído nessa área. Com base 
nas contagens de linhas de ônibus que passam por esse trecho o fluxo considerado na 
Rua Primeiro de Março foi de 25.000 veículos/dia (BARROS, GEVÚ e NIEMEYER, 2019). Ou 
seja, o núcleo histórico original da cidade foi atravessado por um corredor de transportes.

A evolução dos meios de transporte, juntamente com o surgimento de novas estru-
turas viárias nas cidades, introduziu novas formas de percepção do tempo e dos espaços 
urbanos nas metrópoles do século XX. O sistema de transportes pode ser considerado 
um dos atores principais no processo de evolução e reestruturação do espaço urbano. 

Alguns autores, como Gourdon (2001) e Marcel Roncayolo (2001), apresentam a visão 
de que o crescimento das cidades é um de seus fatores de destruição, eles enxergam esse 
crescimento como um processo que não respeita os tecidos e as formas urbanas. Gourdon 
(2001) defende que a cidade sofreu transformações morfológicas de grande impacto e 
que foram inutilmente destrutivas, decorrentes da adaptação à chegada do automóvel. 
O autor apresenta os processos de formas contrárias nas áreas centrais e nas áreas peri-
féricas das cidades: nas áreas centrais observou-se a destruição das estruturas urbanas 
existentes pelo surgimento do automóvel, utilizando como exemplo as aberturas das 
Avenidas Central e Presidente Vargas na cidade do Rio de Janeiro, já em relação às áreas 
periféricas, o automóvel modelou à sua forma o espaço e o modo de vida, contribuindo 
assim, mesmo de forma impactadora, para o seu desenvolvimento. O surgimento dos 
automóveis e a evolução da estrutura viárias nas cidades até os dias atuais se configura 
um dos problemas encontrados no espaço urbano. As figuras a seguir (Figuras 07, 08, 09 
e 10) mostram a evolução do sistema de transporte na Rua Primeiro de Março.  

bǫǌʠɭŔɽࠆ߿��ơࡪࠇ߿��èʠŔ�áɭǫȟơǫɭȶ�Ǝơ�¡ŔɭƇȶ�bȶȥʋơࡪ�z¡òࠂ߿ࠈࠀ�



655

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

bǫǌʠɭŔɽࠈ߿��ơࡪ߿ࠀ��èʠŔ�áɭǫȟơǫɭȶ�Ǝơ�¡ŔɭƇȶ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

O tráfego rodoviário é caracterizado como uma das fontes artificiais de vibração 
no meio urbano. Essas fontes artificiais, que são geradas pelo ser humano, podem ser 
decorrentes também do tráfego ferroviário, das atividades industriais e da construção 
civil. A vibração decorrente do tráfego rodoviário pode gerar tanto danos estruturais 
nas edificações, como incomodidade aos seus usuários. O objetivo do presente artigo é, 
então, avaliar os efeitos do impacto das vibrações decorrentes do tráfego viário sobre as 
fachadas das edificações históricas da Rua Primeiro de Março.

�ZU}'�}Z�>Aw}[tA�Z

Representando um núcleo histórico de tamanha importância para memória da 
cidade do Rio de Janeiro, a Rua Primeiro de Março conta com um acervo valioso de edi-
ficações (Figuras 11, 12, 13 e 14). As diversas tipologias convivem em harmonia nesse 
espaço urbano, que conta com representantes de muitos estilos arquitetônicos desde 
a fundação da cidade.

Tal rua, com sua grande variedade de edificações que narram diferentes 
recortes históricos, carrega marcas das épocas que passaram, possui 
trechos que se alargam ou se estreitam, que divisam becos e esquinas - 
partes que foram modificadas de acordo com as diferentes demandas da 
dinâmica urbana. Nos limites da via se dispõem edifícios ora altos, como 
os prédios empresariais, ora baixos, como os sobrados remanescentes 
dos séculos passados, ou afastados da rua, ou próximos a ela (BARROS, 
GEVÚ e NIEMEYER, 2019).
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Foram selecionadas quatro fachadas de edificações históricas para esse estudo de 
caso:  Agência Central dos Correios, Igreja de Santa Cruz dos Militares, Igreja da Ordem 
Terceira do Carmo e Paço Imperial.

A Agência Central dos Correios (Figuras 15, 16 e 17) é uma edificação do século 
XIX, o término de sua construção data de 1877. Inicialmente, a agência era composta de 
apenas três pavimentos, mas, ao longo dos anos, algumas modificações foram feitas, 
apresentando essa configuração atual. Essa edificação é localizada ao lado do prédio do 
Centro Cultural Banco do Brasil. Ambos ocupam todo um quarteirão e têm suas fachadas 
traseiras voltada para a Rua Visconde de Itaboraí.
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A Igreja de Santa Cruz dos Militares (Figuras 18 e 19), com o início de sua construção 
datada de 1780, teve sua fachada inaugurada no ano de 1811. A Igreja foi tombada pelo 
IPHAN (Instituto do Patrimônio e Artístico Nacional) por sua importância cultural, e 
inscrita nos Livros de Belas Artes e Histórico em julho de 1938. O tombamento inclui 
todo o seu acervo, de acordo com a Resolução do Conselho Consultivo da SPHAN (Serviço 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) de 13/08/85, referente ao Processo Admi-
nistrativo nº 13/85/SPHAN. 

A fachada da Igreja foi realizada ao feitio da famosa igreja dos jesuítas, 
construída no século XVI em Roma, Itália. Apresenta, como aquela, 
frontão triangular e volutas laterais, tendo uma grande janela centrada 
ladeada por pilastras e grandes nichos com estatuas de santos. No piso 
térreo, a grande portada, formada de arco entre colunas que sobressaem, 
é ladeada por nichos e pilastras. É de grande beleza a combinação de 
granito dos elementos estruturais com os mármores de lioz dos capitéis, 
embasamentos, molduras e esculturas, aplicados todos sobre o fundo 
liso da alvenaria caiada (IPHAN). 

bǫǌʠɭŔɽࠇࠀ��ơࡪࠈࠀ��zǌɭơǿŔ�Ǝơ�òŔȥʋŔ�-ɭʠ˖�Ǝȶɽ�¡ǫȍǫʋŔɭơɽ�bȶȥʋơࡪ�z¡ò߿ࠈࠇࠀ��ơ��ʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

A Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Figuras 20, 21 e 22) começou a ser construída 
em 1755 e foi concluída em 1770. A fachada da igreja é totalmente revestida em pedra 
de cantaria (granito carioca), com orientação estilística pombalina de linhas classici-
zantes nas pilastras e barrocas no frontão. As duas torres campanários são arrematadas 
em bulbos azulejados e só tiveram sua finalização em meados do século seguinte (XIX). 
Tombada pelo IPHAN, a igreja teve sua inscrição nos Livros Histórico e de Belas Artes 
em abril de 1938.
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Tombado pelo Livro Histórico e de belas Artes do IPHAN em abril de 1938 e restau-
rado na década de 1980, o Paço Imperial (Figuras 23, 24 e 25) teve início de sua construção, 
em estilo colonial, em 1738 e término em 1743, para guardar armas e munições reais, foi 
também Palácio dos Vice-Reis e sede administrativa do Reino Unido do Brasil, Portugal e 
Algarves. Para atender às necessidades e aos usos das épocas a edificação sofreu inúmeras 
modificações até os dias atuais. 

bǫǌʠɭŔɽࠃࠁ�ࠂࠁ��ơࡪࠄࠁ��áŔƇȶ�zȟɢơɭǫŔȍ�bȶȥʋơࡪ�z¡ò߿ࠈࠇࠀ��ơ���ʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

MÉTODOS E TÉCNICAS

Normas e legislação

No Brasil ainda não existe uma norma específica para avaliação de danos causados 
às edificações por vibração gerada por tráfego rodoviário. A que mais se aproxima do 
tema é a norma NBR 9653 (2018) - Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso 
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de explosivos nas minerações em áreas urbanas, que trata dos efeitos provocados pelo 
uso de explosivos para desmonte de rochas, mas que não atende aos critérios de análise 
deste trabalho.

A referência internacional para avaliação dos efeitos da vibração nos edifícios é a 
norma alemã DIN 4150-3 (1999) - Vibration in buildings, effect in structures, que define valo-
res de Pico de Vibração da Partícula (PVP) em função da tipologia estrutural do edifício e 
das condições de conservação (Tabela 01), a fim de que não ocorra danos estruturais. Essa 
norma é aceita em toda comunidade europeia e serviu também como base e referência 
para várias normativas próprias de países europeus. 

þŔŹơȍŔࡪࠀ߿���ǫȟǫʋơɽ�Ǝơ�áĪá�ȟȟɽ�ɽơǌʠȥƎȶ�Ŕ�ȥȶɭȟŔ�7z¥ࠈࠈࠈࠀ�ࠂ߿ࠄࠀࠃ��ɢŔɭŔ�ǫȥʋơǌɭǫƎŔƎơ�ơɽʋɭʠʋʠɭŔȍ

Em relação às edificações históricas e consideradas patrimônio, existem outras 
normas que também estipulam os valores aceitáveis do pico de velocidade de partícula 
(mm/s) para essas tipologias (Tabela 02). Esses limites são para vibrações devido ao trá-
fego de veículos, dentre outras fontes de vibração (BACHMANN, 1995).

þŔŹơȍŔࡪࠁ߿���ǫȟǫʋơɽ�Ǝơ�áĪá�ȟȟɽ�ɢŔɭŔ�ơƎǫ˪ƃŔƇɝơɽ�ǠǫɽʋȷɭǫƃŔɽ

A Organização Internacional de Normalização (ISO - International Organization for 
Standardization) também apresenta normas a respeito de vibrações. A ISO 4866 (2010) - 
Mechanical vibration and shock – Vibration of buildings – Guidelines for the measurement 
of vibration and evaluation of their effects on buildings e a ISO 2631-2 (2003) - Mechanical 
vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2: 
Vibration in buildings. 
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A norma ISO 4866 (2010) estabelece princípios para a realização de medição de 
vibração e processamento de dados no que diz respeito à avaliação de efeitos de vibra-
ção em estruturas. A norma adota, para efeito de avaliação da extensão dos danos às 
construções, classificação semelhante à escala de intensidade da sismologia (Tabela 03).

þŔŹơȍŔࡪࠂ߿��þǫɢȶɽ�Ǝơ�ƎŔȥȶɽ�ɽơǌʠȥƎȶ�Ŕ�ȥȶɭȟŔ�zò¶߿ࠀ߿ࠁ�ࠅࠅࠇࠃ��ɢŔɭŔ�ơǉơǫʋȶɽ�Ǝơ�ʽǫŹɭŔƇŴȶ�ơȟ�
estruturas

Além dos danos estruturais, a vibração rodoviária pode provocar também inco-
modidade aos usuários das edificações. Segundo a norma ISO 2631-2 (2003), a vibração 
poderá ser intolerável para os usuários de uma edificação devido à sensação física de 
movimento, que acaba prejudicando algumas atividades, como a conversação e o sono. 
A referida norma na versão de 2003 não estabelece os limites de incomodidade para 
os ocupantes de uma edificação, portanto serão utilizados dados da versão de 1993. O 
ruído gerado pelas vibrações é um dos fatores que contribuem para o efeito da incomo-
didade (BRITO, 2014). A ISO 2631-2 define e dá valores numéricos a limites de exposição 
a vibrações transmitidas ao corpo humano, por superfícies sólidas, na amplitude de 
frequência de 1 a 80 Hz (Tabela 04). 

þŔŹơȍŔࡪࠃ߿���ǫȟǫʋơɽ�Ǝơ�áĪá�ȟȟɽ�ɽơǌʠȥƎȶ�Ŕ�ȥȶɭȟŔ�zò¶ࠂࠈࠈࠀ�ࠁࠀࠂࠅࠁ��ɢŔɭŔ�ǫȥƃȶȟȶƎǫƎŔƎơ

TÐÌðÉĦÐĮ�ÌÐ��ðÅīÉÃď

Para a realização deste trabalho, foram realizadas visitas em campo com registros 
fotográficos e medições de vibração. As medições de vibração foram realizadas entre as 14h 
e 16h do dia 02 de abril de 2019 (terça-feira), por períodos de 5 minutos, com um medidor 
de marca DYTRAN (Figuras 26, 27 e 28), modelo 4400A (Vibration Recorder). O programa 
utilizado para a análise de dados de vibração é o Lynx | Aq D Analysis 7.0. Para efeito de 
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análise das velocidades máximas (mm/s) foram considerados apenas os 3 primeiros 
minutos de cada sinal. O equipamento utilizado para as medições das vibrações foi um 
acelerômetro triaxial, responsável por fazer a leitura em três eixos simultaneamente (X, 
Y e Z). Os acelerômetros foram fixados sobre base magnética, apoiados em superfícies 
planas e encostados/próximos às fachadas das edificações. Em todas as medições o eixo 
X ficou perpendicular à fachada e o eixo Y paralelo a mesma.

bǫǌʠɭŔࠆࠁ�ࠅࠁ��ơࡪࠇࠁ��FɩʠǫɢŔȟơȥʋȶ�Ǝơ�ȟơƎǫƇŴȶ�Ǝơ�ʽǫŹɭŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭࠈࠀ߿ࠁ�

O parâmetro utilizado para análise da energia vibratória em uma edificação é o 
PVP (mm/s), pico de velocidade de partícula, devido a sua conotação de deformação, 
relacionada aos principais danos estruturais (ATTEWELL et al., 1989). O PVP aponta o 
valor máximo do movimento de uma partícula em um ponto de uma superfície ou de 
uma estrutura e deverá ser analisado “pelo vetor resultante das medidas nos três eixos 
ortogonais (X, Y e Z) em função do tempo” (ATTEWELL et al., 1992). O fator causador dos 
danos estruturais ou da incomodidade é o deslocamento diferencial que origina uma 
torção/flexão na estrutura ou a mudança do vetor velocidade que produz forças de 
inércia na estrutura (BRITO, 2014).

A imagem a seguir (Figura 29) apresenta um recorte na Rua Primeiro de Março, 
definindo a área de estudo. Em cinza temos a Avenida Presidente Antônio Carlos, que 
a partir do Paço Imperial torna-se a Rua Primeiro de Março (marcada em rosa). A linha 
tracejada em azul representa o trajeto do VLT - Rua Sete de Setembro, cortando a Rua Pri-
meiro de Março e se dirigindo ao ponto final das barcas da Praça XV (o trajeto ocorre nos 
dois sentidos). Em rosa são indicadas as quatro edificações escolhidas para as medições: 
(01) Agência Central dos Correios – 1877; (02) Igreja de Santa Cruz dos Militares – 1811; 
(03) Igreja da Ordem Terceira do Carmo - 1770 e (04) Paço Imperial - 1743. 
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Figura 29: Mapa da Rua Primeiro de Março com os edifícios selecionados. Fonte: Autor sobre 
ȟŔɢŔ�ɭơʋǫɭŔƎȶ�Ǝȶ��ɭƃezò߿ࠁ߿ࠁ�

RESULTADOS

Os valores das velocidades e os gráficos a seguir foram obtidos integrando os sinais 
de aceleração capturados pelas medições. A taxa de aquisição das medições foi de 1.600 
pontos por segundo. Mas para esta análise os dados captados pelo acelerômetro foram 
filtrados, resultando em 100 medições por segundo, e considerando os 3 primeiros minu-
tos de cada sinal (180s), totalizando 18.000 pontos de medições. O valor da velocidade 
composta foi obtido através da raiz quadrada da soma dos quadrados das velocidades 
em cada instante de tempo.

As vibrações medidas nas fachadas da Agência Central dos Correios (Figura 30) e da 
Igreja de Santa Cruz dos Militares (Figura 31) têm resultados aproximados e apresentam 
um comportamento semelhante. Ambas se encontram próximas e ao mesmo lado da via. 
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Os valores obtidos na medição da Igreja da Ordem Terceira do Carmo (Figura 32) 
são os maiores encontrados e representam mais do que o dobro dos valores medidos nas 
outras fachadas. Esse resultado pode ser devido ao fato dessa edificação estar localizada 
mais próxima à via e também por se encontrar próxima ao trajeto do VLT (Rua Sete de 
Setembro – Praça XV). 
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As vibrações medidas na fachada do Paço Imperial (Figura 33) têm comportamento 
semelhante aos pontos 1 e 2 (Correios e Igreja de Santa Cruz dos Militares), porém com 
valor um pouco acima. Essa edificação também se encontra ao mesmo lado da via. 
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Em alguns momentos, esses valores de velocidade tiveram picos, esse resultado pode 
ser decorrente das interferências causadas pelos veículos que variam de acordo com as 
condições da via. A Tabela 05 apresenta um comparativo dos valores de velocidade de 
pico medidos na fachada das edificações e as normas referentes. 

þŔŹơȍŔࡪࠄ߿��-ȶȟɢŔɭŔʋǫʽȶ�ʽŔȍȶɭơɽ�Ǝơ�áĪá�ȟȟɽ�ȥȶɭȟŔɽ�ơ�ȟơƎǫƇŴȶ

Nessa tabela se encontram os valores de PVP para integridade estrutural (DIN 
4150-3) e para incomodidade (ISO 2631-2). Considerando o valor da norma alemã para 
integridade estrutural em todas as frequências, temos o valor de 8 mm/s para edificações 
consideradas de patrimônio histórico (categoria 3). Todos os edifícios passaram dos 
valores limites de vibração - Agência Central dos Correios (16,73 mm/s), Igreja de Santa 
Cruz dos Militares (15,64 mm/s), Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo (37,72 mm/s) 
e Paço Imperial (17,95 mm/s). 

Apesar dessas estruturas serem de patrimônio histórico, estão em boas condi-
ções de conservação e poderiam ser classificadas também na categoria 2 da DIN 4150-3 
(1999). Neste caso, três das quatro edificações estariam com valores bem próximos ao 
limite utilizado na norma (15 mm/s) e somente a Igreja Nossa Senhora do Carmo seria 
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notadamente afetada, o que condiz com o observado no local, pois constatamos haver 
fissuras nas paredes.

O gráfico a seguir (Figura 34) é a simplificação dos valores do PVP (mm/s) da velo-
cidade composta das edificações ao longo dos 3 minutos e as normas referentes. Para 
facilitar a leitura, foram filtrados os valores, apresentando apenas 1 medição por segundo. 

bǫǌʠɭŔࡪࠃࠂ��eɭŖ˪ƃȶ�Ǝơ�ʽơȍȶƃǫƎŔƎơ��-ȶȟɢŔɭŔʋǫʽȶ�ʽŔȍȶɭơɽ�Ǝơ�áĪá�ȟȟɽ�ȥȶɭȟŔɽ�ơ�ȟơƎǫƇŴȶ�
bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭ߿ࠁ߿ࠁ�

Em termos de incomodidade, o valor definido pela organização internacional é 
de 0,4 mm/s para o período diurno, que foi o período analisado. Os resultados mostram 
que os valores encontrados estão muito acima do recomendado, e podem interferir 
significativamente nas atividades desenvolvidas no interior dessas edificações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, então, que as fachadas históricas analisadas ao longo da Rua Primeiro 
de Março estão submetidas a vibrações excessivas, e que comprometem, não somente a 
estrutura e preservação desse patrimônio, como também a plena utilização desses espaços, 
comprometidos pelos altos níveis de incomodidade. É importante que esse diagnóstico 
sirva de ponto de partida para a pesquisa e desenvolvimento de propostas de soluções e 
intervenções que minimizem tais impactos e contribuam para a preservação do centro 
histórico da cidade do Rio de Janeiro.
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RESUMO

Muito se discute sobre a qualidade funcional da Habitação de Interesse Social - HIS  versus a 
quantidade produzida no Brasil. À luz desse estigma que perdura desde a origem das habitação 
popular, buscou-se a reflexão sobre a flexibilidade pensada em projeto para promoção da qua-
lidade espacial nessas edificações. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi discutir em torno 
do uso da flexibilidade espacial, funcional e estética, na HIS e propor um modelo evolutivo para 
terrenos mínimos de ZEIS da RMGV/ES. Em relação a flexibilidade espacial trabalhou-se com 
critérios de: flexibilidade organizacional, cômodo autônomo, adaptabilidade e ampliação. A 
flexibilidade funcional foi atendida através de dimensões adequadas baseadas na literatura 
e legislação vigente. A flexibilidade estética foi atingida com a possibilidade de escolha pelo-
susuários da cor e do arranjo físico das fachadas. Conclui-se que as flexibilidades espacial, 
funcional e estética contribuem para valorização do imóvel popular, aumento da qualidade de 
vida e satisfação dos moradores sem aumento de custo inicial. O ensaio enfatiza que o uso da 
flexibilidade projetual em HIS evita o desperdício de verba pública com futuras modificações da 
construção sem planejamento, indo de encontro aos conceitos de sustentabilidade econômica, 
social e ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: habitação popular. flexibilidade espacial. arquitetura.

ABSTRACT

Much is discussed about the functional quality of Social Interest Housing - HIS versus the 
quantity produced in Brazil. In the light of this stigma that has endured since the origin of 
popular housing, we sought to reflect on the flexibility thought out in a project to promote 
spatial quality in these buildings. Thus, the objective of this work was to discuss the use of 
spatial, functional and aesthetic flexibility at HIS and to propose an evolutionary model for 
minimum ZEIS terrains of RMGV / ES. Regarding spatial flexibility, the following criteria were 
used: organizational flexibility, autonomous room, adaptability and expansion. Functional 
flexibility was met through appropriate dimensions based on the literature and current legis-
lation. Aesthetic flexibility was achieved with the possibility for users to choose the color and 
physical arrangement of the facades. It is concluded that spatial, functional and aesthetic as 
flexibilities contribute to the valorization of the popular property, increase of the quality of 
life and satisfaction of the residents without increasing the initial cost. The essay emphasizes 
that the use of design flexibility in HIS avoids wasting public funds with future construction 
modifications without planning, going against the concepts of economic, social and environ-
mental sustainability.

KEYWORDS: popular housing. spatial flexibility. architecture.
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RESUMEN

Se discute mucho sobre la calidad funcional de las viviendas de interés social - SU versus la 
cantidad producida en Brasil. A la luz de este estigma que ha perdurado desde el origen de la 
vivienda popular, buscamos reflexionar sobre la flexibilidad pensada en un proyecto para 
promover la calidad espacial en estos edificios. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
discutir el uso de la flexibilidad espacial, funcional y estética en HIS y proponer un modelo 
evolutivo para terrenos mínimos ZEIS de RMGV / ES. Con respecto a la flexibilidad espacial, se 
utilizaron los siguientes criterios: flexibilidad organizacional, espacio autónomo, adaptabilidad 
y expansión. La flexibilidad funcional se logró a través de dimensiones apropiadas basadas 
en la literatura y la legislación vigente. La flexibilidad estética se logró con la posibilidad de 
que los usuarios elijan el color y la disposición física de las fachadas. Se concluye que las as 
flexibilidades espaciales, funcionales y estéticas contribuyen a la valorización de la propiedad 
popular, el aumento de la calidad de vida y la satisfacción de los residentes sin aumentar el 
costo inicial. El ensayo enfatiza que el uso de la flexibilidad de diseño en HIS evita desperdiciar 
fondos públicos con futuras modificaciones de construcción sin planificación, yendo en contra 
de los conceptos de sostenibilidad económica, social y ambiental.

PALABRAS-CLAVE: vivienda popular. flexibilidad espacial. arquitectura

INTRODUÇÃO

Em alguns países, especialmente no Brasil, tem-se adotado a proposição de solu-
ções de habitações mínimas de forma a resolver quantitativamente o grande déficit 
habitacional existente. Entretanto, a maior parte destes projetos apresenta problemas 
de baixa qualidade funcional, além de dificultar a organização e modificação futura 
da construção de forma a atender a diversos perfis familiares. O resultado disso é que 
muitas famílias acabam deixando suas unidades ou modificando-as de acordo com 
suas necessidades, de forma mais custosa, o que quase sempre sem ajuda profissional, 
acarreta a piora na qualidade da construção. 

A carência de qualidade espacial da habitação popular brasileira tem suas origens 
desde a Primeira República. O crescente número de pessoas que então procuravam se 
amontoar nas cidades, e o surgimento dos cortiços, em virtude da imigração e do fim 
da escravidão era visto ainda apenas como um problema de saúde pública. O século XIX 
foi marcado então pelo surgimento de muitas habitações populares, com o intuito de 
abrigar a mão-de-obra assalariada do sistema cafeeiro brasileiro, predominantemente 
estrangeira. Essas habitações serviam para abrigar essa nova classe da população brasileira 
e eram construídas por empresários, que as promoviam para aluguéis. Embora se teve a 
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construção de vilas com qualidade adequada a moradia, por outro lado, se teve também 
muitas construções com metragens mínimas, realizadas de forma rápida, descuidada, 
visando a redução de custos, e contribuindo assim para o surgimento dos cortiços e da 
consequente insalubridade que os mesmos proporcionavam. Somando esse quadro da 
habitação com a falta de infraestrutura urbana, obtinha-se um cenário precário , que 
intensificando epidemias nas cidades, e porventura posterior intervenção sanitarista 
do Estado nessas habitações em meados de 1880. A habitação era vista como “(...) uma 
mercadoria como qualquer outra (BONDUKI, 2017, p.9)” e não havia integração entre o 
mercado imobiliário de aluguéis e o mercado de trabalho, pois os rendimentos pagos 
aos trabalhadores, não eram suficientes para custear aluguéis de moradias com melhor 
qualidade (BONDUKI, 2017).

Foi na década de 50 do século passado, quando o êxodo rural teve significativo 
aumento por conta da industrialização e urbanização, que se impulsionaram as dis-
cussões sobre soluções que minimizassem a crise habitacional brasileira. Na era Vargas, 
a origem da produção estatal direta da moradia popular foi marcada pelos primeiros 
órgãos federais focados no setor de habitação: os IAPs – Institutos de Aposentadorias e 
Pensões – e a Fundação da Casa Popular. Esses dois órgãos influenciaram a criação do 
posterior BNH – Banco Nacional de Habitação em 1964. A qualidade projetual da habitação 
social no período dos IAPs, tem origem no movimento moderno dos CIAM – Congresso 
Internacional de Arquitetos Modernos no final da década de 1920, cujos preceitos eram 
aliar valores econômicos, técnicos, estética, renovação do modo de morar e valorização 
do espaço público à prática projetual. Ao final do período dos IAPs e consolidando-se com 
o surgimento do BNH em 1964, esses preceitos foram incorporados de forma parcial, o 
que gerou um racionalismo sem conteúdo, com empobrecimento da qualidade projetual 
e construtiva focado na redução de custos. Esse empobrecimento gerou “em projetos de 
péssima qualidade, monótonos, repetitivos, desvinculados do contexto urbano e do meio 
físico e, principalmente, desarticulados de um projeto social” (BONDUKI, p.143, 2017).

Em 2005 foi instituído o SNHIS - Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, 
que de acordo com o Ministério das Cidades, tem como objetivo principal a implemen-
tação de programas que promovam para a população de baixa renda, o acesso à mora-
dia digna (BRASIL, 2005). A Lei Federal n° 10.257/2001 da Constituição Federal, também 
conhecida como Estatuto da Cidade, estabeleceu diretrizes gerais da política urbana, 
que regula o uso da propriedade urbana “(...) em prol do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001). Fazem parte 
dos instrumentos dessa Lei os Planos Diretores Municipais (PDMs) das cidades brasilei-
ras, que designam para cada zona do município, índices para construção, inclusive para 
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regiões de ZEIS – Zonas de Interesse Social - para onde normalmente são direcionadas 
as construções de habitações populares. Outro instrumento lançado pelo Governo 
Federal em 2009, foi o PMCMV – Programa Minha Casa, Minha Vida – que dá diretrizes 
mínimas para a construção de moradia popular. Todavia, mesmo que essas habitações 
sejam construídas dentro dos preceitos previstos em lei, a qualidade das construções 
voltadas à habitação popular ainda tem sido alvo de diversas críticas, principalmente 
em relação aos padrões estéticos, a uniformidade e rigidez da proposta independente 
do perfil familiar (JORGE et al., 2017). 

Sendo assim, a maior parte dos projetos implementados para habitação popular não 
são capazes de serem modificados facilmente, elevando os custos de transformações na 
habitação. A não previsão de rearranjos futuros da estrutura familiar, leva seus usuários 
a modificarem suas unidades, por conta própria, de acordo com sua demanda, ou os 
levam a morarem nela com sua conformação original com desconforto e insatisfação. 
Além disso, a modificação sem planejamento das unidades resulta em alto desperdício 
de materiais, o que tem efeitos negativos ao meio ambiente, não indo de encontro dos 
conceitos de sustentabilidade.

Neste contexto, um fator que transmite características de qualidade e longevidade 
ao projeto de habitação é o de flexibilidade, o qual oferece possibilidade de modificação 
espacial à edificação com intuito de acomodar as mudanças tecnológicas, culturais e 
econômicas ao longo do tempo. A flexibilidade na habitação é baseada na capacidade 
evolutiva e de adaptação da construção em toda sua vida útil garantindo sua utilização 
contínua. Neste sentido, diversos autores têm discutido acerca da definição e princípios 
de flexibilidade (DE PARIS e NUNES, 2008; ELKADY et al. 2018). De acordo com Sinclair et al. 
(2012) as noções de flexibilidade espacial, funcional e estética na construção estabelecem 
a sustentabilidade e organização do sistema. A flexibilidade espacial refere a capacidade 
da construção de se adequar a mudanças espaciais preservando sua estrutura. A flexi-
bilidade funcional é a capacidade de variabilidade e multifuncionalidade dos espaços 
e a flexibilidade estética é a capacidade de alterar a forma geométrica e a identidade 
da edificação. Desta forma, estudos que foquem na investigação de soluções de trans-
formação espacial, principalmente voltados para a HIS tem suma importância, como a 
inserção de critérios de flexibilidade que propicia dinamismo e longevidade à habitação. 

Deve-se, portanto, criar condições que favoreçam a aplicação de princípios quali-
tativos desde a fase projetual, como pensar na geometria dos espaços e na geração de 
formas que potencializam a capacidade evolutiva do edifício (LUDOVICO et al, 2018). A 
vida doméstica e os espaços se transformam conforme as demandas das transformações 
familiares e da sociedade, o que gera demanda por habitações mais flexíveis. O objetivo 
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deste artigo foi discutir sobre a importância da aplicação de conceitos de flexibilidade 
espacial na habitação popular através da proposição de um modelo residencial evolu-
tivo, adaptado aos terrenos mínimos da Região Metropolitana da Grande Vitória - RMGV, 
situada no Espírito Santo. Uma vez que, outro fator de grande importância ao se projetar 

HIS, é a incompatibilidade dos projetos padrões produzidos para o PMCMV que não se adaptam 

ao local, ocorrendo muitas vezes, a inviabilidade de serem implantados devido ao dimensio-

namento dos terrenos mínimos destinadas as Zonas de Interesse Social - ZEIS.

qīðĊÆðĨðĮ�ĉďĴðŒďĮ�Ð��ĉďÌðťÆÉĦÐĮ�Ðĉ�>Aw

A habitação, dentro dos estudos da psicologia ambiental, ganha significados pro-
fundos, que se inter-relacionam e que vão de encontro aos anseios da psique humana. 
Gunther (2011) estuda a relação do espaço sobre o indivíduo, através do conceito de 
valência (influência/atração), positiva ou negativa, de uma entidade sobre o homem. 
Dentro da referida pesquisa, é levantada a questão que a funcionalidade dos objetos 
provoca maior atração sobre o indivíduo, do que as suas características físicas em si. 
Logo, entende-se a importância da relação do ambiente construído em atender, de forma 
funcional, as necessidades do homem, sejam elas objetivas ou subjetivas. E, para isso, 
esse ambiente deve ser facilmente moldável a tais necessidades ao longo do tempo.

Devido a essa complexidade humana, são vários os motivos que levam o usuário a 
alterar o meio em que se vive (Quadro 1). E esses quesitos de mudança, muitas das vezes, 
são para agregar valor à edificação, que se apresenta com baixa qualidade construtiva. 
Os principais motivos diagnosticados de modificações feitas por usuários de HIS foram 
compilados em cinco grandes áreas: (1) Questões funcionais e dimensionais (local para 
desempenhar atividades domésticas): bastante ligado com a funcionalidade e dimensão 
dos ambientes muitas das vezes insatisfatórios, com espaços reduzidos e pouco confor-
táveis. Necessidade de espaço para desempenhar atividades remuneradas; (2) Conforto 
ambiental: climático, lumínico, acústico e a qualidade do ar (renovação); (3) Condições 
da família: mudanças na composição familiar com acréscimos e decréscimos do número 
de pessoas, aumento das possibilidades financeiras e mudanças no perfil escolar; (4) 
Segurança e privacidade; (5) Estética, relação de posse e status: bolha onde permeiam 
a imagem ideal de si transposta para o ambiente construído e objetos contidos nele, e 
em seu entorno imediato.
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æʠŔƎɭȶ��ࠀ�Ŕ�áɭǫȥƃǫɢŔǫɽ�ȟȶʋǫʽȶɽ�ơ�Ź�ɢɭǫȥƃǫɢŔǫɽ�ȟȶƎǫ˪ƃŔƇɝơɽ�ơȟ�qzò�ɢȶɭ�ɢŔɭʋơ�Ǝȶɽ�ʠɽʠŖɭǫȶɽ�
bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�%ɭŔȥƎŴȶࠅ߿߿ࠁ��-ȶȥƃơǫƇŴȶ�ơʋ�Ŕȍࠄࠀ߿ࠁ���ȶɭǌơ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ��¡ŔǫŔࠅࠀ߿ࠁ��
þŔʠŹơ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ��ŁŔȍǫʋơ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

Para Aravena (2016) e Jorge (2012), em geral, a habitação popular é normalmente o 
bem mais caro de uma família de baixa renda. E seu valor de mercado deveria valorizar 
com o passar do tempo. As moradias sofrem alterações ao longo dos anos para suprir 
necessidades da família, ligadas a transformações sociais, políticas e econômicas. A 
ampliação é uma estratégia que adiciona área construída à unidade habitacional original. 
Essa estratégia permite diminuir o investimento inicial, ao mesmo tempo, em que se 
permite a oferta de alternativas de transformações, além de beneficiar e valorizar o bem 
imóvel. Por outro lado, além da flexibilidade espacial, existe a flexibilidade funcional e a 
flexibilidade estética. A flexibilidade funcional trabalha a importância da polivalência 
dos espaços pensando na relação das atividades desenvolvidas com o tamanho físico 
desses, de forma a compor ambientes mais confortáveis e dignos para a população de 
baixa renda. Já a flexibilidade estética alinha os anseios por modificações do morados 
em expressar tanto dentro quanto fora da habitação suas características individuais 
(BRANDÃO, 2006), como através das possibilidades  de transformações de fachadas (JORGE, 
2012; ARAVENA, 2017) que uma habitação evolutiva pode propiciar.

METODOLOGIA

Este estudo busca contribuir com o aumento da qualidade do ambiente construído 
da habitação popular brasileira, utilizando como foco a Região Metropolitana da Grande 
Vitória (RMGV) no ES. A seguir, os processos utilizados para atingir o objetivo foram: a) 
definição dos conceitos e estratégias de flexibilidade espacial na habitação a serem ado-
tados por este trabalho, b) Entendimento da região de estudo acerca do perfil familiar 
predominante e os índices construtivos dos terrenos mínimos destinados a ZEIS e c)
proposição de um modelo projetual de habitação popular evolutiva, considerando três 
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tipos de terrenos mínimos, atendendo critérios de flexibilidade espacial e preceitos de 
flexibilidade funcional e estética. 

'ĮĴīĴÑæðĮ�ÌÐ�ŦÐŘðÅðăðÌÌÐ�ÐĮĨÆðă�ÌďĴÌĮ

Apesar da flexibilidade espacial em habitações ser uma demanda atual, é pouco 
empregada nas habitações, principalmente nas de interesse social. Foram pesquisados 
critérios de flexibilidade, baseados principalmente, nos estudos de Brandão (2006) e Jorge 
(2012). Essas estratégias podem ser mescladas ou utilizadas separadas, de acordo com a 
proposta projetual que se deseja alcançar. Um item de forte influência no implemento 
dessas ferramentas, é o sistema construtivo utilizado, que pode inviabilizar ou maximizar, 
os níveis de flexibilidade atingidos em projeto. As estratégias de flexibilidade pesqui-
sadas, foram compiladas no Quadro 2. Também foram definidos ícones que servirão 
de referência para identificação do emprego dessas estratégias na proposta projetual.

æʠŔƎɭȶ�ࠁ��-ɭǫʋƢɭǫȶɽ�Ǝơ�bȍơˉǫŹǫȍǫƎŔƎơ�ơɽɢŔƃǫŔȍ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�%ɭŔȥƎŴȶࠅ߿߿ࠁ��ơ��ȶɭǌơࠁࠀ߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ�
do autor.
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Área de estudo: Região Metropololiptana da Grande Vitória (RMGV) 

O Estado do Espírito Santo – ES – é integrante da região Sudeste Brasileira e conta 
com uma população de 3.973.697 habitantes, uma extensão territorial de aproximada-
mente 46 mil Km² e com um PIB em torno de 133,8 bilhões (IBGE, 2010). No ano de 2016, o 
ES, encontra-se com o quantitativo de 74.170 famílias em estado de déficit habitacional, 
inscritas no CadÚnico do estado (IJSN, 2018). Quantitativo esse que ressalta a importân-
cia de se rever a forma de planejamento da HIS para auxiliar no cotidiano das novas 
formações familiares. A Região Metropolitana da Grande Vitória – RMGV – localizada 
no ES, é constituída por sete municípios, que são: Vitória, Vila Velha, Viana, Guarapari, 
Fundão, Serra e Cariacica. Possui uma população de 1.951.673 habitantes (IBGE, 2010) 
e de característica construtiva predominante em alvenaria convencional (IJSN, 2018).

Em uma sociedade onde a diversidade populacional é grande, produzir habitações 
com programas rígidos e padronizados, seguindo uma base de modelo de família padrão, 
é ultrapassado e irreal, de forma que essas edificações não atendem as necessidades da 
maioria das composições familiares e a insatisfação por parte desses usuários é refletida 
nas alterações espaciais realizadas, nessas habitações. Logo, ao estudar o fenômeno das 
mudanças causadas pelos usuários nas HIS, também deve-se levar em conta, as tipologias 
familiares existentes atualmente. As conformações familiares brasileiras existentes 
refletem em vários âmbitos, incluindo reflexos na arquitetura habitacional, como na 
adequação às necessidades de cada núcleo familiar. As composições familiares no ES, 
comportam-se da seguinte forma (IBGE, 2010): família unipessoal, que é referente a uma 
pessoa sozinha; família nuclear, podendo ser um casal, com ou sem filhos, ou apenas 
um dos pais com os filhos; família estendida, que é a família nuclear acrescida de mais 
um parente; e a família composta, que é a família nuclear com mais uma pessoa não 
parente. De acordo com a Figura 1 (a), a predominância de composições familiares no 
ES, é de família nuclear, seguindo pela família estendida e família unipessoal. É impor-
tante ressaltar que os perfis familiares do ES, são similares ao padrão nacional encon-
trado pelo Censo 2010 (IBGE, 2010). Dentro da composição de família nuclear, tem-se a 
predominância de casal com filhos, casal sem filhos e mulher sem cônjuge com filhos. 
As porcentagens predominantes dentro da subdivisão da família estendida, são casais 
com e sem filhos, que moram com mais um parente. As parcelas de pessoas morando 
sozinhas, encontram-se em valores semelhantes para homens e mulheres. Nas subdi-
visões apresentadas na Figura 1 (c), visualiza-se 10 agrupamentos familiares distintos, 
identificados pelo CENSO (IBGE, 2010), ressaltando-se a grande variedade de composições 
familiares, que normalmente consomem o “produto” habitação. Na referida pesquisa, 

(b)
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destaque-se o crescimento da mulher no cargo de chefia da família, com 36% de repre-
sentatividade, visto na Figura 1 (b).  

Uma habitação, deve contemplar novas e profundas mudanças na sociedade, como 
a mulher no cargo de chefe da família e o trabalho em casa, devido a dinamicidade da 
economia e os avanços de tecnologias de informação e de comunicação. Como se sabe, 
insatisfações com a própria moradia levam os usuários a reformarem suas residências. 
Essas modificações não seguem um padrão e o nível de alterações depende, principal-
mente, das características do projeto original, o que pode dificultar ou facilitar tais 
intervenções. Como as insatisfações são fomentadas por questões objetivas e subjetivas 
para cada família, não há como prever um modelo ideal e único de moradia que vá 
atender a todos de forma satisfatória, mas pode-se dotar o projeto com estratégias para 
viabilizar mudanças sem grandes reformas e sem altos custos. Já é reconhecido, tanto a 
diversidade de composições familiares, quanto a variação da forma de habitar de cada 
família, o que leva a crer a necessidade de implementação de flexibilidade espacial nas 
edificações, contando com as necessidades que o projetista não pode prever. E ao dotar 
a arquitetura com estratégias de flexibilidade, as manifestações dos usuários podem 
ocorrer de forma menos penosa.

 

bǫǌʠɭŔ�ࠀ��Ŕ�-ȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�þǫɢȶȍȶǌǫŔɽ�ǉŔȟǫȍǫŔɭơɽ�ȥȶ�Fò�Ź�òʠŹƎǫʽǫɽɝơɽ�Ǝơ�ʋǫɢȶȍȶǌǫŔɽ�ǉŔȟǫȍǫŔɭơɽ�
ƃŔɢǫˉŔŹŔɽ�Ź�¶ƃʠɢŔƇŴȶ�Ǝȶ�ƃŔɭǌȶ�Ǝơ�ƃǠơǉơ�ƎŔ�ǉŔȟǭȍǫŔ��Fɽɢǭɭǫʋȶ�òŔȥʋȶ�bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�
z%eF߿ࠀ߿ࠁ�



679

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Índices urbanísticos voltados para ZEISs

Outro fator importante a ser levado em consideração no ato projetual de HIS, é a 
dimensão do terreno mínimo estabelecido para as ZEIS. As dimensões do terrenos são 
grandes limitadores para a formulação arquitetônica, umas vez que cada município 
possui seus próprios índices urbanísticos. A maior parte das propostas arquitetônicas 
voltadas à habitação popular não leva em consideração o tamanho desses terrenos o 
que torna as propostas inviáveis principalmente de serem locadas nos grandes centros 
urbanos cujo a escassez de terra é predominante. Por outro lado, são nesses centros que 
a qualidade de vida muitas vez é determinada pela facilidade com transporte público 
e a proximidade com a infraestrutura local já consolidada. Os Planos Diretores Munici-
pais das Cidades da RMGV, estabelecem áreas mínimas para lotes em Zonas Especiais de 
Interesse Social – ZEIS –, que são regiões destinadas à locação de habitações populares. 
Na RMGV encontram-se três tipologias de lotes mínimos permitidos pelas legislações 
vigentes, com testadas de 5m, 7m e 10m, todos com área mínima de 125m², como visto 
no Quadro 3.

æʠŔƎɭȶ�7ࠂ�ǫȟơȥɽɝơɽ�ȟǭȥǫȟŔɽ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơɽ�ɢŔɭŔ�ɭơǌǫɝơɽ�Ǝơ�qzò��bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�á7č�ĪǫʋȷɭǫŔ�
�¡�á7ࠄࠀ߿ࠁ��á7¡�bʠȥƎŴȶࠆ߿߿ࠁ��á7¡�-ŔɭǫŔƃǫƃŔࠅࠀ߿ࠁ��á7¡�ĪǫŔȥŔࠂࠀ߿ࠁ��á7¡�ĪǫȍŔ�ĪơȍǠŔࠇࠀ߿ࠁ
eʠŔɭŔɢŔɭǫࠅࠀ߿ࠁ��á7¡�òơɭɭŔࠂࠀ߿ࠁ�
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ENSAIO PROJETUAL

A estratégia adotada para minimizar a falta de investimento público em moradias 
populares, é alocá-las em terrenos mais baratos,  distantes de infraestrutura urbana 
adequada, e diminuir o tamanho da habitação ficando entre 30m² a 40m² total de área, 
para que seja viável financeiramente pelos cofres públicos. Devido ao tamanho descon-
fortável da habitação, as famílias reformam e ampliam suas moradias como podem. Uma 
família de classe média, consegue viver de forma razoavelmente bem, em uma habitação 
com área total aproximada entre 70m² a 80m² (ARAVENA, 2016). Desta forma, a partir 
do perfil familiar predominante e das áreas de lotes mínimos na RMGV realizou-se um 
ensaio projetual de um modelo de habitação evolutiva partindo da metragem mínima 
de um embrião de 40 m2 contendo o núcleo de áreas molhadas da edificação, que nor-
malmente compõem a parte mais cara de uma HIS. Procurou-se atender neste estudo 
três condições de flexibilidade: a) flexibilidade espacial, b) flexibilidade funcional e c) 
flexibilidade estética.

Levando em consideração o cenário mais crítico de implantação de uma HIS em 
ZEIS, que são os terrenos com medidas mínimas, conforme os Planos Diretores Municipais 
em vigor, propõe-se uma tipologia arquitetônica evolutiva que atenda os três modelos de 
terrenos mínimos da RMGV. Sugere-se então que a implantação da edificação em terrenos 
mínimos ocorram de maneira semelhante, sempre a partir do afastamento frontal de 
cada zona, e faceando a edificação do embrião em um dos limites laterais dos terreno, 
deixando possibilidades de expansões em sentidos horizontal e vertical (Figura 2). 

bǫǌʠɭŔ��ࠁ�Ŕ�òʠǌơɽʋŴȶ�Ǝơ�ǫȟɢȍŔȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�ơȟŹɭǫŴȶ�ȥȶɽ�ʋơɭɭơȥȶ�ȟǭȥǫȟȶɽ�ơȟ�ŁȶȥŔɽ�Ǝơ�zȥʋơɭơɽɽơ�
òȶƃǫŔȍ�ƎŔ�è¡eĪ�Ź�áȶɽɽǫŹǫȍǫƎŔƎơɽ�Ǝơ�ơˉɢŔȥɽɝơɽ�Ǡȶɭǫ˖ȶȥʋŔǫɽ�ơ�ʽơɭʋǫƃŔȍ�ƎŔ�ǠŔŹǫʋŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�
da autora.
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A proposta é constituída por um embrião habitacional de 40 m² contendo o núcleo 
de áreas molhadas da edificação e duas possibilidades de expansões térreas e uma possi-
bilidade de expansão vertical. Nos terrenos com testada de 5 m, é possível a implantação 
de uma habitação a partir do módulo embrião e expansão vertical. Nos terrenos com 
testada mínima a partir de 7 m, é possível a implantação de uma habitação com pos-
sibilidade de expansões horizontal e vertical.  O respeito ao recuo frontal nos terrenos 
com frente de 5 m e 7 m, permite a provisão de área para garagem, uma necessidade 
também apontada pelas principais modificações requeridas em HIS (BRANDÃO, 2006; 
LUDOVICO et al, 2018). 

O programa de necessidades foi baseado em atender a composição de famílias pre-
dominantes do ES, que são casal com filhos, casal sem filhos e mulher sem cônjuge com 
filhos. Desta forma tem-se as seguintes possibilidades: módulo embrião – 40 m2 (Figura 
3a): composto por sala de TV e jantar, banheiro, cozinha e área de serviço coberta. Nesse 
embrião a sala pode servir de quarto, como ocorre em kitnets. Para facilitar a expansão 
futura vertical, o embrião é dotado de laje como cobertura superior, além do próprio 
sistema de telhado. Sobre essa laje acima da área de serviço localiza-se a área técnica 
com caixa d´água e boiller; Evoluções horizontais  térreas – total 25,55m² – (Figura 3b): 
adição de um ou dois ambientes neutros que podem servir de dormitório, sala, escritório, 
ou como cômodo autônomo para comércio e serviço, quando construídos com portas 
com acesso à área externa frontal  – totalizando em uma residência térrea de 65,55 m²; 
Evolução  vertical – 43m² – (Figura 3c): adição de mais dois ambiente neutros em um 
pavimento superior (podendo servir de dormitório, sala ou escritório), duas varandas 
cobertas e uma área técnica para caixa caixa d´água e boiller. A habitação completa, que 
totaliza uma área de 108,55m² (Figura 3d),  é constituída pelo núcleo embrião e mais 
todas as expansões (horizontal e vertical).
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As ampliações podem ser impulsionadas por diversas situações, como visto ante-
riormente, como fatores econômicos, políticos e sociais. Com esse processo de constru-
ção em etapas, tem-se um investimento inicial menor para a família de baixa renda, 
focando-o para a parte mais custosa da casa, que são as partes com sistemas hidráulicos 
(cozinha, banheiro e área de serviço). O projeto da casa evolutiva baseou-se nos critérios 
de flexibilidade estudados através de literatura. Esses critérios são padrões, que servem 
como princípios projetuais para se trabalhar a flexibilidade em projetos. Os critérios de 
flexibilidade utilizados foram (Figura 4): flexibilidade organizacional, cômodo autônomo, 
adaptabilidade, ampliação e diversidade tipológica.

Para atender a flexibilidade organizacional (Figura 4 a), as áreas molhadas foram 
posicionadas próximas umas às outras, da mesma forma as áreas neutras e a circulação 
vertical, escada, foi alocada em uma das laterais da habitação. Essas medidas além de 
diminuirem o custo da obra, facilitam a possibilidade de reorganização das áreas neutras, 
com rearranjos de layouts. O cômodo autônomo pode ser implantado nas expansões 
horizontais com entradas diretas para esses comodos, conforme esquemas da Figura 4 
d, para acomodação de outros usos como comécio ou serviço em casa. Segundo Arantes 
(2018), uma das maiores necessidades na habitação popular é de ambientes para gerir 
o próprio negócio, como pequenos serviços, que é uma forma de suprir uma carência 
da comunidade local e contribuir para a renda familiar. Na falta destes o ambiente de 
trabalho acaba se misturando ao corpo da habitação e influenciando negativamente 
no modo de morar, uma vez que retira espaço de convivência da família e mistura as 
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funções de trabalho com a de moradia. A adaptabilidade, Figura 4 c, é o critério que visa 
uma fácil troca de usos. Esta, foi trabalhada através da dimensão dos ambientes, deixa-
das maiores que os habituais utilizados nas HIS, de forma a permitir troca de ambien-
tações e mobiliário. É importante dizer que esse critério pode ser intensificado através 
do uso de sistemas construtivos que possibilitem mudanças previstas em projeto, sem 
comprometer sua estrutura através da repartições internas facilmente removíveis.  O 
conceito de ampliação (Figura 4 b) foi atendido através da proposição de uma habitação 
evolutiva. Realiza-se através das possibilidades de desdobramentos pensados em pro-
jeto, para atendimento a diferentes perfis familiares e possibilidade de construção em 
etapas, aumentando a área original da moradia. A diversidade tipológica por sua vez 
é atendida com as próprias possibilidades de composições da moradia, devido ao seu 
caráter evolutivo, por cada família em um mesmo empreendimento.

bǫǌʠɭŔ�ࠃ��FɽɩʠơȟŔɽ�ǌɭŖ˪ƃȶɽ�ơȟ�ɢȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�ƎŔ�ǠŔŹǫʋŔƇŴȶ�ƃȶȟ�ƃɭǫʋƢɭǫȶɽ�Ǝơ�˫ơˉǫŹǫȍǫƎŔƎơ�
ơɽɢŔƃǫŔȍ�ŔʋǫȥǌǫƎȶɽ�ɢơȍŔ�ɢɭȶɢȶɽʋŔ�Ŕ�bȍơˉǫŹǫȍǫƎŔƎơ�ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƃǫȶȥŔȍ�Ź��ȟɢȍǫŔƇŴȶ�ƃ��ƎŔɢʋŔ-
ŹǫȍǫƎŔƎơ�Ǝ�-ȼȟȶƎȶ�Ŕʠʋȼȥȶȟȶ�bȶȥʋơࡪ�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔ

Através de medidas antropométricas definidas em acordo com metodologia de 
Boueri (2008), foram estipuladas áreas mínimas confortáveis para cada atividade do 
cotidiano de uma residência. Esse autor estipula medidas para cada atividade caseira em 
três níveis: mínimo, recomendado e ideal. Em seu nível mínimo, Boueri (2008) considera 
que o ser humano consegue realizar atividades com segurança, porém com restrição 
de mobilidade. É considerado como nível recomendado aquele no qual o indivíduo 
consegue realizar suas atividades com segurança e sem restrições de movimentos. Já o 
nível ideal, além do indivíduo conseguir realizar suas atividades com segurança e sem 
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restrições de movimentos, é compatível com a movimentação física de pessoas idosas e 
outras pessoas com mobilidade reduzida. A partir de necessidades, dificuldades de uso, 
autonomia e segurança, o desenho universal contribui para a inclusão de pessoas com 
mobilidade reduzida, temporária ou não, em uma sociedade mais igualitária e é conside-
rada como um dos quesitos de qualidade, tanto do ambiente construído, quanto de vida 
para a população. A flexibilidade, como um dos sete princípios do desenho universal, 
define-se como a criação de ambientes com possibilidades de adequação e alterações de 
dimensões espaciais, para atendimento das necessidades e preferências dos usuários. 
Tornar os espaços, públicos ou privados, acessíveis, é uma forma de democratizá-los à 
todas as pessoas. A redução motora do ser humano, seja qual for a causa, acomete a todas 
as classes sociais, o que traz à tona a reflexão sobre qual é o mínimo digno a se fornecer 
nas habitações populares. 

bǫǌʠɭŔ�ࠄ���ʋơȥƎǫȟơȥʋȶ�Ŕȶɽ�ȥǭʽơǫɽ�Ǝơ�%ȶʠơɭǫࠇ߿߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔ

Na presente pesquisa considerou-se como área mínima desejável, o nível ideal de 
Boueri (2008), que engloba a pessoa idosa, pois não há como abordar o tema flexibili-
dade na habitação sem levar em conta a inclusão e o desenho universal. Porém, devido 
às limitações dos lotes para proposição de implantação e devido a custos de obras, em 
algumas áreas da habitação não foi possível o emprego do nível ótimo, porém ocorreu 
a preocupação em atender com os níveis recomendado e mínimo do autor pesquisado 
(Figura 5). A portaria de nº 269, de 22 de março de 2017 do Ministério das Cidades, for-
nece diretriz para elaboração de projetos habitacionais de interesse social, que estipula 
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especificação mínima construtiva para o PMCMV. Nesta especificação consta apenas 
mobiliário mínimo que cada ambiente deve conter, e áreas mínimas totais da unidade 
habitacional. Ficando como responsabilidade do projetista, a determinação das áreas 
mínimas dos ambientes, desde que contenham o mobiliário mínimo especificado pela 
diretriz. Sendo o plano de necessidade do PMCMV: sala, dormitório de casal, dormitório 
para 2 pessoas, cozinha, área de serviço e banheiro. Igualmente, a NBR 15575/13 (ABNT, 
2013) fornece mobiliário mínimo a ser respeitado dentro do projeto da habitação popular.

Desta forma, as habitações populares devem conter o mínimo estabelecido pelos 
programas de promoção de HIS, “Mas este deve ser suficiente para que seus ocupantes 
se instalem com dignidade e façam as ampliações de forma simples e racional quando 
for chegado o momento” (BRANDÃO, 2006, p.52). A moradia popular deve, ou deveria, ser 
sinônimo de qualidade. Os tamanhos dos ambientes devem, ou deveriam, comportar as 
funções para os quais foram designados. Com essa preocupação recorrente relacionada 
com o conforto espacial dos ambientes da habitação, comparou-se as dimensões atingidas 
nos ambientes da proposta deste estudo com as  especificações do PMCMV (2016), da NBR 
15575 (2013) e com o estudo antropométrico baseado em Boueri (2008), sempre levando 
em consideração os dimensionamentos dos terrenos mínimos da ZEIS da RMGV (Quadro 
4). A proposta projetual formulada atende os requisitos mínimos das especificações 
técnicas do PMCMV (2016), da NBR 15575/13 além de trabalhar com áreas próximas, ou 
superiores, as áreas obtidas através da pesquisa antropométrica do autor Boueri (2008).

Quadro 4 – Comparação das condições mínimas solicitadas pelo Ministério das Cidades no 
á¡-¡Īࠅࠀ߿ࠁ��ƃȶȟ�Ŕɽ�ơɽɢơƃǫ˪ƃŔƇɝơɽ�ƎŔ�¥%èࠂࠀࠄࠆࠄࠄࠀ��ơ�Ǝơ�%ȶơʠɭǫࠇ߿߿ࠁ��ƃȶȟ�Ŕɽ�Ǝǫȟơȥɽɝơɽ�
ŔʋǫȥǌǫƎŔɽ�ɢơȍŔ�ɢɭȶɢȶɽʋŔ�Ǝơɽʋơ�ơɽʋʠƎȶ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ǫȥǫɽʋƢɭǫȶ�ƎŔɽ�ƃǫƎŔƎơɽࠅࠀ߿ࠁ��¥%èࠄࠆࠄࠄࠀ�
ࠇ߿߿ࠁ��ơ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�%ȶʠơɭǫࠂࠀ߿ࠁ
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 Especificação técnica PMCMV (2016) 
Medidas mínimas 

NBR 15575 (2013) 
Solicitações mínimas 

Área 
Boeuri 
(2008) 

m² 

Área 
projeto 

(m²) 

Sa
la

 Larg. min. 2,4m; sofá n° de assentos =  n° de 
leitos; mesa p/ 4 p.; estante TV. 

Sofá 2/3 lugares, estante, 
poltrona, mesa, 4 cadeiras 15,59 18,04 

Qu
ar

to
 

Ca
sa

l cama casal 1,40m x 1,90m, apoio 0,50m x 
0,50m; armário 1,60m x 0,50m Circ. mín. 
entre mobiliários/paredes 0,50m. 

Cama de casal + guarda-
roupa + apoio (mínimo 1) 10,92 11,83 

Qu
ar

to
 2

 
pe

ss
oa

s 2 camas 0,80m x 1,90m, apoio 0,50m x 
0,50m; armário 1,50m x 0,50m Circ. mín. 
entre camas 0,80m. Demais circulações 
0,50m. 

2 Camas de solteiro, 
armário, mesa de apoio 10,92 10,60 

Co
zin

ha
 

Largura mín. 1,80m, pia 1,20x0,50m; fogão 
0,55x 0,60m; geladeira 0,70 x 0,70m. 
armário sob pia e gabinete. 

Fogão, geladeira, pia, 
armário e gabinete, apoio 

p/ refeição 2 p. 
3,78 8,76 

Ba
nh

ei
ro

 Larg. mín. 1,50m; pia s/ coluna; vaso caixa 
acoplada; box + chuveiro 0,90mx0,95m; 
previsão p/ instalação barras de apoio e 
banco articulado, desnível máx. 15mm; área 
pa/ transferência vaso e box.  

Lavatório, chuveiro (box), 
vaso sanitário 5,00 4,54 

Se
rv

iço
 

tanque de 0,52x0,53m; máquina de 0,60x 
0,65m. acesso frontal p/ tanque e máquina. 

Tanque externo + 
máquina de lavar roupa 2,96 3,00 

Quadro 4 – Comparação das condições mínimas solicitadas pelo Ministério das Cidades no PMCMV (2016), com as 
especificações da NBR 15575/13 e de Boeuri (2008) com as dimensões atingidas pela proposta deste estudo. Fonte: Adaptado 

de Ministério das cidades (2016), NBR15575 (2013) e adaptado de Boueri (2008); 

Segundo De Paris e Lopes (2018) a flexibilidade estética é alcançada principalmente através da 
mudança de forma e possibilidade de personalização da fachada, criando um senso de 
pertencimento e expressão de qualidade. A proposta de uma habitação evolutiva possibilita o 
dinamismo entre as fachadas no caso de implantação de várias unidades juntas, uma vez que, a 
necessidade de ampliação dos usuários não é a mesma ao longo do tempo. Além da área dos 
lotes mínimos estudados, a facilidade de expansão também é alcançada pelo formato da 
cobertura, em duas águas com sentido de queda frontal e fundos dos terrenos, que não 
atrapalha a montagem das demais coberturas, facilita a implantação das expansões e cria 
diferentes volumes arquitetônicos. A capacidade de diferentes arranjos físicos e a identidade 
das habitações em um mesmo empreendimento ocorrem em duas situações: uma relacionada 
a própria dinamicidade das expansões conforme a necessidade de cada núcleo familiar e outra 
com a cor de destaque na fachada como fator de diferenciação entre unidades vizinhas (Figura 
6Figura 6Figura 5). Estudos (BRANDÃO, 2006; CONCEIÇÃO et al., 2015; JORGE et al., 2017; MAIA 
2016; TAUBE et al., 2017; ZALITE et al., 2017) tem mostrado que a participação popular na 
configuração da sua unidade familiar é de extrema importância para uma maior satisfação do 
usuário com sua moradia. Desta forma, a flexibilidade na habitação também pode ser alcançada 
pela capacidade de escolha e personalização da unidade por cada usuário. 

Formatted: Font: Bold
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Segundo De Paris e Lopes (2018) a flexibilidade estética é alcançada principalmente 
através da mudança de forma e possibilidade de personalização da fachada, criando 
um senso de pertencimento e expressão de qualidade. A proposta de uma habitação 
evolutiva possibilita o dinamismo entre as fachadas no caso de implantação de várias 
unidades juntas, uma vez que, a necessidade de ampliação dos usuários não é a mesma 
ao longo do tempo. Além da área dos lotes mínimos estudados, a facilidade de expansão 
também é alcançada pelo formato da cobertura, em duas águas com sentido de queda 
frontal e fundos dos terrenos, que não atrapalha a montagem das demais cobertu-
ras, facilita a implantação das expansões e cria diferentes volumes arquitetônicos. A 
capacidade de diferentes arranjos físicos e a identidade das habitações em um mesmo 
empreendimento ocorrem em duas situações: uma relacionada a própria dinamicidade 
das expansões conforme a necessidade de cada núcleo familiar e outra com a cor de 
destaque na fachada como fator de diferenciação entre unidades vizinhas (Figura 6). 
Estudos (BRANDÃO, 2006; CONCEIÇÃO et al., 2015; JORGE et al., 2017; MAIA 2016; TAUBE et 
al., 2017; ZALITE et al., 2017) tem mostrado que a participação popular na configuração da 
sua unidade familiar é de extrema importância para uma maior satisfação do usuário 
com sua moradia. Desta forma, a flexibilidade na habitação também pode ser alcançada 
pela capacidade de escolha e personalização da unidade por cada usuário.

Figura 6 - Dinamicidade da fachada através de diferentes arranjos físicos e cores nas fachadas. 
Fonte: da autora.

CONCLUSÃO

Este trabalho procurou discutir a importância de critérios de flexibilidade com o 
propósito de melhorar a satisfação do usuário em relação a qualidade física das HIS e a 
longevidade dada a essas construções. Enfatiza-se que as flexibilidades espacial, funcio-
nal e estética da construção devem trabalhar harmonicamente a fim de acompanhar as 
mudanças nas estruturas familiares, evitando-se custos extras com demolição e insta-
lações incompatíveis com o projeto original. Desta forma, e levando em consideração 
que a maior parte dos projetos habitacionais não consideram a escassez de terra nos 
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grandes centros urbanos, propondo projetos que não se adequam aos lotes mínimos 
estipulados pelas ZEISs, o presente ensaio projetual propôs um modelo residencial evo-
lutivo, adaptado aos terrenos mínimos da RMGV. Nesse ensaio a flexibilidade espacial 
foi trabalhada através dos critérios de flexibilidade organizacional, cômodo autônomo, 
adaptabilidade e ampliação. A ampliação é dada pela proposição da construção em 
etapas, garantindo um investimento no núcleo embrião onde localiza-se as instala-
ções hidráulicas da edificação, sem perder de vista a dimensão mínima funcional dos 
demais espaços a serem acrescidos. Esse critério defende que ao invés de se investir 
numa edificação com todos os ambientes necessários, porém com dimensões mínimas 
inadequadas, é preferível investir apenas em uma parte da edificação com possibilidades 
de expansões para ambientes ergonomicamente viáveis. A flexibilidade funcional foi 
atendida com a preocupação com as dimensões mínimas requeridas pela literatura e 
legislação existentes, compatíveis com as tarefas destinadas a cada ambiente. E a flexi-
bilidade estética foi atingida pela identidade dada as fachadas através da escolha da cor 
e de diferentes arranjos físicos relacionados a dinamicidade das expansões conforme a 
necessidade de cada núcleo familiar. Embora a flexibilidade na habitação já tenha sido 
discutida em outros estudos, esse trabalho contribui na investigação desses critérios 
voltados a uma realidade local da RMGV. Por fim, entende-se que esse tema deve ainda 
ser continuamente investigado, pois novas estratégias, envolvendo materiais, inovações 
tecnológicas e métodos de implementação podem contribuir para a discussão de mais 
soluções em busca da qualidade da moradia popular. 
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RESUMO

O artifício não é novo na arquitetura brasileira: estruturas de transição mudam o natural 
caminho vertical das cargas, em geral pelo reforço de vigas que transferem na direção hori-
zontal o caminho direto do carregamento na vertical. Estas podem se localizar na laje de piso, 
como no projeto Pavilhão da Indústria (1951) de Oscar Niemeyer no Parque Ibirapuera, em que 
grandes balanços liberam um longo espaço coberto livre de apoios, ou na posição invertida na 
laje de teto, como no projeto de Lina Bo Bardi para o Museu em São Vicente (1951). No cenário 
internacional, a década de 1950 é repleta de edifícios baixos com essas inversões de vigas de 
aço, formando os mais variados exoesqueletos na laje de cobertura, como é o caso do Crown 
Hall, a faculdade de Arquitetura que Mies projeta em Chicago (1950-1956), e em solo europeu, o 
Mannhein Theater (1953). No Brasil, um tipo particular de estruturas de transição se notabiliza 
nesse período, através do artifício da suspensão de pavimentos inteiros, transferindo cargas de 
um piso a outro através de esbeltos tirantes para vigas localizadas na cobertura, historicamente 
ligadas aos encargos excepcionais dos museus de arte. Affonso Reidy é pioneiro, ao pendurar 
em pórticos de concreto armado um pavimento sobre o grande espaço de exposições no bloco 
principal do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM-RJ (1953), com prosseguimento 
análogo de Lina Bo Bardi no Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1957-1968. 

No contexto contemporâneo de primeiras décadas do século XXI, esse mecanismo de suspensão, 
outrora de feição extraordinária, pode ser verificado no ambiente corriqueiro da residência. 
Um olhar panorâmico na obra de Angelo Bucci, no âmbito do escritório SPBR, torna evidente 
como traço característico, a combinação de estratégias e processos de hibridização estrutural 
herdadas de outros arquitetos brasileiros com uma necessária atualização das estruturas de 
transição, iniciadas por Affonso Reidy e Lina Bo Bardi, no contexto da moradia. Três projetos 
configuram um verdadeiro diagrama estrutural de suspensão, composto por tirantes, vigas 
de transição e mínimos pontos de apoio, com hábeis variações na posição e números destes, 
mas conservando o mesmo desenho em duplo “H” na distribuição das vigas invertidas de teto. 

Esse artigo se propõe a sistematizar esse diagrama de estrutura híbrido na obra de Angelo Bucci, 
através da análise das relações entre estrutura formal e comportamento estrutural de três pro-
jetos exemplares em relação a esse tipo de observação. A categorização se referencia ao tipo de 
estrutura característica da arquitetura moderna brasileira, ou seja, o esquema Dom-ino e nas 
possíveis mesclas tanto evolvendo seus elementos transformados - com as possíveis distorções 
geométricas dos componentes horizontais e verticais da grelha de apoios, como também as 
mutações sistêmicas que envolvem a parede estrutural e as estruturas de transição no corpo 
principal da elevação tripartida. 

Ao contrário dos projetos híbridos entre ossatura (Lúcio Costa diz ossatura) independente 
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e parede estrutural verificados na arquitetura de Mendes da Rocha e de Vilanova Artigas, o 
hibridismo de SPBR arquitetos mantém a noção de espaço estratificado por placas de piso-teto, 
ou ainda, de espaço perfurado por grelha de apoios (tirantes), com a adição de vigas invertidas 
de transição, à maneira de extrato superior da elevação tripartida da Arquitetura Moderna. O 
tom contemporâneo reside na mestiçagem com as estruturas de transição, ou em termos mais 
específicos, estruturas de suspensão, um artifício excepcional agora em programa corriqueiro.

PALAVRAS-CHAVE: estruturas de transição. Angelo Bucci. SPBR arquitetos. arquitetura brasi-
leira contemporânea. 

ABSTRACT

The artifice is not new in Brazilian architecture: transition structures change the natural verti-
cal path of the loads, generally by reinforcing beams that transfer the vertical loading path in 
the horizontal direction. These can be located on the floor slab, as in Oscar Niemeyer’s Pavilion 
of Industry project (1951) in Ibirapuera Park, where large cantilever release a long covered 
space free of supports, or in the inverted position on the ceiling slab, as in the project by Lina 
Bo Bardi for the Museum in São Vicente (1951). In the international context, the 1950s is full of 
low buildings with these inversions of steel beams, forming the most varied exoskeletons in the 
roof slab, as in the case of Crown Hall, the faculty of Architecture that Mies designed in Chicago 
(1950-1956), and on European soil, the Mannhein Theater (1953). In Brazil, a particular type of 
transition structure is notable in this period, through the artifice of suspending entire floors, 
transferring loads from one floor to another through slender cable supports to beams located 
on the roof, historically linked to the exceptional demands of art museums . Affonso Reidy is a 
pioneer, when he hung at reinforced concrete porticoes the floor over the large exhibition space 
in the main block of the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro - MAM-RJ (1953), with similar 
continuation by Lina Bo at the São Paulo Museum of Art (MASP) in 1957-1968.

In the contemporary context of the first decades of the 21st century, this suspension mecha-
nism, once of an extraordinary nature, can be seen as a normal environment of the residence. 
A panoramic look at the work of Angelo Bucci, within the scope of the SPBR office, becames 
evident as a characteristic feature, the combination of strategies and processes of structural 
hybridization inherited from other Brazilian architects with a necessary updating of the tran-
sition structures initiated by Affonso Reidy and Lina Bo Bardi, in the context of housing. Three 
designs make up a true structural suspension scheme, composed of cable supports, transition 
beams and minimal support points, with skilful variations in their position and numbers, but 
retaining the same double “H” design. 
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This article proposes to systematize this hybrid structure scheme in the work of Angelo Bucci, 
through the analysis of the relationships between formal structure and structural behaviour 
of three exemplary projects in relation to this type of observation. The categorization refers 
to the type of structure characteristic of modern Brazilian architecture, that is, the Dom-ino 
scheme and in the possible mixes both evolving its transformed elements - with the possible 
geometric distortions of the horizontal and vertical components of the support grid, as well 
as the systemic mutations involving the structural wall and transition structures in the main 
body of the tripartite elevation. 

Unlike the hybrid designs between the independent skeleton and the structural wall seen in 
the architecture of Mendes da Rocha and Vilanova Artigas, the hybridism of SPBR architects 
maintains the notion of space stratified by floor-to-ceiling plates, or even space perforated by 
grid supports (cable supports), with the addition of inverted transition beams, in the manner 
of the upper extract of the elevation. The contemporary tone lies in the mixing with the tran-
sition structures, or in more specific terms, suspension structures, an exceptional artifice now 
incorporated in an ordinary program.

KEYWORDS: transition structures. Angelo Bucci. SPBR architects. contemporary Brazilian 
architecture.

RESUMEN

El artificio no es nuevo en la arquitectura brasileña: las estructuras de transición cambian 
la trayectoria vertical natural de las cargas, en general mediante vigas de refuerzo que trans-
fieren la trayectoria directa de la carga vertical en la dirección horizontal. Estos se pueden 
ubicar en la losa del piso, como en el proyecto del Pabellón de la Industria de Oscar Niemeyer 
(1951) en el Parque Ibirapuera, donde los grandes voladizos liberan un largo espacio cubierto 
libre de soportes, o en la posición invertida en la losa del techo, como en el proyecto por Lina 
Bo Bardi para el Museo de São Vicente (1951). En el escenario internacional, los años 50 está 
lleno de edificios bajos con estas inversiones de vigas de acero, formando los exoesqueletos más 
variados en la losa del techo, como en el caso de Crown Hall, la facultad de Arquitectura que 
Mies diseña en Chicago (1950-1956 ), y en suelo europeo, el Teatro Mannhein (1953). En Brasil, 
un tipo particular de estructura de transición es notable en este período, a través del artificio 
de suspender pisos enteros, transferir cargas de un piso a otro a través de delgados tirantes a 
vigas ubicadas en el techo, históricamente vinculadas a los cargos excepcionales de los museos 
de arte. Affonso Reidy es pionero cuando cuelga un piso sobre pórticos de hormigón armado 
sobre el gran espacio de exhibición en el bloque principal del Museo de Arte Moderno de Río de 
Janeiro - MAM-RJ (1953), con una continuación análoga de Lina Bo en el Museo de Arte de São 
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Paulo (MASP) en 1957-1968.

En el contexto contemporáneo de las primeras décadas del siglo XXI, este mecanismo de suspen-
sión, una vez de naturaleza extraordinaria, se puede ver en el entorno ordinario de la residencia. 
Una mirada panorámica al trabajo de Angelo Bucci, dentro del alcance de la oficina de SPBR, 
evidencia como característica la combinación de estrategias y procesos de hibridación estructural 
heredados de otros arquitectos brasileños con una actualización necesaria de las estructuras de 
transición, iniciada por Affonso Reidy y Lina. Bo Bardi, en el contexto de la vivienda. Tres diseños 
constituyen un verdadero diagrama de suspensión estructural, compuesto por tirantes, vigas 
de transición y puntos de soporte mínimos, con variaciones hábiles en su posición y números, 
pero manteniendo el mismo diseño doble “H” en la distribución de las vigas de techo invertidas.

Este artículo propone sistematizar este diagrama de estructura híbrida en el trabajo de Angelo 
Bucci, a través del análisis de las relaciones entre la estructura formal y el comportamiento 
estructural de tres proyectos ejemplares en relación con este tipo de observación. La categoriza-
ción se refiere al tipo de estructura característica de la arquitectura brasileña moderna, es decir, 
el esquema Dom-ino y en las posibles mezclas que evolucionan sus elementos transformados, 
con las posibles distorsiones geométricas de los componentes horizontales y verticales de la 
cuadrícula de soporte, así como el mutaciones sistémicas que involucran la pared estructural 
y las estructuras de transición en el cuerpo principal de la elevación tripartita.

A diferencia de los diseños híbridos entre el esqueleto independiente y el muro estructural visto 
en la arquitectura de Mendes da Rocha y Vilanova Artigas, el hibridismo de los arquitectos SPBR 
mantiene la noción de espacio estratificado por placas de piso a techo, o incluso el espacio per-
forado por una cuadrícula soportes (tirantes), con la adición de vigas de transición invertidas, 
en forma de extracto superior de la elevación. El tono contemporáneo reside en el mestizaje 
con las estructuras de transición, o en términos más específicos, estructuras de suspensión, un 
artificio excepcional ahora en un programa de rutina.

PALABRAS CLAVE: estructuras de transición. Angelo Bucci. SPBR arquitectos. Arquitectura 
brasileña contemporánea.
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INTRODUÇÃO

O artifício não é novo na arquitetura brasileira: estruturas de transição mudam o 
natural caminho vertical das cargas, em geral pelo reforço de vigas que transferem na 
direção horizontal o caminho direto vertical do carregamento. Estas podem se locali-
zar na laje de piso, como no projeto Pavilhão da Indústria (1951) de Oscar Niemeyer no 
Parque Ibirapuera, em que grandes balanços liberam um longo espaço coberto livre de 
apoios, ou na posição invertida na laje de teto, como no projeto de Lina Bo Bardi para o 
Museu em São Vicente (1951). 

bǫǌʠɭŔɽࠀ��ơࡪࠁ��ĪǫɽʋŔ�ǌơɭŔȍ�Ǝȶ�¡ʠɽơʠ�ơȟ�òŴȶ�Īǫƃơȥʋơ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ʽǫɽʋŔ�ƎŔ�ȟŔɩʠơʋơ�Ǝȶ�þơŔʋɭȶ�ơȟ�
¡ŔȥȥǠơǫȥ�ƎǫɭơǫʋŔ�bȶȥʋơɽࡪ�qŔŹǫʋŔʋࠁࠄࠈࠀ�ࠇ��ɢࠅ�ơ�qǫȍɢơɭʋࠀ߿߿ࠁ��ɢࠅࠆ�

No cenário internacional, a década de 1950 é repleta de edifícios baixos com essas 
inversões via de regra em vigas de aço, formando os mais variados exoesqueletos na laje 
de cobertura, como é o caso do Crown Hall, a faculdade de Arquitetura que Mies projeta 
em Chicago (1950-1956), e em solo europeu, o Mannhein Theater (1953). No Brasil, um 
tipo particular de estruturas de transição se notabiliza nesse período, através do artifício 
da suspensão de pavimentos inteiros, transferindo cargas de um piso a outro através de 
esbeltos tirantes para vigas localizadas na cobertura, historicamente ligadas aos encargos 
excepcionais dos museus de arte. Affonso Reidy é pioneiro, ao pendurar em pórticos de 
concreto armado um pavimento sobre o grande espaço de exposições no bloco princi-
pal do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM-RJ (1953), com prosseguimento 
análogo de Lina Bo Bardi no Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1957-1968.  
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bǫǌʠɭŔɽࠂ��ơࡪࠃ��ĪǫɽʋŔ�ǫȥʋơɭȥŔ�ƎŔ�ɽŔȍŔ�Ǝơ�ơˉɢȶɽǫƇɝơɽ�Ǝȶ�¡ʠɽơʠ�Ǝơ�Ŕɭʋơ�¡ȶƎơɭȥŔ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ʽǫɽʋŔ�
ơˉʋơɭȥŔ�ɢŔɭƃǫŔȍ�Ǝȶ�¡ʠɽơʠ�Ǝơ��ɭʋơ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ƎǫɭơǫʋŔ�bȶȥʋơɽࡪ�¡ʠɽơʠ�Ǝơ��ɭʋơ�¡ȶƎơɭȥŔ߿ࠀ߿ࠁ��
ɢࠆࠇ��ơ�ॺ�ơȶȥŔɭƎȶ�bǫȥȶʋʋǫ

No contexto contemporâneo de primeiras décadas do século XXI, esse mecanismo de 
suspensão, outrora de feição extraordinária, pode ser verificado no ambiente corriqueiro 
da residência. Um olhar panorâmico na obra de Angelo Bucci, no âmbito do escritório 
SPBR, torna evidente como traço característico, a combinação de estratégias e processos 
de hibridização estrutural herdadas de outros arquitetos brasileiros com uma necessária 
atualização das estruturas de transição, iniciadas por Affonso Reidy e Lina Bo Bardi, no 
contexto da moradia. Três projetos configuram um verdadeiro diagrama estrutural de 
suspensão, composto por tirantes, vigas de transição e mínimos pontos de apoio, com 
hábeis variações na posição e números destes, mas conservando o mesmo desenho em 
duplo “H” na distribuição das vigas invertidas de teto. 

Esse artigo se propõe a sistematizar esse diagrama de estrutura na obra de Angelo 
Bucci, através da análise das relações entre estrutura formal e comportamento estru-
tural de três projetos exemplares em relação a esse tipo de observação. A categorização 
se referencia ao tipo de estrutura característica da arquitetura moderna brasileira, 
ou seja, o esquema Dom-ino e nas possíveis mesclas tanto evolvendo seus elementos 
transformados - com as possíveis distorções geométricas dos componentes horizontais 
e verticais da grelha de apoios, como também as mutações sistêmicas que envolvem a 
parede estrutural e as estruturas de transição no corpo principal da elevação tripartida. 
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BRASILEIRA 

Como tão bem observou Carlos Eduardo Comas em Arquitetura Moderna, Estilo 
Corbu, Pavilhão Brasileiro (COMAS, 1989, p.94), o esquema de estrutura independente tipo 
Dom-ino - é fundamento explícito da arquitetura moderna brasileira de base carioca 
entre 1936 e 1945. Em Razões da nova arquitetura (1936) Lucio Costa argumenta que “o 
segredo da nova arquitetura” está na ossatura independente, a estrutura característica 
e preferencial da nova arquitetura (COSTA, 1995, p. 112). Em seguida, em Universidade do 
Brasil (1937), Lucio Costa amplia sua visão de nova arquitetura, admitindo combinações, 
sem fusões de cunho eclético, entre o esqueleto independente e outros tipos estruturais. 
A associação do esqueleto no sistema inclui tanto as estruturas especiais, referenciadas 
à arquitetura gótica (COMAS, 2015, p.42), como também muros estruturais de referencial 
clássico para alternativas híbridas com a ossatura independente. 

UM ESQUEMA DE ESTRUTURA HÍBRIDO: DO MUSEU À CASA

Inerente ao esquema estrutural, considerado por Lucio Costa como ordinário, a 
noção de combinação híbrida é chave para o entendimento dos processos contínuos de 
transformação formal. Estes, conforme classifica Carlos Eduardo Comas, acompanham 
o desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira, desde sua assimilação e emer-
gência (1930-40) até a sua consolidação e hegemonia (1940-1960). Entretanto, a partir da 
década de 1950, em paralelo a essa hegemonia, a crescente banalização formal produz um 
fenômeno de busca pelo fazer diferente, ainda sob o mesmo esquema estrutural. Ao invés 
da simples articulação da ossatura independente com muros estruturais e estruturas 
especiais de teto, as combinações híbridas ocorrem pela mudança na forma dos elemen-
tos da própria estrutura: transformações no esquema de placa e grelha (BAHIMA, 2015). 

Essas modificações se iniciam na grelha de apoios e posteriormente atingem as 
placas, culminando com a inclusão da parede no corpo principal como componente 
estrutural. A década de 1950 é período notadamente reconhecido por novas experiên-
cias na forma dos elementos verticais portantes da estrutura independente, que passa 
a associar aos apoios pontuais e se desenvolvendo ao longo de uma única vertical novos 
suportes contínuos ou não lineares. São refrões da arquitetura de Oscar Niemeyer e da 
arquitetura brasileira na década de 1950 encargos que se compõem desde palácios no 
Parque Ibirapuera e em Brasília até diversos edifícios de encargos mais corriqueiros 
com pilotis modificados em suas bases. Nestas, os pilares em “V” e “W” atuam como 
estruturas de transição.
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Figuras 5 e 6: Croquis do pilar em V entendido como um capitel de grandes dimensões, ou 
ɽơǿŔ�ʠȟ�ʽơɭƎŔƎơǫɭȶ�ȟơǌŔƃŔɢǫʋơȍ�ơȟ�ɭơȍŔƇŴȶ�Ŕȶ�ʋȶƎȶ�ƎŔ�ȶɽɽŔʋʠɭŔ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ʽǫɽʋŔ�ơˉʋơɭȥŔ�Ǝȶ�
áŔʽǫȍǠŴȶ�ƎŔ�zȥƎʡɽʋɭǫŔ�ƎǫɭơǫʋŔ�bȶȥʋơɽࡪ�%ŔǠǫȟŔࠄࠀ߿ࠁ��ɢࠈࠄࠀ�ơ�áŔɢŔƎŔȇǫࠅࠄࠈࠀ��ɢࠄࠃࠀ�

DOIS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO INDIRETA DA CARGA VERTICAL 

Se o pilar modificado de Niemeyer é entendido como estrutura de transição, verda-
deiro megacapitel (BAHIMA, 2015, p. 159), ele também se insere no tipo de transmissão 
indireta equivalente a uma viga de transição na laje de piso, com missão idêntica às vigas 
em balanço na laje de forro do pavimento térreo do Palácio das Indústrias no Parque 
Ibirapuera (Figuras 5 e 6). Tanto esse sistema de apoio de agrupamento de pavimentos 
quanto o sistema de suspensão de pavimentos agrupados (ENGEL, 1981, p.244) trabalham 
com a transmissão indireta e associada de cargas. Ora suspendidos, ora apoiados por 
vigas-mestras superiores ou inferiores, respectivamente, trata-se de elementos híbridos 
(Figura 8) que se mesclam ao esquema estrutural, inicialmente pensado com placas 
superpostas transversalmente perfuradas por grelha de suportes (Figura 7).

bǫǌʠɭŔɽࠆ��ơࡪࠇ��þɭƦɽ�ʋǫɢȶɽ�Ǝơ�ơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ʽơɭʋǫƃŔȍ�ƃȶȟ�ʋɭŔȥɽȟǫɽɽŴȶ�ƎǫɭơʋŔ�Ǝơ�ƃŔɭǌŔɽ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�
ƃɭȶɩʠǫɽ�Ǝȶɽ�Ǝȶǫɽ�ɽǫɽʋơȟŔɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽȟǫɽɽŴȶ�ǫȥƎǫɭơʋŔ�Ǝơ�ƃŔɭǌŔɽ�ƎǫɭơǫʋŔ�bȶȥʋơɽࡪ�Fȥǌơȍࠀࠇࠈࠀ��ɢ�
ࠇࠀ߿ࠁ�Ŕɽʠơɭȶ¡��ơ�%ŔǠǫȟŔࠁࠃࠁ
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ANTECEDENTES: DUAS CLÍNICAS EM ORLÂNDIA

A primeira experiência que ensaia o mecanismo de transição estrutural - tão carac-
terístico da produção de Angelo Bucci, enseja-se no projeto da clínica de psicologia (1995-
1998) em Orlândia, cidade natal do arquiteto. Estreito e comprido, um pavilhão linear 
elevado do chão organiza o programa da clínica. Este é perfurado por cinco pilares de 
concreto armado alinhados ao eixo do volume, propiciando balanços nas duas faces mais 
alongadas, com empenas cegas nas faces curtas. O espaço resultante é absolutamente 
estratificado horizontalmente sem o concurso de vigas aparentes com a pontuação 
interna dos pilares de fuste cilíndrico, como convém ao espaço tipo sanduíche (Figura 
9). O caminho para o artifício da estrutura de suspensão havia se iniciado, pela inversão 
da viga de teto paralela ao eixo longitudinal.

 bǫǌʠɭŔɽࠈ��ơࡪ߿ࠀ��-ȶɭʋơ�ʋɭŔȥɽʽơɭɽŔȍ�ƎŔ�-ȍǭȥǫƃŔ�Ǝơ�áɽǫƃȶȍȶǌǫŔ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ƃȶɭʋơ�ʋɭŔȥɽʽơɭɽŔȍ�ƎŔ�-ȍǭ-
ƃŔ�Ǝơ�¶ƎȶȥʋȶȍȶǌǫŔ�ƎǫɭơǫʋŔ�ơʽǫƎơȥƃǫŔȥƎȶ�Ŕ�ɢɭơɽơȥƇŔ�Ǝơ�ʽǫǌŔɽ�ǫȥʽơɭʋǫƎŔɽ�ȍȶȥǌǫʋʠƎǫȥŔǫɽ�ŔǫȥƎŔ�
ɽơȟ�ȶ�Ŕɭʋǫǉǭƃǫȶ�ƎŔ�ʋɭŔȥɽȟǫɽɽŴȶ�ǫȥƎǫɭơʋŔ�Ǝơ�ƃŔɭǌŔɽ�bȶȥʋơࡪ�ˁˁˁɽɢŹɭƃȶȟ

No projeto da clínica de odontologia (1998-2000), com co-autoria de Fernando de 
Mello Franco, Marta Moreira e Milton Braga, o pavilhão é plataforma que se eleva do solo 
dessa vez por pares de pilares com seção quadrada, formando um porão semi-escavado. 
Sobre a plataforma, a pontuação de colunas se faz por número reduzido de pares de 
esbeltos tubos metálicos que repartem o vão longitudinal, e ensaiam os futuros tirantes 
em suspensão. O vigamento invertido na laje de teto é, como na clínica de psicologia, 
também paralelo ao eixo longitudinal, dessa vez se apoiando nas extremidades em 
pilares de seção triangular (Figura 10).
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TRÊS CASAS, UM DIAGRAMA

A partir dessas duas importantes experimentações, ainda sem o artifício da estru-
tura de transição, mas com uma hábil manipulação das vigas invertidas de cobertura 
e dos seus apoios, não tardou para esses componentes se organizarem em torno de um 
desenho estrutural que se constitui em um verdadeiro diagrama de estrutura. A casa 
em Ribeirão Preto (2001-2002) inicia uma fundamental trilogia, primeiramente com o 
sistema de suspensão descarregando em quatro pilares, em seguida na primeira casa em 
Ubatuba (2006-2009) com a redução para três apoios, e, por fim, em apenas dois suportes 
na casa em Cotia (2008), esta com colaboração de João Paulo Meirelles e Juliana Braga.

��w��'T�tA�'At�Z�qt'}ZȚ��T����A���'O'��#��wZ�t'�}ZqZ:t�9A��
ARTIFICIAL

A casa em Ribeirão Preto (2001-2002) é caixa elevada do solo por quatro apoios, com 
subtração excêntrica que define o pátio central aberto em um dos lados. Nos moldes das 
casas-apartamento do Brutalismo Paulista dos anos 1960, com exceção dos serviços e 
do abrigo, o programa é todo resolvido no pavimento elevado em espaço com grande 
integração espacial. A grande movimentação de terra que antecede ao projeto, descarac-
terizando o relevo original, inclina Bucci a construir uma topografia artificial em todo o 
espaço do lote, através de três patamares elevados: o frontal faz referência a casa Butantã 
(1964) de Paulo Mendes, e possibilita uma privacidade ao pátio central em relação à rua, 
o segundo aproxima a piscina do piano nobile, e o terceiro, junto à divisa posterior, apro-
xima os dormitórios do solo, como se estes estivessem quase no rés do chão, ainda que 
permaneçam elevados em um pé-direito em relação ao nível da rua. (Figuras 11, 12 e 13).

Figuras 11 e 12: Casa em Ribeirão Preto, maquete eletrônica, vista externa desde a rua com 
ơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ơ�ʽơƎŔƇɝơɽ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ɽȶȟơȥʋơ�ƃȶȟ�Ŕ�ơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ɭơɽǫɽʋơȥʋơ�ƎǫɭơǫʋŔ�bȶȥʋơࡪ�e¶¡Fò�
¥ŔʋǠŖȍǫŔ�áFèFzè���ŔɭȶȍǫȥŔ�Fɽƃɭǫʋȷɭǫȶ�ɽɢŹɭ�Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽࡪ�ơɽʋʠƎȶɽ�Ǝơ�ƃŔɽȶ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶɽ�ơˉơȟɢȍŔɭơɽ�
áȍŔȥȶ�Ǝơ��ʋǫʽǫƎŔƎơɽ��%ȶȍɽŔ�Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ĪȶȍʠȥʋŖɭǫŔ�zȥࡪ�%�qz¡��-Ŕɭȍȶɽ�bơɭȥŔȥƎȶ�òǫȍʽŔ�
FɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�ɢȍŔƃŔ�ơ�ǌɭơȍǠŔࡪ�ȶɭǫǌơȥɽ�ơ�ʋɭŔȥɽǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ȥŔ�ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴz�
áȶɭʋȶ��ȍơǌɭơࡪ�čbèeòࠅࠀ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔɽࠄࠀ�ࠃࠀ�ࠂࠀ��ơࠅࠀ��-ŔɽŔ�ơȟ�èǫŹơǫɭŴȶ�áɭơʋȶ�ȟŔɩʠơʋơ�ơȍơʋɭȼȥǫƃŔ�ǉŔƃǠŔƎŔ�ȶơɽʋơ�ɽʠɢơɭǫȶɭ�
ơɽɩʠơɭƎŔ�ƃȶɭʋơ�ȍȶȥǌǫʋʠƎǫȥŔȍ�ɽʠɢơɭǫȶɭ�ƎǫɭơǫʋŔ�ɢȍŔȥʋŔ�ɢŔʽ�ɽʠɢơɭǫȶɭ�ǫȥǉơɭǫȶɭ�ƎǫɭơǫʋŔ�ƃȶȟ�
ʋǫɭŔȥʋơɽ�ƃǭɭƃʠȍȶɽ�ʽơɭȟơȍǠȶɽ�ơ�ɢȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�ƃȶŹơɭʋʠɭŔ�ǫȥǉơɭǫȶɭ�ƎǫɭơǫʋŔ�ǫȥƎǫƃŔȥƎȶ�ȶ�Ǝʠɢȍȶࢨ�qࢩ�
��ơɽʋʠƎȶɽ�Ǝơࡪ�Fɽƃɭǫʋȷɭǫȶ�ɽɢŹɭ�Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽ��ŔɭȶȍǫȥŔ��áFèFzèŔʋǠŖȍǫŔ¥��e¶¡Fòࡪ�bȶȥʋơƃȶɭ�Ŕ˖ʠȍ
ƃŔɽȶ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶɽ�ơˉơȟɢȍŔɭơɽ�áȍŔȥȶ�Ǝơ��ʋǫʽǫƎŔƎơɽ��%ȶȍɽŔ�Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ĪȶȍʠȥʋŖɭǫŔ�
zȥࡪ�%�qz¡��-Ŕɭȍȶɽ�bơɭȥŔȥƎȶ�òǫȍʽŔ�FɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�ɢȍŔƃŔ�ơ�ǌɭơȍǠŔࡪ�ȶɭǫǌơȥɽ�ơ�ʋɭŔȥɽǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ȥŔ�
ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴz�áȶɭʋȶ��ȍơǌɭơࡪ�čbèeòࠅࠀ߿ࠁ�

A solução estrutural é extremamente clara, diagramática: quatro pilares recebem 
duas vigas longitudinais invertidas em relação à placa de teto, com duplos balanços 
que suspendem por tirantes as extremidades da placa de piso. A relação entre balanços 
e vão central, especialmente em uma das vigas invertidas, atende o requisito da estru-
tura tipo Dom-ino (BAHIMA, 2015, p. 69), em reduzir ao máximo as alturas da seção dos 
elementos horizontais. Por fim, permitido pela baixa altura do esqueleto, duas vigas 
também invertidas, transversais às vigas-mestras ligam cada pilar também no sentido 
transversal, e, em consequência, cumprem a função de travamento à carga horizontal 
(Figuras 13 a 16). O aumento dos bordos de laje em direção ao pátio interno justifica um 
tirante adicional junto à banda dos banhos sem correspondência com a outra fachada 
interna que permanece em balanço.
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CASA UBATUBA I: UMA PLATAFORMA ARTIFICIAL DE CONTEMPLAÇÃO DA 
PAISAGEM 

Se na casa em Ribeirão Preto a solução resulta em um pavimento de acesso artifi-
cial pela movimentação da topografia original, na casa em Ubatuba I [1] (2005) o artifício 
da suspensão ganha versão de máxima radicalidade em relação à construção do chão 
nativo, intocado e agreste da paisagem de Mata Atlântica: três pilares apenas tocam o solo. 

bǫǌʠɭŔɽࠆࠀ��ơࡪࠇࠀ��-ŔɽŔ�ơȟ�čŹŔʋʠŹŔ�z�ȟŔɩʠơʋơ�ơȍơʋɭȼȥǫƃŔ�ʽǫɽʋŔ�ơˉʋơɭȥŔ�ƃȶȟ�ʋȶƎȶɽ�ȶɽ�ơȍơȟơȥʋȶɽ�
ơɽʋɭʠʋʠɭŔǫɽ�ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ʽǫɽʋŔ�ơˉʋơɭȥŔ�ɽơȟ�Ŕɽ�ɢŔɭơƎơɽ�Ǝơ�ƃȶȥʋɭŔʽơȥʋŔȟơȥʋȶ�ƎǫɭơǫʋŔ�ơʽǫƎơȥ-
ƃǫŔȥƎȶ�ŔɢơȥŔɽ�ȶɽ�ơȍơȟơȥʋȶɽ�ƃȶȥɽʋŔȥʋơɽ�Ǝȶ�ƎǫŔǌɭŔȟŔ�Ǝơ�ʽǫǌŔɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽǫƇŴȶ�ơȟ�Ǝʠɢȍȶࢨ�qࢩ�ȶɽ�
ɢǫȍŔɭơɽ�ơ�ȶɽ�ʋǫɭŔȥʋơɽ�bȶȥʋơࡪ�e¶¡Fò�¥ŔʋǠŖȍǫŔ�áFèFzè���ŔɭȶȍǫȥŔ�Fɽƃɭǫʋȷɭǫȶ�ɽɢŹɭ�Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽࡪ�ơɽʋʠƎȶɽ�
Ǝơ�ƃŔɽȶ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶɽ�ơˉơȟɢȍŔɭơɽ�áȍŔȥȶ�Ǝơ��ʋǫʽǫƎŔƎơɽ��%ȶȍɽŔ�Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ĪȶȍʠȥʋŖɭǫŔ�
zȥࡪ�%�qz¡��-Ŕɭȍȶɽ�bơɭȥŔȥƎȶ�òǫȍʽŔ�FɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�ɢȍŔƃŔ�ơ�ǌɭơȍǠŔࡪ�ȶɭǫǌơȥɽ�ơ�ʋɭŔȥɽǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ȥŔ�
ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴz�áȶɭʋȶ��ȍơǌɭơࡪ�čbèeòࠅࠀ߿ࠁ�

A solução combina volume principal, de operações subtrativas, com adição de 
volume secundário junto ao acesso. Este se faz no nível da placa de teto da casa que se 
constitui em literal chão artificial, à guisa de um belvedere, plataforma artificial elevada 
de contemplação da paisagem (Figuras 17 e 18). A redução de um pilar, em relação à casa 
anterior, determina uma pequena variação no desenho do mecanismo de transição. As 
paredes de concreto armado que arrematam as extremidades desses volumes pendura-
dos nas vigas de cobertura funcionam como elementos adicionais de travamento das 
placas em relação à carga horizontal, especialmente considerando a incapacidade dos 

�ࠀ �Fȟ�ʋơɭɭơȥȶ�Ǝơ�ǫƎƦȥʋǫƃȶ�Ǝơƃȍǫʽơ�ǉȶǫ�ɢɭȶǿơʋŔƎŔࠁࠀ߿ࠁࠀࠀ߿ࠁ��ơ�ƃȶȥɽʋɭʠǭƎŔࠃࠀ߿ࠁࠂࠀ߿ࠁ��ȶʠʋɭŔ�
ƃŔɽŔ�ơȟ�čŹŔʋʠŹŔ�ƎơȥȶȟǫȥŔƎŔ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ�ƃȶȟȶ�čŹŔʋʠŹŔ�zz�ɢŔɭŔ�ƎǫǉơɭơȥƃǫŔɭ�ƎŔ�ɢɭǫȟơǫɭŔ�
ƃŔɽŔ�ƎơȥȶȟǫȥŔƎŔ�čŹŔʋʠŹŔ�z�
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tirantes em resistir aos efeitos do carregamento horizontal, perpendiculares ao eixo 
de tração. Nesse caso, a solução se aproxima das casas do brutalismo paulista dos anos 
1960, em que a introdução de viga-parede entre placas produz um efeito de fusão entre 
as placas, rompendo com a independência entre cada plano horizontal, característico 
da ossatura tipo Dom-ino. 

bǫǌʠɭŔɽࠈࠀ��ơࡪ߿ࠁ���-ŔɽŔ�ơȟ�čŹŔʋʠŹŔ�z�ȟŔɩʠơʋơ�ơȍơʋɭȼȥǫƃŔ�ɢȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�Ǝȶ�ȥǭʽơȍ�ǫȥʋơɭȟơƎǫŖɭǫȶ�
�ȍǫȥǠŔ��ơ�Ŕɢȶǫȶɽƃǭɭƃʠȍȶɽ�ʽơɭȟơȍǠȶɽ��Ǝơ�ʋǫɭŔȥʋơɽȍǫȥǠŔ�Ŕ˖ʠȍ��ȟȶɽʋɭŔȥƎȶ�Ŕ�ȟŔȍǠŔơɽɩʠơɭƎŔ
ʽơɭƎơ�ơ�ɢȍŔȥʋŔ�ŹŔǫˉŔ�ƃȶŹơɭʋʠɭŔ�ƎǫɭơǫʋŔ�ȟȶɽʋɭŔȥƎȶ�ȶ�ƎǫŔǌɭŔȟŔ�ơȟ�Ǝʠɢȍȶࢨ�qࢩ�Ǝơ�ʽǫǌŔɽ�Ǝơ�
ʋɭŔȥɽǫƇŴȶ�ơ�ơɽʋŔŹǫȍǫ˖ŔƇŴȶ�ƃȶɭ�Ŕ˖ʠȍ�bȶȥʋơࡪ�e¶¡Fò�¥ŔʋǠŖȍǫŔ�áFèFzè���ŔɭȶȍǫȥŔ�Fɽƃɭǫʋȷɭǫȶ�ɽɢŹɭ�
Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽࡪ�ơɽʋʠƎȶɽ�Ǝơ�ƃŔɽȶ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶɽ�ơˉơȟɢȍŔɭơɽ�áȍŔȥȶ�Ǝơ��ʋǫʽǫƎŔƎơɽ��%ȶȍɽŔ�Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�
-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ĪȶȍʠȥʋŖɭǫŔ�zȥࡪ�%�qz¡��-Ŕɭȍȶɽ�bơɭȥŔȥƎȶ�òǫȍʽŔ�FɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�ɢȍŔƃŔ�ơ�ǌɭơȍǠŔࡪ�ȶɭǫǌơȥɽ�ơ�
ʋɭŔȥɽǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ȥŔ�ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴz�áȶɭʋȶ��ȍơǌɭơࡪ�čbèeòࠅࠀ߿ࠁ��

A solução estrutural mantém a viga de travamento de um lado, mas introduz 
um componente peculiar, a viga-calha, que contém a piscina e cumpre dupla missão: 
é viga-mestra, porque recebe a carga das outras duas vigas mestras longitudinais (em 
vermelho na Figura 19), mas também é elemento de travamento lateral em relação a 
estas (Figuras 21 e 22).

bǫǌʠɭŔɽࠀࠁ��ơࡪࠁࠁ��-ŔɽŔ�ơȟ�čŹŔʋʠŹŔ�z�ȟŔɩʠơʋơ�ơȍơʋɭȼȥǫƃŔ�ǉŔƃǠŔƎŔ�ɽʠȍ��ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ƃȶɭʋơ�ȍȶȥǌǫʋʠ-
ƎǫȥŔȍ�ʋǭɢǫƃȶ�ƎǫɭơǫʋŔ�ơʽǫƎơȥƃǫŔȥƎȶ�ȶɽ�ơȍơȟơȥʋȶɽ�ƃȶȥɽʋŔȥʋơɽ�Ǝȶ�ƎǫŔǌɭŔȟŔ�Ǝơ�ʽǫǌŔɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽǫƇŴȶ�
ơȟ�Ǝʠɢȍȶࢨ�qࢩ�bȶȥʋơࡪ�e¶¡Fò�¥ŔʋǠŖȍǫŔ�áFèFzè���ŔɭȶȍǫȥŔ�Fɽƃɭǫʋȷɭǫȶ�ɽɢŹɭ�Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽࡪ�ơɽʋʠƎȶɽ�
Ǝơ�ƃŔɽȶ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶɽ�ơˉơȟɢȍŔɭơɽ�áȍŔȥȶ�Ǝơ��ʋǫʽǫƎŔƎơɽ��%ȶȍɽŔ�Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ĪȶȍʠȥʋŖɭǫŔ�
zȥࡪ�%�qz¡��-Ŕɭȍȶɽ�bơɭȥŔȥƎȶ�òǫȍʽŔ�FɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�ɢȍŔƃŔ�ơ�ǌɭơȍǠŔࡪ�ȶɭǫǌơȥɽ�ơ�ʋɭŔȥɽǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ȥŔ�
ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴz�áȶɭʋȶ��ȍơǌɭơࡪ�čbèeòࠅࠀ߿ࠁ�
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��w��'T��Z}A�Ț��T����A����ZT�w��}t� o'w��wwAT(}tA��w�'O'��#��
DA BASE POR MÍNIMOS PONTOS DE APOIO 

Na casa em Cotia (2008), terreno também em forte declive sugere um partido de 
bloco principal elevado dessa vez apoiado por apenas dois pilares e suspenso por tirantes 
a um conjunto de quatro vigas invertidas na cobertura. A estratégia de implantação é 
combinação das duas casas anteriores: base artificial semiescavada que atua nesse caso 
como adaptação à topografia e caixa elevada com mínimos pontos de apoio. A base com 
teto plano extrapola a projeção do prisma suspenso e articula o tipo casa-apartamento 
com a área da piscina. Combinam-se duas maneiras de mediação entre arquitetura e 
lugar (Figuras 23 a 27). 

Figuras 23 e 24: Casa em Cotia, maquete eletrônica, vistas externas, evidenciando os elemen-
ʋȶɽƃǠŔʽơ�Ǝȶ�ɢŔɭʋǫƎȶࡪ�ŹŔɽơ�Ŕɭʋǫ˪ƃǫŔȍ�ơ�ƃŔǫˉŔ�ơȍơʽŔƎŔ�bȶȥʋơࡪ�e¶¡Fò�¥ŔʋǠŖȍǫŔ�áFèFzè���ŔɭȶȍǫȥŔ�
Escritório spbr arquitetos: estudos de caso de projetos exemplares. Plano de Atividades - Bolsa 
Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ĪȶȍʠȥʋŖɭǫŔ�zȥࡪ�%�qz¡��-Ŕɭȍȶɽ�bơɭȥŔȥƎȶ�òǫȍʽŔ�FɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�ɢȍŔƃŔ�ơ�ǌɭơȍǠŔࡪ�
ȶɭǫǌơȥɽ�ơ�ʋɭŔȥɽǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ȥŔ�ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴz�áȶɭʋȶ��ȍơǌɭơࡪ�čbèeòࠅࠀ߿ࠁ�

Nesse projeto, repetem-se as subtrações volumétricas, iniciadas na casa em Ribeirão 
Preto e continuadas na casa em Ubatuba I. Entretanto, em Cotia, as circulações verticais, 
que conectam a base com o prisma elevado, somente se viabilizam por significativas 
subtrações assimétricas, ensejando uma divisão ternária da caixa elevada, combinadas 
a sutis distorções nos bordos das placas de piso-teto e teto (Figuras 28 a 31).

Figuras 25, 26 e 27: Casa em Cotia, maquete eletrônica, plantas baixas, nível intermediário (es-
querda), pavimento superior (centro), com malha de apoios (cor vermelha) malha (cor amarela) de 
tirantes (círculos vermelhos) e cobertura (direita), evidenciando o desenho das vigas de transição e 

estabilização em duplo “H” (cor azul). Fonte: GOMES, Nathália; PEREIRA, Karolina. Escritório spbr 
arquitetos: estudos de caso de projetos exemplares. Plano de Atividades - Bolsa de Iniciação Cientí"ca 
Voluntária. In: BAHIMA, Carlos Fernando Silva. Esquema de placa e grelha: origens e transformações 

na arquitetura brasileira no século XXI. Porto Alegre: UFRGS, 2016. 

bǫǌʠɭŔɽ߿ࠂ�ࠈࠁ�ࠇࠁ��ơࡪࠀࠂ��-ŔɽŔ�ơȟ�-ȶʋǫŔ�ȟŔɩʠơʋơ�ơȍơʋɭȼȥǫƃŔ�ƃȶɭʋơ�ʋǭɢǫƃȶ�ʋɭŔȥɽʽơɭɽŔȍ�ɽʠɢơɭǫȶɭ�
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ơɽɩʠơɭƎŔ�ƃȶɭʋơ�ʋǭɢǫƃȶ�ȍȶȥǌǫʋʠƎǫȥŔȍ�ɽʠɢơɭǫȶɭ�ƎǫɭơǫʋŔ�ƃȶɭʋơ�ɢơɭɽɢơƃʋǫʽȶ�ʋɭŔȥɽʽơɭɽŔȍ�ǫȥǉơɭǫȶɭ�
ơɽɩʠơɭƎŔ�ơ�ƃȶɭʋơ�ɢơɭɽɢơƃʋǫʽȶ�ȍȶȥǌǫʋʠƎǫȥŔȍ�ǫȥǉơɭǫȶɭ�ƎǫɭơǫʋŔ�bȶȥʋơࡪ�e¶¡Fò�¥ŔʋǠŖȍǫŔ�áFèFzè��
�ŔɭȶȍǫȥŔ�Fɽƃɭǫʋȷɭǫȶ�ɽɢŹɭ�Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽࡪ�ơɽʋʠƎȶɽ�Ǝơ�ƃŔɽȶ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶɽ�ơˉơȟɢȍŔɭơɽ�áȍŔȥȶ�Ǝơ��ʋǫʽǫƎŔ-
Ǝơɽ��%ȶȍɽŔ�Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ĪȶȍʠȥʋŖɭǫŔ�zȥࡪ�%�qz¡��-Ŕɭȍȶɽ�bơɭȥŔȥƎȶ�òǫȍʽŔ�FɽɩʠơȟŔ�Ǝơ�
ɢȍŔƃŔ�ơ�ǌɭơȍǠŔࡪ�ȶɭǫǌơȥɽ�ơ�ʋɭŔȥɽǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ȥŔ�ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔ�ȥȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴz�áȶɭʋȶ��ȍơǌɭơࡪ�
čbèeòࠅࠀ߿ࠁ��

O RETORNO AO ESPAÇO ESTRATIFICADO NA ARQUITETURA BRASILEIRA 

As três casas formam uma série com progressão decrescente do número de apoios, 
com mesmo desenho de vigas de transição. Pode-se afirmar que a noção de diagrama da 
estrutura de suspensão se mantém independente das variações dos suportes e das con-
dições de sítio em que essas casas se implantam. Esse artifício de transição estrutural se 
superpõe à ossatura independente, resultando em um conjunto estruturalmente híbrido.

A viga-parede – elemento característico da arquitetura da Escola Brutalista Paulista 
dos anos 1960, considera a transmissão associada entre pavimentos, através de uma ver-
dadeira acoplagem ou fusão (BAHIMA, 2015, p. 184). Essa fusão entre placas é ingrediente 
de mutação do sistema em três níveis de articulação, inicialmente delineado por Lucio 
Costa entre 1936-1945, em que o esqueleto independente ocupa posição privilegiada no 
corpo principal. Nas casas de Angelo Bucci, esta se torna episódica, evocada como elemento 
complementar ao sistema de contraventamento em situações de extrema radicalidade 
em relação à questão da suspensão de pavimentos, como é o caso da casa em Ubatuba I. 

Ainda que esse diagrama de vigas invertidas compareça também como elemento 
híbrido na porção superior da laje de teto, em muitos casos assumindo proporções 
equivalentes a um pavimento, e, portanto, configurando um estrato superior da eleva-
ção tripartida, a percepção do espaço interno é de retorno à estratificação de planos.  
Portanto, ao contrário dos projetos híbridos entre ossatura independente e parede 
estrutural verificados na arquitetura de Mendes da Rocha e de Vilanova Artigas, o hibri-
dismo de SPBR arquitetos na maioria dos casos mantém a noção de espaço estratificado 
por placas de piso-teto, muitas vezes pontuado por grelha de apoios (tirantes), como na 
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metáfora que Colin Rowe tão bem definiu: “panquecas apoiadas (nesse caso suspensas) 
em agulhas” (ROWE, 1976, p.196). 

Em simultâneo, o viés híbrido com o esquema de placa e grelha fica por conta 
de apoios mais robustos e espaçados, resultando inevitavelmente em grandes vigas 
invertidas de transição, à maneira de exoesqueleto no extrato superior da elevação. Se a 
combinação híbrida não é novidade no cenário brasileiro, o tom contemporâneo reside 
na mestiçagem com as estruturas de transição, ou em termos mais específicos, estruturas 
de suspensão, um artifício outrora excepcional agora em programa corriqueiro.
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RESUMO

A via expressa, considerada por uma grande parte da academia da arquitetura e do urbanismo 
como um dos principais elementos que desfiguraram o tecido urbano e relações humanas, 
mereceu pouca atenção da historiografia crítica enquanto componente da paisagem edificada 
das grandes cidades. Por sua escala – entre o local e o monumental – e por sua natureza opera-
tiva, oferece uma tripla fronteira disciplinar entre engenharia, arquitetura e urbanismo. Neste 
artigo, destacam-se algumas das principais contribuições de alguns nichos da historiografia 
urbana, com o objetivo de encontrar um caminho dentre as proximidades, contradições e opo-
sições entre diversas narrativas e múltiplos feixes historiográficos que compõem o estudo das 
infraestruturas urbanas, tendo como foco as infraestruturas rodoviárias, de modo a construir 
uma base para o desenvolvimento de futuras pesquisas dedicadas à tipologia.  

PALAVRAS-CHAVE: infraestrutura. Rodoviarismo. Via expressa. Autopia. Engenharia. 

ABSTRACT

The freeway, considered by a large parte of the architecture and urbanism academia as one of 
the main elements of deconfiguration of the urban tissue and human relationships, deserved 
very little attention from critical historiography as a component of the built landscape of large 
cities. For its scale - between the local and the monumental - and for its operational nature, 
it offers a triple disciplinary frontier between engineering, architecture and urbanism. In 
this article, some of the main contributions of some niches of the urban historiography are 
highlighted, with the objective of finding a path among the surroundings, contradictions and 
oppositions between diverse narratives and multiple historiographic streams that make up 
the study of urban infrastructure, focusing on road infrastructures, in order to build a basis 
for the development of future research dedicated to the typology.

KEYWORDS: infrastructure. Highway culture. Freeway. Expressway. Autopia. Engineering.   

RESUMEN

La autopista, considerada por una gran parte de la academia de arquitectura y urbanismo como 
uno de los elementos principales que desfiguraron el tejido urbano y las relaciones humanas, 
mereció poca atención de la historiografía crítica como componente del paisaje construido 
de las grandes ciudades. Por su escala, entre lo local y lo monumental, y por su naturaleza 
operativa, ofrece una triple frontera disciplinaria entre ingeniería, arquitectura y urbanismo. 
En este artículo, se destacan algunas de las principales contribuciones de algunos nichos de 
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historiografía urbana, con el objetivo de encontrar un camino entre los alrededores, contra-
dicciones y oposiciones entre diversas narrativas y múltiples corrientes historiográficas que 
conforman el estudio de las infraestructuras urbanas, centrándose en el infraestructuras viales, 
para construir una base para el desarrollo de futuras investigaciones dedicadas a la tipología. 

PALABRAS-CLAVE: infraestructura. Autopista. Autopia. Ingeniería. 

>ðĮĴďīðďæīť�Ċď��ĮåăĴďȚ�īĪķðĴÐĴķī�ĊďĮ�ăðĉðĴÐĮ�Ì�ÌðĮÆðĨăðĊ

O advento da infraestrutura de comunicação e transportes – desde a ascensão 
da máquina hidráulica, da estrada de ferro e da eletricidade – das antigas estradas de 
terra às infraestruturas de fibra ótica submarina de redes digitais – se tornou, enquanto 
subproduto da revolução tecnológica, fundamental para o encurtamento das distâncias 
e pela viabilização da densidade das grandes metrópoles no território. Foi fundamental 
para o estreitamento das relações entre cidades, fomentou o processo de globalização 
e contribuiu para a domesticação do mundo natural, e subordinação final do campo 
em relação à cidade. Na história das cidades, infraestrutura é, embora considerada uma 
fronteira da disciplina da arquitetura – concebida mais como “máquina” do que como 
espaço de permanência humana – uma das peças fundamentais da paisagem urbana da 
cidade moderna no século XX. Curiosamente, não há um filão definido de historiografia 
que investigou o pensamento por trás da concepção de tais redes de infraestrutura que 
abordem toda a gama de suas experiências[1]. 

Os limites de investigação historiográfica em infraestruturas – viárias e outras 
– sob o ponto de vista da arquitetura, do urbanismo e da construção civil, reverberam 
sobre a recorrente dificuldade de atravessar fronteiras disciplinares entre arquitetura 
e engenharia, projeto e canteiro de obras, urbanização e a reprodução de capital através 
negócio da infraestrutura[2]. Trata-se, portanto, de encontrar e reunir as bases histo-

�ࠀ �zȟɢȶɭʋŔȥʋơ�ɭơɽɽŔȍʋŔɭ�ŔȍǌʠȟŔɽ�ǫȥʽơɽʋǫǌŔƇɝơɽ�ơ�ơɽǉȶɭƇȶɽ�ɢŔɭŔ�ơȟȶȍƎʠɭŔɭ�Ŕ�ǠǫɽʋȶɭǫȶǌɭŔ˪Ŕ�
ƎŔ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ƃȶȟȶ�Ŕ�ƃȶȟɢǫȍŔƇŴȶ�ɢʠŹȍǫƃŔƎŔ�ɢơȍŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�Ǝơ��ŔȍŹȶɭǌ�ȥŔ�7ǫȥŔȟŔɭƃŔࡪ�
¡�è��č¥7��ȥƎɭơŔɽ�èč7zeFè�¡ȶǌơȥɽ�qǫɽʋȶɭǫƃǫ˖ǫȥǌ�zȥǉɭŔɽʋɭʠƃʋʠɭơ��ŔȍŹȶɭǌ�čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�áɭơɽɽ�
-�ɩʠơ�ơȥƃȶȥʋɭŔ�ƃȶȥɽǫƎơɭŔʽơȍ�ȶ�˪ȍŴȶ�ƎŔ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ɭȶƎȶʽǫŖɭǫŔ�Ǝȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴ�FȥʋɭơʋŔȥʋȶࠆࠀ߿ࠁ
ȟơȥʋơ�ȟơȥȶɽ�ƃȶŹơɭʋʠɭŔ�ɢơȍŔ�ǠǫɽʋȶɭǫȶǌɭŔ˪Ŕ�ŔƃŔƎƦȟǫƃŔ�ȥŴȶ�ơɽʋŖ�ƃȶȥʋơȟɢȍŔƎȶ�ȥŔ�ƃȶȍơʋŞȥơŔ

�ࠁ �čȟŔ�ƎŔɽ�ŔŹȶɭƎŔǌơȥɽ�ȟŔǫɽ�ɭǫƃŔɽ�ȥȶ�ɩʠơ�ɽơ�ɭơǉơɭơ�Ŕȶ�ȥơǌȷƃǫȶ�ȟȶŹǫȍǫ˖ŔƎȶ�ŔʋɭŔʽƢɽ�ƎŔ�ƃȶȥɽʋɭʠ-
ção e operação de infraestrutura de transportes, sanitaria e de geração de energia se encontra 
ơȟ�qFè-F�¡Ŕȥʠơȍ�¶�ȥơǌȷƃǫȶ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơࡪ�FʽȶȍʠƇŴȶ�ơ�áơɭɽɢơƃʋǫʽŔɽ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�-ȶȥʋơȟɢȶɭŞȥơŔ
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riográficas de uma narrativa possível sobre a produção de infraestrutura nas últimas 
décadas, e seu rebatimento nas formas de compreensão da história da paisagem urbana. 

Historiadores do urbanismo em São Paulo dedicaram boa atenção aos aspectos da 
mobilidade urbana e à análise crítica do planejamento de transportes do ponto de vista 
do automóvel, na vasta reflexão sobre o planejamento das cidades brasileiras. Destacam-se 
trabalhos seminais para a compreensão do tema, como a análise do Plano de Avenidas 
de Prestes Maia, na tese de Maria Cristina Leme e nas pesquisas de Benedito Toledo, entre 
outros[3]; os estudos de Carlos Roberto M. de Andrade sobre os projetos sanitaristas de 
Saturnino de Brito e sua relação com a consolidação de uma infraestrutura sanitária, 
canalização de rios e córregos, ou, no caso de São Paulo, com a urbanização da várzea do 
Tietê[4]. Porém, mesmo tendo enfatizado o ciclo rodoviarista do planejamento urbano em 
São Paulo - desde o registro do que Eduardo Vasconcellos chamou de “anos das “utopias 
viárias” de Ulhôa Cintra e Prestes Maia[5], aos vários planos viários que fizeram a releitura 
do sistema radioconcêntrico do Plano de Avenidas - a historiografia do planejamento 
urbano tratou a história da infraestrutura ao campo do suporte à história dos modelos 
urbanísticos das agências de planejamento, e das políticas territoriais, reiterando uma 
separação disciplinar entre urbanismo e planejamento de transportes[6].

�ࠂ �7ơɽʋŔƃŔɽơ�ʋŔȟŹƢȟ�Ŕɽ�ɭơƃơȥʋơɽ�ɢơɽɩʠǫɽŔɽ�Ǝơ�¡ŔɭǫȍơȥŔ�bŔǿơɭɽ˖ʋŔǿȥ�á¶�zčòáࠁࠀ߿ࠁ��ơ�zɽŔŹơȍ�
�ȟȶɭǫȟ�òŔȥʋȶɽ�b�ččòáࠃࠀ߿ࠁ��ơɽɢơƃǫ˪ƃŔȟơȥʋơ�ǉȶƃŔƎŔɽ�ȥŔ�ɭơȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơ�ɢȍŔȥȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ơ�
planos viários.

�ࠃ �þŔȟŹƢȟ�ɽơ�ƎơɽʋŔƃŔȟ�ȶɽ�ʋɭŔŹŔȍǠȶɽ�Ǝơ�¶Ǝơʋʋơ�òơŔŹɭŔࠃࠀ߿ࠁ�ࠆࠇࠈࠀ��ɽȶŹɭơ�ȶ�ɢɭȶƃơɽɽȶ�Ǝơ�
canalização do Rio Pinheiros e a construção das usinas de geração de energia de Edgar de 
òȶʠ˖Ŕ�ơȟ�áŔɭȥŔǭŹŔ�ơ�qơȥɭˊ�%ȶɭƎơȥ�ȥȶ�ȍǫȟǫŔɭ�Ǝȶ�ɭơɽơɭʽŔʋȷɭǫȶ�%ǫȍȍǫȥǌɽ�ơ�Ŕ�ơɽƃŔɭɢŔ�ɩʠơ�Ǝơɽơȟ-
ŹȶƃŔ�ơȟ�-ʠŹŔʋŴȶ�ƎŔɽ�ɢơɽɩʠǫɽŔɽ�Ǝơ�ɢȷɽ�ǌɭŔƎʠŔƇŴȶ�ȍǫǌŔƎŔɽ�Ū�ȶɭǌŔȥǫ˖ŔƇŴȶ�ƎŔ�ʽŖɭ˖ơŔ�ɢŔɭŔ�ɽơʠɽ�
ʠɽȶɽ�ȟʡȍʋǫɢȍȶɽ�ƃȶȟȶ�ȶɽ�Ǝơ��ȍơˉŔȥƎɭơ�7ơȍǫǿŔǫƃȶʽࠇࠈࠈࠀ���ȶɭƎŔȥŔ�ŁȶȍŔࠇࠀ߿ࠁ��ơ�eŔŹɭǫơȍ�eɭǫɽɢʠȥ�
���ƎơǉơȥƎǫƎŔɽ�ȥŔ�b�ččòáࠃࠀ߿ࠁ

[5]  VASCONCELLOS, 1999, pp. 223-224.

[6]  Alguns destes estudos da história do urbanismo alertam para uma das maiores – e 
incorretas – convenções sobre os planos diretores urbanísticos desenvolvidos para São Paulo 
é encarar os planos urbanísticos desenvolvidos durante o período de ditadura militar como 
planos exclusivamente focados, em suas diretrizes para transportes, como soluções rodoviaristas. 
¡ŔȍǌɭŔƎȶ�Ŕ�ǫȥ˫ʠƦȥƃǫŔ�ƎŔɽ�ʋơȶɭǫŔɽ�Ǝơ�ɢȍŔȥơǿŔȟơȥʋȶ�ʠɭŹŔȥȶ�ơɽʋŔƎʠȥǫƎơȥɽơɽ�ơ�Ŕ�ɢɭơɽɽŴȶ�ɢȶȍǭʋǫƃŔ�
ƎŔ�ơɽǉơɭŔ�ƎŔ�ʠȥǫŴȶ�ɢơȍŔ�ơˉɢŔȥɽŴȶ�ƎŔ�ɭơƎơ�ɭȶƎȶʽǫŖɭǫŔ�ȥŔƃǫȶȥŔȍ�ƎơɽƎơ�Ŕ�ǌơɽʋŴȶ����ȶɽ�ɢȍŔȥȶɽ�
desenvolvidos para São Paulo durante a explosão do rodoviarismo apresentavam modalidades 
de transporte alternativas e complementares ao sistema de redes de vias expressas, propostas 
ȟŔǫɽ�ȶʠ�ȟơȥȶɽ�ƃȶȥɽǫɽʋơȥʋơɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơ�ɽȶŹɭơ�ʋɭǫȍǠȶɽ�Ǝơ�ŔȍʋŔ�ƃŔɢŔƃǫƎŔƎơ�ɢɭǫȥƃǫɢŔȍȟơȥʋơ�
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No plano internacional, a presença da infraestrutura viária na construção das cida-
des, do planejamento e do urbanismo é mais evidente. Peter Hall, por exemplo, dedicou 
um dos capítulos de  Cidades do Amanhã, livro de 1988, um capítulo ao “urbanismo de 
beira de estrada”, relacionando o nascimento das políticas públicas de estradas regio-
nais, com a introdução do modelo rodoviarista na cidade, no boom de suburbanização[7]. 
O fenômeno também foi explorado por Robert Fishman ao descrever a cidade de Los 
Angeles, em Bourgeois Utopias, no arranjo político entre o Automobile Club, e o mercado 
imobiliário no contexto da suburbanização em massa da sua malha urbana enquanto 
negócio[8]. Como antecedentes ideológicos da urbanização rodoviarista, Hall retoma o 
papel desempenhado pela infraestrutura viária no começo do século XX para ocupação 
do território via “subúrbios-jardim em função do automóvel” (HALL, 2013, p.338). Algo 
patente, entre outros projetos, na proposta de Frank Lloyd Wright para a Broadacre 
City. Na verdade, Hall aborda toda uma linha de pensamento acerca da formação da 
infraestrutura urbana rodoviária que desenhou as cidades estadunidenses, no qual, 
revisitando Wright e Lewis Mumford, que não obstante ter se colocado em algumas vezes 
na posição crítica ao rodoviarismo, cedo percebe a força com a que a construção das 
vias expressas modelava as cidades americanas[9]. Em uma das poucas porém valiosas 
análises realizadas pela academia brasileira das políticas de transporte e rodoviarismo 
americano e europeu, Alexandre Seixas destaca a visão crítica de Mumford em relação 
à política rodoviarista nos EUA. Destaca, em seu trabalho sobre o teórico urbanístico 
Colin Buchanan[10], a interlocução com Mumford, de quem Buchanan captura a leitura 

ȥȶ�áč%�ʠȟŔ�ʽǫɽŴȶ�ǫȥʋơǌɭŔƎŔ�ȟơʋɭȶɢȶȍǫʋŔȥŔ�ɢŔɭŔ�ɽȶȍʠƇɝơɽ�ɭơȍŔƃǫȶȥŔƎŔɽ�Ŕȶ�ɢɭȶŹȍơȟŔ�Ǝơ�
ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơɽ�ƃȶȟ�ƎơɽʋŔɩʠơ�Ŕȶ�á¡7z�ơ�Ŕ�ƎơǉơɽŔ�ƎŔ�ƃɭǫŔƇŴȶ�Ǝơ�ʠȟŔ�ɭơƎơ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơ�ɢʡŹȍǫƃȶ�
ɽȶŹ�ɢȥơʠɽ�ƎơɽʋŔƃŔƎŔ�ȥȶ�ơɽŹȶƇȶ�Ǝơ�ɢȍŔȥȶ�Ǝơ�¡ȶɽơɽ�z%F-�á¡òá߿ࠄࠈࠀ�

�ࠆ �q����áơʋơɭ�-ǫƎŔƎơɽ�Ǝȶ��ȟŔȥǠŴ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�áơɭɽɢơƃʋǫʽŔࠂࠀ߿ࠁ��ɢɢࠈࠂࠂࠂࠂࠂ���

�ࠇ �bzòq¡�¥�èȶŹơɭʋ�%ȶʠɭǌơȶǫɽ�čʋȶɢǫŔɽࡪ�þǠơ�èǫɽơ�ŔȥƎ�bŔȍȍ�ȶǉ�òʠŹʠɭŹǫŔ��ơˉǫȥǌʋȶȥࡪ�%Ŕɽǫƃ�
Books, 1987.

�ࠈ �¡č¡b¶è7��ơˁǫɽ�bɭȶȟ�ʋǠơ�eɭȶʠȥƎ�čɢ�ȶŹɽơɭʽŔʋǫȶȥɽ�ȶȥ�ƃȶȥʋơȟɢȶɭŔɭˊ�ŔɭƃǠǫʋơƃʋʠɭơ�Ǡȶʠ-
ɽǫȥǌ�ǠǫǌǠˁŔˊ�ŹʠǫȍƎǫȥǌ�ŔȥƎ�ƃǫʽǫƃ�Ǝơɽǫǌȥ�¥ơˁ�ĵȶɭȇࡪ��qŔɭƃȶʠɭʋ�%ɭŔƃơ�ॷ�ĭȶɭȍƎ7ࠅࠄࠈࠀ�ơȥʋɭơ�ȶʠʋɭŔɽ�
ƎǫɽɽǫƎƦȥƃǫŔɽ�ȥȶʋŖʽơǫɽ�ɽơ�ƎơɽʋŔƃŔ�-ȶȍǫȥ�%ʠƃǠŔȥŔȥ�ɩʠơ�ɽơ�ƃȶȥʋɭŔɢɝơ�Ū�ơɽƃȶȍŔ�ơɽʋŔƎʠȥǫƎơȥɽơ�
de engenharia de transportes, a partir de uma percepção da rua a partir do tecido urbano, no 
ɭơȍŔʋȷɭǫȶ�ơȥʋɭơǌʠơ�ɢŔɭŔ�ȶ�ǌȶʽơɭȥȶ�ǫȥǌȍƦɽ�ɩʠơ�˪ƃŔɭǫŔ�ƃȶȥǠơƃǫƎȶ�ƃȶȟȶࢨ�þɭŔǉ˪ƃ�ǫȥ�þȶˁȥɽࢩ�áŔɭŔ�ȟŔǫɽ�
ƎơʋŔȍǠơɽ�ʽơɭ�òFzĴ�ò��ȍơˉŔȥƎɭơ�èȶƎɭǫǌʠơɽ���-ǫƎŔƎơ�ơ�Ŕ�¡ȶŹǫȍǫƎŔƎơ�ȥŔ�FɭŔ�Ǝȶ��ʠʋȶȟȷʽơȍࡪ�Ŕ�¶ŹɭŔ�
Ǝơ�-ȶȍǫȥ�%ʠƃǠŔȥŔȥࠇࠄࠈࠀ� ࠃࠀ߿ࠁ��čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�òŴȶ�-Ŕɭȍȶɽ�þơɽơ�Ǝơ�7ȶʠʋȶɭŔƎȶࠅࠅࠈࠀ

�߿ࠀ ��ʠʋȶɭ�Ǝȶ�ȍǫʽɭȶ�ɽơȟǫȥŔȍ�Ǝơࠂࠅࠈࠀ��þɭŔǉ˪ƃ�ǫȥ�þȶˁȥɽ�ʠȟ�ɭơȍŔʋȷɭǫȶ�ƃȶȥʋɭŔʋŔƎȶ�ɢơȍȶ�ǌȶʽơɭȥȶ�
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crítica em relação à supremacia modal do automóvel, em detrimento das alternativas 
presentes no Reino Unido para transporte coletivo (SEIXAS, 2010, p.77).

Existe de fato um descolamento ideológico entre planejamento urbano e plane-
jamento de transportes, fruto em parte da separação de disciplinas ocasionada pela 
apropriação da temática do trânsito pelos engenheiros, enquanto o urbanismo era 
assumido como disciplina pelos arquitetos. Isso teria se generalizado a partir da virada 
da primeira para  segunda metade do século XX, quando, segundo Vasconcellos (ao 
menos nas principais capitais do Brasil, e principalmente em São Paulo), formou-se a 
“questão do trânsito”, e quando a responsabilidade pela gestão do sistemas de vias e 
leitos carroçáveis passa aos domínio dos engenheiros, outrora objeto de domínio da 
polícia[11]. O desenvolvimento histórico do planejamento de transportes, portanto, a 
partir do domínio político exercido pelos engenheiros, seguiu um caminho até certo 
ponto diverso ao desenvolvimento das políticas urbanas[12]. Nesse sentido, o descola-
mento do projeto de infraestrutura do campo dos arquitetos acontece antes mesmo da 
transferência entre plano urbano e projeto para a obra. Em vários países, instituições 
formadas por engenheiros e gestores públicos, como o Highway Research Board e a 
AASHO – American Association of State Highway Oficials, nos EUA ¬– implementaram 
manuais de projeto que, sob a ótica da engenharia, padronizariam a qualidade e fun-
cionalidade de infraestruturas viárias, mitigariam riscos de construção e garantiriam 
a segurança viária a partir de um adequado desenho geométrico de vias (SEIXAS, 2010, 

para realizar um diagnostico do impacto do automóvel particular nas cidades inglesas.

[11]  VASCONCELLOS, pp. 150-157. O autor trata como a implementação e consolidação do 
Sistema Viário Principal.

[12]  A questão do trânsito a ser território de investigações técnicas da engenharia, que 
segundo Vasconcellos tem como objetivos principais o aumento da segurança, ampliação da 
ȟŔƃɭȶŔƃơɽɽǫŹǫȍǫƎŔƎơ�ơ�ƃɭơɽƃǫȟơȥʋȶ�ƎŔ�˫ʠǫƎơ˖�Ǝơ�ʽơǭƃʠȍȶɽ�áŔɭŔ�ȶ�ɢɭǫȟơǫɭȶ�ƎơɽŔ˪ȶ�Ŕ�ǫȟɢȍơ-
mentação da engenharia de tráfego e as regras de sinalização, policiamento e disciplina de 
trânsito foram fundamentais. Para os dois outros pontos, a implementação de uma grande 
rede viária de vias expressas de grande porte, posta em prática nas décadas de 1950 a 1970, foi 
fundamental Vasconcellos alerta, contudo, que por trás de um discurso de precisão e clareza 
ʋƢƃȥǫƃŔ�Ǝơ�ƃŖȍƃʠȍȶɽ�ȟŔʋơȟŖʋǫƃȶɽ�ǫȟɢȶɭʋŔƎȶɽ�ƎŔ�ơȥǌơȥǠŔɭǫŔ�Ǝơ�ȟơƃŞȥǫƃŔ�Ǝơ�˫ʠǫƎȶɽ�ơˉǫɽʋơ�
uma agenda política fomentada pela elite econômica. Essa agenda de reprodução de capital a 
ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶ�ǉȶȟơȥʋȶ�Ū�ǫȥƎʡɽʋɭǫŔ�ŔʠʋȶȟȶŹǫȍǭɽʋǫƃŔ�ơȥƃȶȥʋɭȶʠ�ŔȟɢŔɭȶ�ɢȶȍǭʋǫƃȶ�ȥŔ�ƃȍŔɽɽơ�ȟƢƎǫŔ�ɩʠơ�
ɢŔɭŔ�ȶ�Ŕʠʋȶɭ�ǉȶǫ�Ŕ�ǌɭŔȥƎơ�Źơȥơ˪ƃǫŔƎŔ�ơȟ�ɢɭǫȟơǫɭŔ�ǫȥɽʋŞȥƃǫŔ�ɢơȍŔ�ǫȟɢȍơȟơȥʋŔƇŴȶ�ƎŔ�ǫƎơȶȍȶǌǫŔ�
rodoviarista em São Paulo.



715

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

p.73), tudo isso em paralelo, em na maioria das vezes independente ao que se consolidava 
enquanto prática de urbanismo[13]. 

Mais do que isso, no campo acadêmico da engenharia civil, desenvolveu-se todo um 
conjunto de ideias em torno do que passou a chamar de construção de alta performance 
dedicada a certas atividades – como leito carroçável para veículos sob pneus, leito para 
transporte ferroviário, ou uma barragem para contenção de água e geração de energia 
– que requerem tecnologia avançada de construção, chamadas “obras de arte”[14]. Cons-
truídas em aço, concreto, pedra ou pela técnica de escavação, tais construções podem 
ser túneis, pontes, viadutos ou diques (pela sua natureza, escala e linearidade, as obras 
de arte viárias transitam entre as escalas da arquitetura e do urbanismo, oferecendo 
um desafio à análise desse feixe historiográfico). Enquanto objetos de projeto sem per-
manência humana contínua, elas foram reservadas na grande maioria ao campo disci-
plinar dos engenheiros, ainda que, no decorrer do século XX, alguns arquitetos tenham 
realizado incursões esporádicas nestas equipes de projeto, conhecidas como “projetos 
de caminho crítico[15]” focados no projeto e cálculo estrutural como disciplina principal 
de projetos. A despeito, portanto, de seu caráter ao mesmo tempo técnico e artístico, e de 

[13]  Como é o caso do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, que, a partir 
Ǝơ�ƃȶȥɽʠȍʋȶɭǫŔ�ǫȥʋơɭȥŔƃǫȶȥŔȍ�ƃȶȥʋɭŔʋŔƎŔ�ɢơȍȶ�eFzá�è��eɭʠɢȶ�Fˉơƃʠʋǫʽȶ�Ǝơ�zȟɢȍơȟơȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�
Pequeno Anel Rodoviário – desenvolveu um manual para projeto de vias expressas, ampla-
ȟơȥʋơ�ŹŔɽơŔƎȶ�ȥȶ�%ȍʠơ�%ȶȶȇ�Ǝơࠃࠄࠈࠀ��ʠȟŔ�ƃȶȟɢǫȍŔƇŴȶ�ƎŔɽ�ȥȶɭȟŔʋǫʽŔɽ�Ǝơ˪ȥǫƎŔɽ�ɢơȍŔ���òq¶�
ơ�ȶ�bơƎơɭŔȍ�%ʠɭơŔʠ�ȶǉ�áʠŹȍǫƃ�èȶŔƎɽ�Ǝơࠆࠂࠈࠀ��Ŕ�ࠃࠃࠈࠀ�ɭơȍŔʋǫʽȶ�Ūɽ�ơɽʋɭŔƎŔɽ�ɭʠɭŔǫɽ�ơ�ȶ�èơƎ�%ȶȶȇ�
�ơȍơŹɭŔʋǫȥǌ�Ŕ�-ơȥʋʠɭˊ�ȶǉ�-ȶȶɢơɭŔʋǫȶȥ-�ࠃࠀ߿ࠁ��Īơɭ�ĭFz¥eè¶bbࠆࠄࠈࠀ��ƎơɭơȍŔʋǫʽȶ�Ūɽ�ʽǫŔɽ�ʠɭŹŔȥŔɽ
Ǝǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁǉǠˁŔƎȶʋǌȶʽɢʠŹȍǫƃŔʋǫȶȥɽɢʠŹȍǫƃɭȶŔƎɽࠃࠀɽơɢȶƃʋࠂ߿ƃǉȟ��ƃơɽɽŔƎȶ�
em janeiro de 2020.

�ࠃࠀ �-ȶȥǉȶɭȟơ�eȍȶɽɽŖɭǫȶ�Ǝơ�þơɭȟȶɽ�þƢƃȥǫƃȶɽ�ơȟǫʋǫƎȶ�ɢơȍȶ�7¥Fè�7�ơɢŔɭʋŔȟơȥʋȶ�¥ŔƃǫȶȥŔȍ�Ǝơ�
Estradas de Rodagem – uma obra de arte pode ser uma estrutura necessária para a implantação 
Ǝơ�ʠȟŔ�ʽǫŔ�ɽơȥƎȶ�ƃȶȥɽǫƎơɭŔƎŔ�ʠȟŔࢨ�ȶŹɭŔ�Ǝơ�Ŕɭʋơ�ơɽɢơƃǫŔȍ�ࢩ¶�F�ʠȟŔ�ơɽʋɭʠʋʠɭŔ�Ǝơ�ƃŔɭŔƃʋơɭǭɽ-
ʋǫƃŔɽ�ơɽɢơƃǫŔǫɽ�ɩʠơ�ɭơɩʠơɭ�ɢɭȶǿơʋȶ�ơɽɢơƃǭ˪ƃȶ�7ơɽʋŔƃŔɽơ�ƃȶȟȶ�ʠȟŔ�¶�F�ʽǫŔƎʠʋȶɽ�ƃȶȟɢȍơˉȶɽ�
ʋŔȍ�ɩʠŔȍ�ȶ�FȍơʽŔƎȶ��ȶŴȶ�eȶʠȍŔɭʋ�Ŕȥʋǫǌȶ�ơȍơʽŔƎȶ�-ȶɽʋŔ�ơ�òǫȍʽŔ�ʽʠȍǌȶࢨ�¡ǫȥǠȶƃŴȶࢩ�ɽơȍơƃǫȶȥŔƎȶ�
como objeto de estudo da presente tese em desenvolvimento. A princípio, o nome “obra de 
arte” decorre da criatividade e empirismo aplicado ao desenvolvimento do projeto cunhado 
ơȟ�ȟơŔƎȶɽ�Ǝȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĪz

[15]  É considerada uma “obra de caminho crítico” aquele empreendimento que tem uma 
atividade principal que persiste por quase todo o cronograma de obra, e é amparada por ati-
ʽǫƎŔƎơɽ�ɽơƃʠȥƎŖɭǫŔɽ�ơ�Ǝơ�Ŕɢȶǫȶ�čȟ�ơˉơȟɢȍȶ�ɢȶƎơ�ɽơɭ�ƃȶȥɽǫƎơɭŔƎȶ�ʠȟŔ�ŹŔɭɭŔǌơȟ�ɩʠơ�ʋơȟ�
como caminho crítico os serviços de terraplanagem e estrutura de concreto, ou um viaduto, 
que tem a superestrutura como principal atividade.
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transitarem por sua natureza e escala, entre os campos disciplinares da arquitetura e do 
urbanismo, estas, malgrado exemplares excepcionais (em grande parte obras de autores 
já conhecidos pelos dotes plásticos como Maillart, Nervi ou Calatrava), raramente foram 
objeto de investigação historiográfica.

Dentre os engenheiros, a reflexão sobre o próprio ofício é mais rarefeita, e a inves-
tigação histórica sobre a implementação de infraestrutura é um exemplo tácito deste 
fenômeno. Embora ricas em informações técnicas, a pesquisas sobre as obras viárias 
como as de Zmitrowics e Borghetti em São Paulo pode ser considerada mais um relato 
sobre planos e projetos do Departamento de Obras Públicas de São Paulo do que uma 
análise historiográfica de sua realização ou premissas urbanas ou de transportes. Autores 
como Marilena Fajersztajn e Gustavo Partezani, embora em recortes temporais diferentes, 
trouxeram maior exatidão e objetividade na análise e classificação viária de São Paulo[16].

A análise da relação entre infraestrutura e cidade contudo parece em processo 
de encontrar novos horizontes, embora ainda pouco explorados por historiadores da 
arquitetura e do urbanismo, quando vista enquanto ferramenta para reprodução de 
capital industrial. Manuel Herce, discípulo de Manuel Castells, realiza uma rica dis-
cussão sobre o papel da demanda por infraestrutura na formação da cidade moderna 
industrial enquanto atividade de reprodução do capital. Segundo ele, a cidade atual, 
enquanto produto da Revolução Industrial, se tornou pela primeira vez na história, 
local de produção e reprodução do capital, da cultura e do estilo de vida da sociedade. 
Sua densidade populacional demandava uma área sensivelmente maior do que sua 
mancha urbana, tornando assim a implementação de infraestrutura em escala regional 
(com ramificações e enraizamentos internos), essencial e indispensável (HERCE, p.10). 
Neste cenário, teriam entrado em jogo também as infraestruturas de serviços urbanos, 
praticamente inexistentes no início do século XIX, e que, como notoriamente difundido, 
foram elementos fundamentais de transformações como as de Paris de Haussmann, 
Barcelona de Cerdá, Amsterdã de Berlage. As mais-valias geradas por infraestruturas 
cada vez maiores em escala e investimento foram uma das forças motrizes para o boom 
urbano da modernidade. Na pesquisa de doutorado em andamento, aliás, temos enfati-
zado que não somente as infraestruturas viárias foram ferramentas cruciais do desenho 
e modelagem da cidade, mas também motor principal de transformações na história 

�ࠅࠀ �b��FèòŁþ��¥�¡ŔɭǫȍơȥŔ�èʠŔɽ�ơ��ʽơȥǫƎŔɽࡪ�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ū�ƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔƇŴȶ�ʽǫŖɭǫŔ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ƃǫƎŔƎơ�
Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ7�ǫɽɽơɭʋŔƇŴȶ�Ǝơ�¡ơɽʋɭŔƎȶ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�á¶�zčòáࠁࠀ߿ࠁ��ʽơɭ�ʋŔȟŹƢȟ�è¶7èzečFò�
eʠɽʋŔʽȶ�áŔɭʋơ˖Ŕȥǫ�ĪǫŔɽ�áʡŹȍǫƃŔɽ�ơ�-ȶȥɽʋɭʠƇŴȶ�ơȟ�òŴȶ�áŔʠȍȶࠇࠈࠇࠀ� -�7ǫɽɽơɭʋŔƇŴȶ�Ǝơ�¡ơɽ�ࠄࠃࠈࠀ
ʋɭŔƎȶ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�b�ččòáࠆ߿߿ࠁ�
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da industrialização brasileira, como nó de entrelaçamento de dois de seus principais 
setores, o automobilismo e o da construção civil pesada.

Na historiografia da arquitetura a situação é ainda mais rarefeita, quando se busca 
interlocução sobre projeto de infraestrutura. Sem a considerar dentro do espectro de 
expressão do ofício dos arquitetos, historiadores e críticos não parecem ter desenvolvido 
ferramentas próprias para o escrutínio desse tipo de construções. Os principais registros 
históricos da engenharia têm se reservando a preservar somente os dados tidos como 
relevantes para sua justificativa como solução para os problemas da mobilidade urbana, 
através do acompanhamento do desenvolvimento do ofício: técnicas construtivas 
utilizadas, planos de ataque, modalidades de contratação e produtividades tampouco 
facilitam o seu exame histórico. De modo que são raras as reflexões sobre a aderência 
ou descolamento com relação aos planos urbanísticos, que muitas vezes deram as suas 
diretrizes e formalizaram sua demanda, e muito menos ainda sobre os impactos de tais 
construções – muitas vezes em escala regional ou continental – na paisagem edificada.

De fato, a investigação sobre a arquitetura das infraestruturas encontra muitas 
lacunas, reforçando a impressão de distanciamento entre a promessa do modernismo no 
acompanhamento do desenvolvimento tecnológico dos ciclos de desenvolvimento indus-
trial e suas realizações efetivas[17].  Como apontado pelo teórico inglês Reyner Banham, 
durante o desenvolvimento do cânone moderno o estudo da estética da máquina e das 
infraestruturas atraiu a atenção e interesse de muitos dos mais conhecidos historiadores, 
críticos e ideólogos. Foram muitas as narrativas que durante as primeiras décadas do 
século XX buscaram na produção dos engenheiros, na crença na salvação pela tecnolo-
gia, e especificamente na temática da arquitetura fabril, utilitária, da engenharia civil 
em processo de industrialização com pioneirismo , temas para a compreensão do que 
se postulava como novo paradigma da arquitetura, recontado a partir de uma análise 
seletiva da historiografia moderna:

O tema central do corpo de pensamento prático era o problema do 
mecanismo, ou antes, o relacionamento entre arquitetura, enquanto 
arte do design, com a produção mecânica em todas as suas fases, desde 
a oficina da fábrica até o anúncio do produto acabado. O relaciona-
mento foi examinado mais de perto em 2 pontos críticos: a estética da 

�ࠆࠀ �%�¥q�¡�èơˊȥơɭ�þơȶɭǫŔ�ơ�áɭȶǿơʋȶ�ȥŔ�áɭǫȟơǫɭŔ�FɭŔ�ƎŔ�¡ŖɩʠǫȥŔ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�áơɭɽɢơƃʋǫʽŔ�
1975. Neste livro, objeto sua pesquisa de doutorado sobre a relação entre arquitetura moderna 
e a industrialização, o autor coloca em questionamento a capacidade da arquitetura moderna, 
ŔǫȥƎŔ�ŔȥƃȶɭŔƎŔ�ơȟ�ʋɭŔƎǫƇɝơɽ�ŔƃŔƎƦȟǫƃŔɽ�Ǝȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴzĴ�ơȟ�ŔƃȶȟɢŔȥǠŔɭ�ȶ�Ǝơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�ƎŔ�
tecnologia, e na promessa de apresentar a estética da máquina em constante transformação.
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construção de maquinaria e a estética do projeto de produtos. Tomando 
oficialmente o primeiro ponto, os líderes do pensamento arquitetônico 
alemão, bem como os futuristas italianos, deploraram a aplicação do 
trabalho artístico às estruturas de maquinismos; porém, enquanto os 
futuristas pretendiam fazer surgir uma estética a partir da maquinaria 
e da técnica, os alemães esperavam introduzir um pouco de estética 
nestes (BANHAM, 1975, p.94)[18].

Banham coloca este tema como crítica à historiografia de arquitetura moderna em 
sua visão estreita do feixe de modernidades, bem como em sua compreensão limitada 
da real dimensão da tecnologia . Para o autor, o flerte da arquitetura moderna e de seus 
críticos e apologistas não só era apenas focado na estética e no fetiche da máquina, 
como também falhou ao tentar impor ao produto da industrialização de consumo de 
massa propriedades herdadas do espírito de ordem teoria de geometria do classicismo 
(BANHAM, 1975, p.94). 

Já em 1955, em um dos seus primeiros artigos, “Vehicles of Desire”, se envolve na dis-
cussão sobre como a cultura arquitetônica de sua época não teria ainda amadurecido 
um discurso capaz de equacionar a estética do produto descartável – no caso, o automó-
vel. O clima de interesse pelo produto de origem e consumo populares, comum entre a 
geração de Banham, em específico seus colegas de Independent Group é não só nítido, 
tanto quanto um delineador do discurso do artigo. Banham combina tal sensibilidade 
com sua capacidade de analisar objetos de design através de suas simbologias atribuídas, 
como o balanceamento entre poder masculino e luxúria feminina que encontrava nas 
curvas dos automóveis. Nenhum ornamento é acidental. Para Banham o profissional 
que desenha automóveis é de natureza diversa da do arquiteto: mentes anônimas em 
equipes anônimas, estes se esforçam a dar às suas criações, através de iconografias sim-
bólicas retiradas de filmes, ficções científicas, aeronaves, e outros produtos de consumo já 
presentes no ideário popular, as qualidades aparentes de “velocidade, poder, Brutalismo 
(!) luxúria, exotismo, extravagância e, é claro, apelo sexual”[19].

[18]  Passando os principais ideólogos da estética da máquina por um crivo que destacaria 
Buckminster Fuller como um dos principais profetas da Segunda Era da Máquina, Banham eleva 
os futuristas a um patamar acima das demais vanguardas quando se fala em experimentações 
e exposições aos objetos do desenho industrial, como o automóvel, o avião e as infraestruturas 
urbanas necessárias para acolher tais objetos.

�ࠈࠀ �zŹǫƎࢨ�ĪơǠǫƃȍơɽ�ȶǉ�7ơɽǫɭơࢩ��ɭʋࠀ��òơʋơȟŹɭȶࠄࠄࠈࠀ��ɢࠂ�
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Em A Concrete Atlantis, Banham reivindica aos engenheiros e arquitetos dos Estados 
Unidos um lugar na historiografia moderna, por suas contribuições reais ao avanço 
tecnológico e do uso das ferramentas proporcionadas pelo desenvolvimento da tec-
nologia do concreto e aço para a construção de infraestruturas fabris e de logística, 
evocadas por arquitetos modernistas como Gropius, Mendelsohn, Moisei Ginzburg e Le 
Corbusier como monumentos modernos (BANHAM, 1986). Não por acaso um dos seus 
exemplos paradigmáticos foi a descrição da fábrica da Fiat em Lingotto, arredores de 
Turim, projetada pelo engenheiro italiano Mattè-Trucco, que implementou uma pista 
de testes para veículos recém-fabricados (BANHAM, 1985)[20].

Assim como para Mattè-Trucco, também para Le Corbusier o automóvel e a via 
expressa tornar-se-iam elementos centrais de projeto. Desde o início da década de 1920, a 
Ville Contemporaine , e sobretudo em suas propostas para Argel, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Montevideo, o nexo entre edifício e cidade e suas apropriações – ainda que superficiais 
– dos desenvolvimentos contemporâneos de engenharia de estradas são reveladores 
de um interesse dos arquitetos pelo tema da autopista. Malgrado as experimentações 
tipológicas, Le Corbusier, sua relação com o automóvel, assim como com a máquina 
em geral, foi muito mais simbólica do que prática. Limitação, na verdade, generalizada 
na corrente principal do movimento moderno, acolhida pelo CIAM, analisou Banham. 
De fato, nenhuma grande ligação dos arquitetos com os desenvolvimentos da ciência 
de engenharia rodoviária emergente nas primeiras décadas do século XX – a exemplo 
dos Highway Acts que implementaram as primeiras rodovias interestaduais nos EUA, 
as Autobahnen alemãs e as primeiras parkways nas franjas urbanas de Los Angeles e 
Nova York. Tampouco tiveram participação no desenvolvimento do Blue Book e Red 
Book, desenvolvidos respectivamente, para rodovias rurais e vias expressas urbanas, no 
decorrer das décadas de 1930 a 50, nos Estados Unidos.

É em território estadunidense que ensaios mais eloquentes de apreciação da infra-
estrutura rodoviária como objeto historiográfico se desenvolveram. Uma das leituras 
pioneiras da paisagem rodoviária foi realizada por Reyner Banham em Los Angeles: The 
Architecture of Four Ecologies, publicado em 1970, é com certeza o seu mais controverso 
livro. Sua postura sensível à expressões do vernacular moderno na cidade de Los Angeles 
e sua indagação a respeito das virtudes da cidade foi lida por muitos dentro do meio 
acadêmico como uma apologia à cidade subproduto do capitalismo tardio. Através da 
prosa fluida e por vezes cômica de Four Ecologies Banham propõe uma leitura menos 
preconceituosa do fenômeno das novas cidades. Banham utiliza de seu próprio choque 
pessoal frente as diferenças culturais entre as cidades europeias – densas, na escala do 

�߿ࠁ �%�¥q�¡�èơˊȥơɭࢨ�bǫŔʋࡪ�þǠơ�áǠŔȥʋȶȟ�ȶǉ�¶ɭƎơɭࢩ�¥ơˁ�òȶƃǫơʋ �́ ࠇࠇࠅࠇ�ɢɢࠄࠇࠈࠀ��òơʋࠃࠅࠀࠀ�ȥࠁࠆ̔
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pedestre, carregadas de carga histórica – e Los Angeles, para ele a epítome da nova cidade 
americana. No capítulo dedicado à ecologia das vias expressas, Autopia, Banham não 
consegue disfarçar seu entusiasmo em falar sobre a estética da velocidade e do estilo 
de vida angeleno, dedicado a depositar parte de seu tempo – e personalidade – na cul-
tura das freeways (BANHAM, 1970) .  Seu entusiasmo com o sistema rodoviário chega ao 
ponto de relevar o trânsito da cidade como um problema urbano – o que atualmente 
demonstraria ingenuidade, visto o agravamento das condições de transporte na cidade. 
Ele idealiza o sistema de transporte e seu estilo de vida correlato. Estar preso no trânsito 
é para Banham, uma atividade de sociabilização, um paradoxo de liberdade pessoal e 
disciplina pública que permeia a sociedade mecanizada urbana.

Mais tarde, David Brodsly destacou a percepção da malha de vias elevadas expressas 
enquanto artefato urbano dotado de estética e válido enquanto peça de arquitetura. 
Percebe a obra de arte enquanto edificação linear estruturadora da paisagem urbana[21]. 
Mas é o geógrafo e escritor John Brinckerhoff Jackson quem melhor captura a paisagem 
rodoviária americana[22]. J. B. Jackson, como é conhecido, explorou a paisagem americana 
transformada pelo homem no pós II Guerra[23]. Durante décadas, viajou pelas estradas do 
meio-oeste do país, conhecendo pequenos vilarejos, cidades à beira da estrada, e escreveu, 
em uma série longa de artigos uma apologia da paisagem rodoviária. Em seus escritos, 

�ࠀࠁ �%è¶7ò�ĵ�7ŔʽǫƎ����bɭơơˁŔˊࡪ�Ŕȥ�ŔɢɢɭơƃǫŔʋǫʽơ�ơɽɽŔ ơɭȇơȍơ%�́ ��čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�ȶǉ�-ŔȍǫǉȶɭȥǫŔ�áɭơɽɽ́
1981. Banham destaca, em Scenes of America Deserta, narrativa sobre a ocupação humano 
território árido do deserto do Vale da Morte, no Meio-Oeste Americano, a estrada como o 
anti-arranha-céu, destacando duas polaridades da monumentalidade linear do Americanismo.

[22]  John Brinckerhoff Jackson pode ser considerado o pai do estudo do vernacular moderno 
ȥȶɽ�FɽʋŔƎȶɽ�čȥǫƎȶɽ�Źơȟ�ƃȶȟȶ�ʠȟ�Ǝȶɽ�ǉʠȥƎŔƎȶɭơɽ�ƎŔ�ơɽƃȶȍŔ�Ǝơ�ơɽʋʠƎȶɽ�ƎŔ�ɢŔǫɽŔǌơȟ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ�
americana, estabelecida na costa oeste da Califórnia. Segundo Paul Groth e Chris Wilson, J. B. 
Jackson, ou “Brinck”, como era conhecido, teria fundado nos anos 1930 o tema da paisagem 
ƃʠȍʋʠɭŔȍࢨ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ��ŔȥƎɽƃŔɢơࢩ�ȥȶ�ƃơȥŖɭǫȶ�ŔƃŔƎƦȟǫƃȶ�Ǝơ�ǌơȶǌɭŔ˪Ŕ�ǠʠȟŔȥŔ�ȶ�ɩʠơ�ǉɭʠʋǫ˪ƃȶʠ�ơȟ�
ʠȟŔ�ɽƢɭǫơ�Ǝơ�ƎǫɽƃǫɢȍǫȥŔɽ�ȟǫȥǫɽʋɭŔƎŔɽ�ȥŔɽ�ʠȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơɽ�Ǝơ�%ơɭȍơȇơ ��ơ-č-ò�˖�ơȟ�òŔȥʋŔ�-ɭʠ́
ơȟ��ȶɽ��ȥǌơȍơɽ�č-���¥ȶ�ȍǫʽɭȶ�FʽơɭˊƎŔˊ��ȟơɭǫƃŔࡪ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ��ŔȥƎɽƃŔɢơɽ��ǉʋơɭ%�����Ŕƃȇɽȶȥ�ǉȶɭŔȟ�
ɭơʠȥǫƎȶɽ�Ŕɭʋǫǌȶɽ�Ǝơ�ʋɭƦɽ�ǌơɭŔƇɝơɽ�Ǝơ�ǫȥʋƢɭɢɭơʋơɽ�ƎŔ�ɢŔǫɽŔǌơȟ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ�ƃȶȟȶ�þǫȟȶʋǠˊ�7Ŕʽǫɽ�
qơȍơȥ�qȶɭȶˁǫʋ˖�7ơȥǫɽơ�òƃȶʋʋ�%ɭȶˁȥ�ơ�eˁơȥƎȶȍˊȥ�ĭɭǫǌǠʋ��ȍƢȟ�Ǝơ�ʋơɭ�ǉȶɭȟŔƎȶ�ǌơɭŔƇɝơɽ�Ǝơ�
acadêmicos, também se acercou de pesquisadores e arquitetos que publicaram no periódico 
ơƎǫʋŔƎȶ�ɢȶɭ��Ŕƃȇɽȶȥ�Ŕ�ɭơʽǫɽʋŔ��ŔȥƎɽƃŔɢơ�ɭơɽɢȶȥɽŖʽơȍ�ɢɭǫȥƃǫɢŔȍ�ɢơȍŔ�ơˉɢŔȥɽŴȶ��ƎŔ�Ǝơ˪ȥǫƇŴȶ�
de “paisagem” na academia.

�ࠂࠁ ���-�ò¶¥��ȶǠȥ�%ɭǫȥƃȇơɭǠȶǉǉ�7ǫɽƃȶʽơɭǫȥǌ�ʋǠơ�ĪơɭȥŔƃʠȍŔɭ��ŔȥƎɽƃŔɢơ�¥ơˁ�qŔʽơȥࡪ�ĵŔȍơ�
čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�áɭơɽɽࠃࠇࠈࠀ��áŔɭŔ�ơɽƃɭǫʋȶɽ�ǫƃȼȥǫƃȶɽ�Ǝȶ�Ŕʠʋȶɭ�ʽơɭ�Łč%F�Fɭʽǫȥ�q��ŔȥƎɽƃŔɢơɽࡪ�ɽơȍơƃʋơƎ�
ˁɭǫʋǫȥǌɽ�ȶǉ%�����Ŕƃȇɽȶȥ�-ŔȟŹɭǫƎǌơࡪ�čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�ȶǉ�¡ŔɽɽŔƃǠʠɽɽơʋɽ߿ࠆࠈࠀ�
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Jackson utiliza a rodovia anônima como objeto de estudo do vernacular moderno, sem 
se atrelar a regionalismos, coloca o questionamento sobre a suposta gratuidade da 
arquitetura de beira de estrada, contrariando os entusiastas da eficiência asséptica da 
via expressa nos EUA – dentre os quais os engenheiros da AASHO e do Transportation 
Research Board – para ele, mais do que valorizar a beleza acidental da apropriação vulgar 
das margens e acostamentos de autoestradas, nelas não haverá nada de acidental: Ela é 
parte de uma meticulosa e sutil rede de estratégias historicamente utilizadas para atrair 
as novas massas de motoristas para uma nova ecologia de consumo. A partir da percepção 
da paisagem em movimento inaugurada pelo automóvel, as edificações do vernacular 
comercial teriam passado a adquirir uma forma simples, acessível, de fácil apreensão, 
e ao mesmo tempo chocante, simbólica. Para Jackson, tais interesses por disciplinar a 
autoestrada derivavam da referência de paisagens eurocêntricas, antidemocráticas, 
e antimodernas. Interessado nos aspectos sociais, estéticos, mas principalmente na 
ritualística social relacionada às infraestruturas viárias, Jackson buscava na criação da 
“odologia” – do grego hodos (caminho) sendo a “ciência ou estudo das estradas” – quase 
que justificar não apenas os processos que teriam levado a construção da rede de estradas 
estadunidenses, mas principalmente como tais processos teriam também moldado a 
sociedade. Jackson não era um historiador, mas é possível ver ecos e possibilidades de 
seu trabalho na produção de historiadores de arquitetura recentes e contemporâneos, 
como o próprio Banham, Spiro Kostoff, Gwendolyn Wright, e arquitetos como Robert 
Venturi e Denise Scott-Brown.

Busca-se construir novas ferramentas, através do cruzamento de fontes de enge-
nharia, para o enfrentamento direto do aspecto formal das atitudes construtivas por trás 
da produção das infraestruturas viárias na cidade do século XX. Busca-se também uma 
abordagem mais profunda, isto é, histórica, do saber rodoviário, o estudos dos processos 
e agentes de produção dessa paisagem, e uma sensibilidade maior ao vernacular urbano. 
Munido de tais ferramentas, será possível expandir a leitura da cidade e sua paisagem por 
valores tão relevantes quanto os que mobilizaram a arquitetura e urbanismo modernos.
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��zȍʠɽʋɭŔƇŴȶ�ɭơȍŔƃǫȶȥŔ�Ŕ�ɭơɢɭȶƎʠƇŴȶ�ƎŔࢩ�ǫȇơ�ʋǠơ�ʋŔǫȍ�ȶǉ�Ŕ�ƃȶȟơʋࢨ�ࢩȶȟȶ�Ŕ�ƃŔʠƎŔ�Ǝơ�ʠȟ�ƃȶȟơʋŔ-ࢨ
ʽǫƎŔ�ʠɭŹŔȥŔ�Ŕȶ�ȍȶȥǌȶ�ƎŔɽ�ʽǫŔɽ�ơˉɢɭơɽɽŔɽ�ʠʋǫȍǫ˖ŔȥƎȶ�Ŕ�ȍʠ˖�Ŕɭʋǫ˪ƃǫŔȍ�ƃȶȟȶ�ɽǭȟŹȶȍȶ�Ǝơ�ŔɢɭȶɢɭǫŔ-
ƇŴȶ�ơ�ɭǫɩʠơ˖Ŕ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ�Ǝȶ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶ��zȍʠɽʋɭŔƇŴȶ�Ǝơ%�����Ŕƃȇɽȶȥ�ɢŔɭŔࢨ�¶ʋǠơɭ7ǫɭơƃʋơƎ�qȶʠɽơɽࢩ�
Landscape n. 6, 1956-57, p. 35. 
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RESUMO

O trabalho aqui apresentado relata uma atividade de pesquisa e extensão, ainda em andamento, 
relativa a área do loteamento Anglo, no bairro da Balsa, localizada na região Leste da cidade de 
Pelotas/RS, Zona Bioclimática 2, Sul do Brasil. A pesquisa avalia a qualidade térmico-energé-
tica das unidades habitacionais do loteamento, a maioria delas sendo habitações de interesse 
social (HIS), através da coleta de dados de campo, e propõe soluções para mitigar os problemas 
detectados. A proposta é usar a estratégia de adição - uma intervenção que prevê o enxerto 
de volumes em arquiteturas já existentes – como uma ferramenta para trasformar as casas: 
elementos autoconstruídos podem ser adicionados às habitaçoes podendo melhorar o micro-
clima, o espaço e a percepção estética. O trabalho será focado em uma listagem de elementos 
para anexar às casas: ampliando os espaços, protegendo da radiação, captando a luz e o ar. 
Eles devem ser fáceis de construir, replicàveis e adaptáveis às diferentes situações e modos de 
vida. A intenção é definir um método de projeto que forneça modelos funcionais, visíveis, fáceis 
e baratos de implementar. Uma das finalidades desse trabalho é esclarecer para a comunidade 
de moradores a validade dessas intervenções, tornando-as visíveis para que outros moradores 
as tomem como exemplo.

PALAVRAS-CHAVE: assentamentos informais. HIS. autoconstrução. conforto térmico. estratégia 
de adição.  

ABSTRACT 

The work presented here reports a research and extension activity, still in progress, which affects 
the area of   the Anglo subdivision, in the Balsa neighborhood, located in the eastern region of 
the city of Pelotas / RS, Bioclimatic Zone 2, Southern Brazil. The research evaluates the dwellings 
thermal-energy quality in the area, in which most of the houses are social ones, through the 
collection of real data, and proposes solutions to mitigate the problems detected. The proposal 
is to use the addition strategy - an intervention that provides for grafting volumes into existing 
architectures - as a tool to transform houses: self-built elements can be added to houses and 
can improve the microclimate, space and the aesthetic perception. The work will focus on a list 
of elements to attach to houses: expanding spaces, protecting from radiation, capturing light 
and air. They must be easy to build, replicable and adaptable to different situations and types 
of life. The intention is to define a design method that provides functional, visible, easy and 
inexpensive models to implement. One of the purposes of this work is to clarify to the commu-
nity of residents the validity of these interventions, making them visible for other residents to 
take as an example.
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KEYWORDS: informal settlements. social housing. self-construction. thermal comfort. addition 
strategy.  

RESUMEN

El trabajo presentado aquí informa una actividad de investigación y extension, todavía en 
progreso, que afecta el área de la subdivisión Anglo, en el barrio de Balsa, ubicado en la región 
oriental de la ciudad de Pelotas / RS, Zona bioclimática 2, Sur de Brasil. La investigación evalúa 
la calidad de la energía térmica de las viviendas en el área, la mayoría de ellas siendo vivien-
das sociales, mediante la recopilación de datos reales, y propone soluciones para mitigar los 
problemas detectados.

La propuesta es utilizar la estrategia de adición, una intervención que proporciona volúmenes 
de injerto en arquitecturas existentes, como una herramienta para transformar casas: se pueden 
agregar elementos auto-construidos a las casas que pueden mejorar el microclima, el espacio y 
la percepción estética. El trabajo se centrará en una lista de elementos: para expandir espacios, 
para proteger contra la radiación, para capturar luz y aire. Deben ser fáciles de construir, repli-
cables y adaptables a diferentes situaciones y tipos de vida. La intención es definir un método 
de diseño que proporcione modelos funcionales, visibles, fáciles y económicos de implementar. 
Uno de los propósitos de este trabajo es aclarar a la comunidad de residentes la validez de estas 
intervenciones, haciéndolas visibles para que otros residentes las tomen como ejemplo.

PALABRAS-CLAVE: asentamientos informales. vivienda de interés social. autoconstrucción. 
confort térmico. estrategia de adición.

INTRODUÇÃO

O contexto da pesquisa é a cidade. Os assentamentos urbanos estão crescendo 
constantemente. Em 2018, cerca de 55,3% da população mundial população vivia em 
assentamentos urbanos. Até 2030, áreas urbanas são projetadas para abrigar 60% de 
pessoas globalmente e uma em cada três pessoas morará em cidades com pelo menos 
meio milhão de habitantes[1] (ONU, 2018). Como pode ser lido no relatório de 2003, feito 
pelo programa de assentamentos humanos da ONU (UN-Habitat)[2], The challenge of slums, 
o maior aumento da população urbana será nas cidades dos países em desenvolvimento, 

�ࠀ �7ŔƎȶɽ�Ǝơ�¶¥č�ȥȶ�ɭơȍŔʋȷɭǫȶ�þǠơ�ĭȶɭȍƎࢫɽ�-ǫʋǫơɽ�ǫȥࠇࠀ߿ࠁ��Ǝǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�Ǡʋʋɢɽࡪˁˁˁʠȥȶɭǌ
ơȥơʽơȥʋɽƃǫʋǫơɽƎŔˊŔɽɽơʋɽɢƎǉʋǠơˁȶɭȍƎɽƃǫʋǫơɽǫȥࠇࠀ߿ࠁƎŔʋŔŹȶȶȇȍơʋɢƎǉ

�ࠁ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ��Ǡʋʋɢɽࡪˁˁˁʠȥȶɭǌɭʠȍơȶ˫Ŕˁ˪ȍơɽ-ǠŔȍȍơȥǌơह߿ࠁȶǉह߿ࠁòȍʠȟɽɢƎǉ
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residindo em slums - assentamentos subnormais -  lugares onde cerca de um terço da 
população urbana do mundo vive (ONU, 2003). Grandes espaços de habitação informal 
continuam a ser uma característica importante da estrutura das áreas urbanas nos 
países em desenvolvimento. No Brasil, o fenômeno se mostra principalmente com o 
crescimento das favelas, ou também denominados assentamentos precários ou cidade 
informal. As favelas têm sido a única solução em larga escala para fornecer moradia 
para pessoas de baixa renda. É o único tipo de moradia que é acessível aos pobres nas 
cidades onde a competição por terras e lucros é intensa e o local onde eles podem morar 
se tiverem pouca renda ou nenhuma outra opção (ONU, 2003). Nesse cenário, a população 
que não pode acessar o mercado imobiliário constrói sua própria casa sem assistência 
técnica (CARDOSO, SANTO AMORE, 2018), sendo que os moradores são obrigados a dedicar 
seu tempo livre à autoconstrução (MARICATO, 2015), numa realidade em que o direito a 
uma moradia digna e acesso a cidade não faz parte da remuneração da grande maioria 
da força de trabalho do país. Como Bonduki (2017) descreve bem, essas casas são cons-
truídas pelo mesmo habitante que, antes de tudo, compra ou ocupa o terreno, desenha 
um esquema de construção, sem o auxílio de pessoal especializado, obtém o o material, 
busca mão-de-obra, gratuita ou remunerada de maneira informal e, finalmente, constrói 
a casa. Nas favelas, as casas são estruturadas de maneira precária, muitas vezes criadas 
com materiais e componentes de baixa qualidade. O edifício final, muitas vezes ocupa 
todo o lote causando um crescimento compacto, em que as casas são próximas umas 
das outras, sem qualquer espaço aberto entre elas. A situação é agravada quando as 
casas crescem verticalmente, bloqueando as aberturas das edificações adjacentes. As 
condições climáticas internas pioram consideravelmente, ainda que já fossem precárias, 
devido também a uma distribuição espacial irregular. A falta de aberturas suficientes 
também afeta a relação das casas com o espaço exterior, muitas vezes percebido como 
um lugar hostil e inseguro. Esta sobreposição sufocante dos edifícios, juntamente com 
a ausência de regras e hierarquias espaciais e volumétricas, reduz o espaço externo. As 
comunidades só têm vias e espaços residuais pequenos e insalubres como áreas coletivas. 
O Observatório de Favelas[3] considera a favela como “território constituinte da  cidade” 
(2009), reconhecível pelas seguintes características, presentes as vezes só em parte:

Insuficiência histórica de investimentos do Estado e do mercado formal, 
principalmente o imobiliário, financeiro e de serviços; forte estigmati-
zação sócio-espacial, especialmente inferida por moradores de outras 

[3]  O Observatório de Favelas é uma organização da sociedade civil de pesquisa, consultoria 
ơ�ŔƇŴȶ�ɢʡŹȍǫƃŔ�ƎơƎǫƃŔƎŔ�Ū�ɢɭȶƎʠƇŴȶ�Ǝȶ�ƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶ�ơ�Ǝơ�ɢɭȶɢȶɽǫƇɝơɽ�ɢȶȍǭʋǫƃŔɽ�ɽȶŹɭơ�Ŕɽ�
ǉŔʽơȍŔɽ�ơ�ǉơȥȼȟơȥȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁȶŹɽơɭʽŔʋȶɭǫȶƎơǉŔʽơȍŔɽȶɭǌŹɭ
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áreas da cidade; edificações predominantemente caracterizadas pela 
autoconstrução, que não se orientam pelos parâmetros definidos pelo 
Estado; apropriação social do território com uso predominante para 
fins de moradia; ocupação marcada pela alta densidade de habitações; 
indicadores educacionais, econômicos e ambientais abaixo da média 
do conjunto da cidade;  níveis elevados de subemprego e informalidade 
nas relações de trabalho; taxa de densidade demográfica acima da 
média do conjunto da cidade; ocupação de sítios urbanos marcados 
por um alto grau de vulnerabilidade ambiental; alta concentração de 
negros e descendentes de indígenas, de acordo com a região brasileira; 
grau de soberania por parte do Estado inferior à média do conjunto 
da cidade; alta incidência de situações de violência, sobretudo a letal, 
acima da média da cidade; relações de vizinhança marcadas por intensa 
sociabilidade, com forte valorização dos espaços comuns como lugar 
de convivência.(DE SOUZA E SILVA, 2009)  

A Lei de Assistência Técnica[4], que garante o direito das famílias de baixa renda 
à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 
interesse social (BRASIL, 2008), raramente foi aplicada (CARDOSO, SANTO AMORE, 2018). 
De acordo com a Lei de ATHIS (Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social) a 
assistência técnica deve cobrir todos os aspectos do projeto, acompanhamento e execução 
da obra, tarefas dos profissionais do setor, nas áreas de arquitetura, urbanismo e enge-
nharia. O § 1o do art. 2°[5] afirma que a assistência técnica deve estar relacionada tanto 
para à construção como à reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação, 
beneficiando não apenas os habitantes que recebem apoio, mas também os profissionais 
que ampliam seu campo de ação (DOS SANTOS, 2020). A lei apóia a importância do direito 
a uma moradia de qualidade, dirigido a todos os cidadãos e não apenas àqueles com 
renda mais alta, assim como se pode ler no art. 25, da Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos (DUDH) da ONU[6], e no Estatudo da Cidade, do Brasil, de 2001[7]. Outro aspecto 
importante para a aplicação da ATHIS é a atenção necessária à qualidade das interven-
ções. A casa e o ambiente em que está localizada afetam a saúde e a qualidade de vida 
dos habitantes. Ambientes adequados, que satisfazem plenamente as necessidades da 
população, facilitam a realização de atividades diárias, impedindo também a entrada 
de doenças físicas ou mentais (DOS SANTOS,2020). 

O trabalho aqui apresentado relata a atividade de pesquisa e extensão que busca 
levar a Assistência Técnica para melhorias habitacionais em residências localizadas em 
assentamentos precários. É realizada com o suporte do Núcleo de Pesquisa em Arquitetura 
e Urbanismo – NAURB - e do Laboratório de Conforto e Eficiência Energética – LABCEE 
- da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pelotas. O estudo quer dar 
continuidade às pesquisas anteriores[8] , efetuadas na mesma área: o loteamento Anglo, 
na área da Balsa, região Leste da cidade Pelotas/RS (Figura 1). 
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O PAC EM PELOTAS  
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A ocupação em larga escala da área do Anglo se deu a partir do final da década de 90, 
sendo os moradores inicialmente filhos e netos dos antigos funcionários do Frigorífico 
Anglo. Em janeiro de 2007 Governo Lula lançou um ambicioso programa de investimentos 
em infraestrutura – o Programa de Aceleração do Crescimento – querendo promover o 
desenvolvimento econômico,  dando poder aos investimentos públicos e encorajando um 
ambiente favorável aos investimentos privados (CARDOSO, DENALDI 2018). O Programa 
foi dividido em duas fases: o PAC1 (2007-2010) e o PAC2 (2011-2014).  Foi organizado em 
eixos de investimento. No PAC1 é encontrada a Modalidade Urbanização de Assentamen-
tos Precários (PAC-UAP), incluída no Eixo denominado Infraestrutura Social e Urbana. 

Vale destacar que os Programas e Ações incluídos no PAC-UAP não se 
destinam apenas à  execução de obras de urbanização de favelas, englo-
bando investimentos em elaboração de projetos e planos de habitação, 
construção de unidades habitacionais, assessoria técnica, desenvolvi-
mento institucional, requalificação de imóveis e construção de lotes 
urbanizados; e que existem outros Programas e Ações que destinam 
recursos para urbanização de favelas no âmbito do PAC que não estão 
incluídos no PAC-UAP (CARDOSO, DENALDI 2018).  

O programa conseguiu ampliar a escala de intervenção nas favelas, favorecendo 
uma urbanização integrada dos assentamentos precários, tratando a dimensão social, 
urbana-  ambiental e fundiária.  No município de Pelotas o programa PAC-UAP - destinado 
a famílias de renda entre 0 e 3 salários mínimos, foi executado através do Programa Far-
roupilha PAC, em 2007. Conhecido como PAC Anglo, o projeto para este bairro, comprome-
teu-se a requalificar a área por meio de melhorias na infraestrutura urbana e provisão 
de habitação para a realocação de 90 famílias em risco e 20 moradias para reversão de 
precariedade. (DUTRA, 2017). A permanência da população na localidade e a supressão 
dos domicílios rústicos e localizados nas margens do canal foram priorizadas (MEDVE-
DOVSKI, 2015). Em 2013, durante a 5ª Conferência Municipal da Cidade, promovida pela 
Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU), dados sobre a problemática 
habitacional da cidade de Pelotas foram discutidos (PLHIS PELOTAS, 2013). Resultou que 
o déficit habitacional de Pelotas contava com 13.598 unidades habitacionais. A cidade 
possui 113 mil residências cadastradas no IPTU e seu déficit habitacional é de 11,93%, 
índice considerado alto em comparação às cidades do mesmo porte e que apresentam 
em média 6% de carência. A assessoria técnica do PLHIS identificou que Pelotas, ao invés 
de construir novas casas, precisa melhorar as já existentes. Isto pode ser deduzido pelo 
índice alto de moradias consideradas inadequadas, seja pela falta de regularização 
fundiária ou pelas precárias condições de infraestrutura (DUTRA, 2017). No loteamento 
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em estudo foram construídas pelo programa PAC casas padrões com cerca de 36 m², 
constituídas por dois dormitórios, sala com cozinha, um banheiro e um pátio (Figura 2). 
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Na maioria dos casos, os moradores reformaram em auto-construção a casa ori-
ginal ocupando o espaço do pátio para acrescentar cômodos e aumentar os espaços de 
serviço (JORGE, L. O. et all., 2017) (Figura 3). 
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O trabalho quer demonstrar como soluções simples poderiam melhorar o desem-
penho térmico e o espaço interno das unidades habitacionais. O objetivo desta proposta 
é melhorar a qualidade de vida das comunidades: mitigando os problemas climáticos 
das unidades habitacionais, melhorando as condições espaciais das casa. A intenção é 
definir um método de projeto que permita atuar simultaneamente em dois níveis dife-
rentes: o privado e o coletivo, fornecendo modelos funcionais, visíveis, fáceis e baratos 
de implementar. A proposta da pesquisa  é usar a estratégia de adição - uma intervenção 
que prevê o enxerto de volumes em arquiteturas já existentes (GASPARI, 2012) - como uma 
ferramenta para transformar os edifícios e obter melhorias significativas, sobretudo no 
conforto climático. O trabalho será focado no projeto de itens que podem ser anexados 
às casas, aumentando o desempenho do interior: ampliando os espaços, protegendo 
da radiação solar e captando a luz e o ar. Eles devem ser fáceis de construir, repetíveis e 
adaptáveis a diferentes situações e modos de vida. É finalidade desse trabalho esclarecer 
para a comunidade de moradores da validade dessas intervenções, tornando-as visíveis 
para que outros moradores a tomem como exemplo, bem como apoiar os habitantes a 
construírem esses elementos. Este tipo de visibilidade é uma característica fundamental 
do projeto: facilita a sua aprovação pelo habitante e também ajuda a reconexão entre 
estes lugares marginalizados e a cidade formal. Os tipos de itens podem ser agrupados nas 
seguintes categorias: elementos de captura solar (como chaminé solar e janelas orienta-
das); elementos para auxiliar a ventilação (como fachadas ventiladas, aberturas flexíveis 
e respiráveis); elementos para proteger do sol (como dispositivos de sombreamento); 
elementos para expandir o espaço (como bow-windows e pequenas salas) (Figura 4).
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METODOLOGIA

O trabalho visa desenvolver, considerando seu objetivo básico, uma proposta de 
intervenção adequada a partir do estudo das peculiaridades do bairro escolhido e da 
criação de um elo com seus habitantes. O método de pesquisa utilizado, baseia-se nas 
normas NBR 15220 e considera a opinião e hábitos dos usuários como um fator impor-
tante. Das oito casas analisadas, apenas uma não pertence ao programa PAC. Neste caso 
a unidade habitacional, construída em autoconstrução, foi regularizada pelo programa 
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PAC. As habitações são unifamiliares e térreas com diferentes orientações e se localizam 
na Zona Bioclimática 2. A ação inicial foi promovida através do estudo da história do 
bairro, com intuito de entender as evoluções e transformações que ocorreram na área, 
para isso, foram examinados outros trabalhos realizados no mesmo local (JORGE, L. O. 
et all., 2017; KERKHOFF, 2017; DUTRA, 2017). Em seguida, através de uma ação de extensão 
realizada no bairro em maio de 2019, foram definidos os participantes do projeto: oito 
famílias dispostas a reformar suas casas. Na etapa posterior, a prioridade foi detectar quais 
das casas precisavam ser reformadas e quais efetivamente passariam por este processo. 
Esta avaliação aconteceu por meio de entrevistas com os moradores e levantamentos. As 
entrevistas foram aplicadas para identificar as características sociais, econômicas, usos 
dos espaços e a percepção do ambiente pelo próprio habitante. A partir da conclusão do 
levantamento geométrico e fotográfico das casas, foram desenvolvidas fichas com estes 
dados e uma modelagem 3D, que foram entregues aos habitantes (Figura 5). 

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��bǫƃǠŔ�Ǝȶ�ȍơʽŔȥʋŔȟơȥʋȶ�ƎŔ�ƃŔɽŔࠆ��bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Estas fichas visam estabelecer uma relação de confiança entre o usuário e o pesqui-
sador: colocando o habitante a par das etapas da investigação, aumentando o interesse e 
as chances de realizar o trabalho com êxito. A fase seguinte consistiu na verificação das 
questões críticas climáticas e espaciais dessas moradias, através da simulação compu-
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tacional. A variável de saída nas análises de conforto térmico é a temperatura externa 
e a temperatura operativa de cada umas das zonas térmicas. Como índice térmico para 
a definição da zona de conforto térmico foi utilizado o Conforto Adaptativo da ASHRAE 
55 de 2017. O software utilizado foi o EnergyPlus, versão 8.7 (Figura 6, 7).
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Atualmente já foram pensados alguns elementos de adição para melhorar as 
condições climáticas e sanar as problemáticas identificadas em uma das residências, 
estes terão sua pertinência verificada através de uma nova simulação computacional. 
A intenção é que as pessoas saibam como melhorar suas casas e conscientizá-las das 
questões climáticas e espaciais dentro da habitação, para que possam repetir esse tipo 
de ação no futuro. 
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RESULTADOS

Os resultados foram obtidos seja através da simulação computacional, seja através 
da opinião dos usuários. Entretanto a pesquisa revelou péssimas condições térmicas 
nas casas entregues pelo PAC e não somente nas partes autoconstruídas. A partir das 
simulações do nível de conforto térmico das unidades habitacionais, a temperatura 
interna das zonas térmicas resultou estar bem longe do limite de conforto térmico. 
Nas entrevistas foi constatado que o período menos tolerado, em termos de clima, é o 
inverno, porque as casas são percebidas como frias e úmidas. A simulação do nível de 
conforto térmico das zonas térmicas, contidas nas habitações, foi realizada com base em 
dados reais coletados de uso, ocupação e operação de janelas, por meio de entrevistas e 
levantamentos (localização, orientação, número de pessoas, uso dos espaços, iluminação 
artificial, e eletrodomésticos, materiais, componentes) (Figura 8). 
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bǫǌʠɭŔࡪࠇ��eɭŔ˪ƃȶɽ�ƎŔ�ʋơȟɢơɭŔʋʠɭơ�ŔʽŔȍǫŔƎŔ�ȥŔ�ƃŔɽŔࠆ��bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

As outras principais problemáticas identificadas são: as relações entre número de 
moradores e espaço disponível na residência, a privacidade e a segurança, confirmando 
o trabalho anterior de pesquisa realizada por Kerkhoff (2017). Durante as visitas e por 
meio das entrevistas, foi possível identificar que os hábitos dos usuários influenciam o 
conforto térmico, assim como foi constatado por López et al. (2012). Os habitantes tendem, 
dentro de suas possibilidades econômicas, a resolver os problemas climáticos abrindo 
as janelas para ventilação, usando cortinas para se proteger do frio. Outros hábitos 
detectados nas visitas e entrevistas pioram as condições internas da casa: em particular, 



742

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

a tendência de acumular objetos e roupas, ocupando todo o espaço livre, aumentando a 
percepção de calor durante o verão e limitando a passagem de ar. (Figura 9).

bǫǌʠɭŔࡪࠈ���ȍǌʠȟŔɽ�ǉȶʋȶɽ�Ǝȶ�ǫȥʋơɭǫȶɭ�ƎŔɽ�ƃŔɽŔɽ�ơˉŔȟǫȥŔƎŔɽ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Na etapa atual foi iniciado o projeto arquitetônico de uma das casas, a casa n°2. Esta 
residência não faz parte das casas padrão do programa PAC UAP. Localizada no loteamento 
Anglo, foi inteiramente feita por um pedreiro contratado pela família. Na casa, com um 
tamanho de cerca de 48 m², residem três habitantes: um casal com seu filho. Antes de 
construir esta residência, a família morava em uma casa de madeira no mesmo bairro.  

A unidade habitacional, com um pátio de aproximadamente 58 m², é cercada por 
um muro alto que delimita o lote, construído por razões de segurança e privacidade. 

Algumas questões relacionadas ao edifício emergem da entrevista. Primeiramente, 
do ponto de vista microclimático, a casa é muito fria e úmida no inverno e quente no 
verão. A dona da casa também não avalia positivamente a privacidade de seu dormitório, 
que pode ser facilmente observado pelas janelas do vizinho, e a privacidade do dormitó-
rio de seu filho, que se torna um local de passagem, visto que há conexão entre os dois 
dormitórios. Além disso, a partir da entrevista, surge o desejo da família de aumentar o 
tamanho da casa, principalmente dos quartos, através da construção de um nível superior. 
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A intenção do nosso projeto é demonstrar que estes problemas podem ser resolvi-
dos intervindo de maneira diferente, sem a necessidade de adicionar outro pavimento, 
economizando recursos e evitando sobrecarregar a estrutura. 

A partir da análise do caso, surgiram outros problemas que tentamos resolver. A 
casa tem aberturas em todas as áreas de estadia prolongada, exceto em um dos quartos, 
que possui apenas uma porta de entrada deslizante com vista para o pátio. 

A casa está localizada ao longo do eixo nordeste - sudoeste. Os ventos predominantes 
em Pelotas provêm: no verão do leste, no outono do sudoeste, no inverno e na primavera 
do nordeste (Embrapa, 2019). Os ventos não conseguem penetrar no lote devido ao muro 
de alvenaria muito alto (cerca de 2,95 m). Sendo assim, uma das propostas é facilitar a 
entrada dos ventos através da criação de uma parede perimetral mais permeável, feita com 
tijolos perfurados, dispostos de modo a criar pequenas fendas para a passagem do vento. 

A partir de uma simulação realizada com o programa Sketch-up, a casa não demostra 
ser ensolarada adequadamente, também devido à presença de prédios altos nos lotes 
adjacentes e ao muro. A fachada de um dos quartos fica sempre à sombra no inverno e 
com pouca radiação solar direta durante o verão (a radiação solar direta chega a essa 
parte da casa por volta das 16h00min). A partir da simulação computacional, realizada 
com EnergyPlus versão 8.7, baseando-se em dados reais coletados na entrevista (tais 
como: uso de ambientes, eletrodomésticos, iluminação artificial, materiais), obteve-se 
gráficos (temperatura interna, temperatura externa e temperatura da zona de conforto 
térmico) que nos alertam que a casa n°2 está bem abaixo da zona de conforto térmico, 
principalmente em relação a um dos quartos. Até agora, para esta habitação, apenas um 
projeto de espaço interior foi desenvolvido. No projeto arquitetônico, propõe-se mover 
a área do quarto, colocá-la no lugar da cozinha e sala de estar atuais, em uma área mais 
quente da casa. As janelas são projetadas para permitir uma boa ventilação cruzada. A 
nova cozinha tem aberturas de um lado, mas também um pequeno jardim de inverno 
na parte de trás, que permite a ventilação do espaço. A nova localização dos quartos e a 
criação de um corredor permitem resolver tanto o problema da passagem quanto o da 
privacidade do quarto de casal. O projeto foi proposto aos habitantes que entenderam 
as proposições  básicas dos espaços e aceitaram a nova solução com satisfação (Figura 
10). Agora, estamos trabalhando no desenho dos dispositivos para anexar à casa para 
melhorar ainda mais o nível de conforto térmico. Espera-se como resultado final, para 
cada unidade habitacional examinada, um projeto que melhore o conforto, estética e 
o bem-estar relacionado ao indivíduo. A criação de uma série de elementos de adição, 
pode ativar processos regenerativos do território, incluindo: a redefinição da imagem 
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dos lugares, a adaptação tecnológica dos componentes do edifício, também de acordo 
com um melhor comportamento térmico.

bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠀ��áȍŔȥʋŔ�ƎŔ�ƃŔɽŔ�ȶɭǫǌǫȥŔȍ�ơ�Ǝȶ�ɢɭȶǿơʋȶ�ƎŔ�ƃŔɽŔࠁ��bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

CONCLUSÕES 

As principais dificuldades deste trabalho dizem respeito à relação de confiança 
com o usuário. Inicialmente foi difícil encontrar pessoas que se declarassem disponí-
veis. Decidimos desistir de um dos casos de estudo, durante a fase de trabalho, porque a 
dona da casa se mudou subitamente e não estava mais a disposição. Outro aspecto que 
dificultou  o trabalho de pesquisa foram as dinâmicas familiares nas casas: muitas vezes 
a família aumenta repentinamente, ou sai um membro da família e, portanto, mudam 
as condições para avaliar os hábitos de vida dos habitantes, dados fundamentais para 
a simulação computacional. Também é difícil não decepcionar as expectativas dos 
usuários. Frequentemente, as intervenções solicitadas por eles, embora decorrentes de 
necessidades urgentes e reais, não são realmente funcionais ou podem até ser insegu-
ras. Além disso, os usuários desejam resultados rápidos, contrastando com os tempos 
acadêmicos da universidade. Conclui-se que as casas avaliadas, e suas expansões, apre-
sentam um déficit acentuado em sua qualidade térmica, o que força o usuário a viver em 
condições precárias e privado da possibilidade de um adequado conforto térmico, com 
consequências negativas sobre o seu consumo energético. Reconhecendo que o processo 
de autoconstrução do espaço privado tem sido a principal estratégia da população de 
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menor renda no Brasil, o trabalho tem como proposta dar assistência técnica e cons-
cientizar os moradores do Loteamento PAC/Anglo que o conforto térmico e bem-estar 
espacial devem ser levados em consideração nesse processo. Os dispositivos propostos, 
realizáveis em autoconstrução em próximas etapas da pesquisa, com o objetivo de 
melhorar as moradias existentes, deverão transmitir exemplos de construção adequada 
que possam ser facilmente replicados pela comunidade do bairro.
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RESUMO

O intenso processo de urbanização tem moldado a construção do espaço, as relações e as 
dinâmicas urbanas contemporâneas. Planejar e gerir as cidades têm sido um grande desafio 
aos gestores públicos, devido às problemáticas já conhecidas, e que agora abrange também às 
novas demandas urbanas, como mobilidade, sustentabilidade e resiliência. Inúmeras iniciativas 
buscam auxiliar nesse processo, como é o caso dos indicadores urbanos, que servem de subsí-
dio para a mensuração e compreensão do contexto das cidades. Nesse sentido, o objetivo deste 
artigo é analisar a aplicação dos indicadores de Mobilidade no meio urbano. Para tanto foram 
elencados três diferentes programas: Ranking Connected Smart Cities, ISO 37120, e Programa 
Cidades Sustentáveis. No que diz respeito aos processos metodológicos adotados neste trabalho, 
inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica aprofundada, logo após foi realizada uma 
pesquisa documental sobre os três programas, por meio de levantamento e análise dos dados 
coletados e, por fim, sob uma ótica crítica, foram analisados os pontos positivos e deficitários 
de cada um dos programas. Espera-se que a partir dessa análise seja possível gerar subsídios 
para realizar o aperfeiçoamento dos indicadores de mobilidade, a fim de fazer uma mensura-
ção com mais qualidade, contribuindo na construção de cidades mais sustentáveis e fluídas.

PALAVRAS-CHAVE: Indicadores Urbanos. Mobilidade Urbana. Cidades Inteligentes. Ranking 
Connected Smart Cities. ISO 37120. Programa Cidades Sustentavéis.

ABSTRACT

The intense process of urbanization has shaped the construction of space, relationships and 
contemporary urban dynamics. Planning and managing cities has been a great challenge for 
public managers, due to the problems already known, and which now also covers new urban 
demands, such as mobility, sustainability and resilience. Countless initiatives seek to assist 
in this process, as is the case with urban indicators, which serve as a basis for measuring and 
understanding the context of cities. In this sense, the objective of this article is to analyze the 
application of Mobility indicators in the urban environment. To this end, three different pro-
grams were listed: Ranking Connected Smart Cities, ISO 37120, and Sustainable Cities Program. 
With regard to the methodological processes adopted in this work, an in-depth bibliographic 
research was initially carried out, then a documentary research was carried out on the three 
programs, by means of surveying and analyzing the collected data and, finally, from a critical 
perspective, the strengths and weaknesses of each program were analyzed. It is expected that 
from this analysis it will be possible to generate subsidies to improve the mobility indicators, 
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in order to make a measurement with more quality, contributing to the construction of more 
sustainable and fluid cities. 

KEYWORDS: Urban Indicators. Urban mobility. Smart cities. Ranking Connected Smart Cities. 
ISO 37120. Sustainable Cities Program.

RESUMEN

El intenso proceso de urbanización ha dado forma a la construcción del espacio, las relaciones 
y la dinámica urbana contemporánea. La planificación y gestión de ciudades ha sido un gran 
desafío para los gestores públicos, debido a los problemas ya conocidos, y que ahora también 
cubre nuevas demandas urbanas, como la movilidad, la sostenibilidad y la resiliencia. Innu-
merables iniciativas buscan ayudar en este proceso, como es el caso de los indicadores urbanos, 
que sirven como base para medir y comprender el contexto de las ciudades. En este sentido, el 
objetivo de este artículo es analizar la aplicación de los indicadores de movilidad en el entorno 
urbano. Con este fin, se enumeraron tres programas diferentes: Clasificación de ciudades inte-
ligentes conectadas, ISO 37120 y Programa de ciudades sostenibles. Con respecto a los procesos 
metodológicos adoptados en este trabajo, inicialmente se realizó una investigación bibliográ-
fica en profundidad, luego se realizó una investigación documental sobre los tres programas, 
mediante encuestas y análisis de los datos recopilados y, finalmente, desde una perspectiva 
crítica, se analizaron las fortalezas y debilidades de cada programa. Se espera que a partir de 
este análisis sea posible generar subsidios para mejorar los indicadores de movilidad, con el 
fin de realizar una medición con más calidad, contribuyendo a la construcción de ciudades 
más sostenibles y fluidas.

PALABRAS-CLAVE: Indicadores urbanos. Mobilidad urbana. Ciudades inteligentes. Clasificación 
de Ciudades Inteligentes Conectadas. ISO 37120. Programa de Ciudades Sostenibles.
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INTRODUÇÃO

A história da humanidade tem sido permeada por uma infinidade de mudanças 
em todas as suas dimensões. Essa evolução comtempla diferentes tipos de organização, 
construção e apropriação do espaço, abrangendo desde as primeiras tribos de caçadores 
até a conformação atual das cidades. O meio urbano foi sendo moldado por distintos 
padrões, formas de produção, comércio, interações e colaborações, e foi se adaptando 
aos novos modelos e demandas (WEISS, 2017).

As cidades contemporâneas são resultantes do desenvolvimento econômico e do 
aumento populacional, como também são produtos da organização espacial dos locais 
onde se inserem, tornando-se singulares, compostas por distintas peculiaridades e 
idiossincrasias. Nesse sentido, Castells (2000) afirma que o espaço urbano é definido 
pelas relações de diferentes instâncias da estrutura social, com destaque à econômica, 
política e ideológica, e à conjuntura de relações sociais dela resultante.

Segundo estudos divulgados pela World Urbanizations Prospects (WUP ONU, 2018), 
cerca de 55% da população mundial vive em áreas urbanas, e as perspectivas apontam 
que esse percentual chegará a 66% em 2050.  No Brasil, esse processo de urbanização é 
ainda mais intenso, já que hoje a população urbana alcança o patamar de 86%, com 
previsões futuras de que 92% da população estará residindo nos centros urbanos até 
2050 (WUP ONU, 2018).

A alta concentração urbana traz para as cidades inúmeros desafios para atender 
as necessidades da população em crescimento, a começar por itens básicos relaciona-
dos à segurança, saúde, educação, saneamento básico e habitação, como também as 
novas demandas, como mobilidade e sustentabilidade. Jane Jacobs (2011) destaca que 
é primordial a compreensão dos princípios que fundamentam o comportamento das 
cidades, cujo êxito está em retirar o proveito máximo de suas vantagens, aproveitando 
os pontos fortes potenciais, de modo a não atuar contrário a eles.

O fato é que as cidades não foram projetadas e nem planejadas para receber tamanho 
contingente populacional, e muitas vezes apresentam infraestrutura limitada, serviços 
precários e demandas não atendidas.  Apesar dessas problemáticas, há alternativas que 
podem corroborar para mudar esse panorama, como observam Martins and Cândido 
(2015, p.140): “a cidade deve ser vista como uma realidade que pode ser transformada 
para melhor, um espaço a ser gerenciado para se tornar sustentável”. É inserido nesse 
sentido que entra o papel dos indicadores urbanos. 

Os indicadores urbanos servem de subsídio para mensuração e compreensão do 
contexto das cidades. São importantes instrumentos para avaliar o status quo de uma 
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parcela territorial, mas servem também como direcionadores para investimentos públi-
cos, evidenciando os problemas e potencialidades existentes nas cidades. É através do 
conhecimento dos indicadores que se podem orientar estratégias e medidas que visam 
contribuir para melhorar a sustentabilidade da comunidade (Leite and Awad, 2012).

Atualmente, existem diversos métodos e programas que utilizam indicadores urba-
nos como ferramenta de mensuração e avaliação para a gestão urbana.  Tais indicadores 
apresentam diferentes formatos, alinhados a distintas metodologias, que retratam resul-
tados específicos. Os indicadores podem ser aplicados em vários âmbitos do contexto 
urbano, para medir dados relacionados à saúde, educação, habitação, economia, meio 
ambiente, segurança, como também a demandas mais recentes, como a governança, 
inovação e mobilidade. 

A questão de mobilidade no meio urbano tem surgido de forma proeminente nas 
discussões mundiais, impactando em diversos setores. As principais problemáticas 
estão relacionadas aos altos índices de poluição (atmosférica e sonora), grandes con-
gestionamentos, e a falta de integração entre modais de transporte disponíveis. Outra 
questão fundamental é a priorização do transporte individual, que é impelida através 
da ampliação viária, como também na construção de estacionamentos e na redução de 
impostos na compra de veículos (ANDRADE and GALVÃO, 2016).

Com base neste cenário, este artigo objetiva analisar a aplicação dos indicadores 
de Mobilidade no meio urbano, buscando compreender a metodologia, processos de 
aplicação, e mensuração utilizados nos seguintes programas: Ranking Connected Smart 
Cities (RCSC, 2019), ISO 37120 (ISO, 2019), e Programa Cidades Sustentáveis (PCS, 2019). Para 
tanto, foram traçados os seguintes objetivos específicos: a) Compreender o contexto das 
cidades contemporâneas; b) Compreender o conceito de indicadores (mobilidade); e c) 
Analisar a mensuração dos indicadores de mobilidade. Por fim, pretende-se desenvolver 
uma análise de ótica crítica a fim de identificar os pontos positivos e negativos de cada 
programa, mapeando aspectos que podem ser melhorados.

MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada envolveu uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa docu-
mental.  Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica reúne uma base de todo material já 
produzido sobre determinado assunto, fornecendo uma ampla visão acerca do tema. Para 
tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico a partir de livros e artigos científicos 
produzidos em nível mundial. 



754

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Já a pesquisa documental, pode ser entendida como dados “ brutos’ que podem 
ser analisados e explorados (Gil, 2002). As informações e os  dados abertos utilizados, 
foram  divulgados através de relatórios, diagnósticos e rankings. Eles foram coletados 
majoritariamente em meio digital, diretamente com as entidades responsáveis, com as 
últimas atualizações  disponíveis dos documentos.

Posteriormente, a partir do aporte teórico e dados já  levantados, realizou-se uma 
comparação dos distintos programas. Por fim,  a partir dos resultados,  realizou-se 
uma análise crítica, buscando ressaltar aspectos positivos e negativos da aplicação dos 
indicadores de mobilidade no meio urbano dos programas: Ranking Connected Smart 
Cities, ISO 37120, e Programa Cidades Sustentavéis. A Figura 1 apresenta passo a passo 
as etapas do processo descrito.

Figura 1: Etapas metodológicas para análise de indicadores de mobilidade. Fonte: Elaborado 
pelos autores, 2020.

Depois de conhecidas às etapas e métodos, serão apresentadas a seguir as seções 
“Indicadores de Mobilidade” e “Análises e Discussões”. Essas seções serão um guia para 
o desenvolvimento do trabalho, por meio destas se busca ter o aporte teórico para o 
processo de compreensão e argumentação da pesquisa.

INDICADORES DE MOBILIDADE

Perante a conjuntura atual das cidades, e a desordem instaurada, surgiu a neces-
sidade de traçar métodos e estratégias, com o intuito de mitigar essas problemáticas, 
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e melhorar a qualidade de vida nas cidades. Nesse sentido, uma das iniciativas que 
surgiu foi o conceito de Cidades Inteligentes. O mesmo tem como premissa os cidadãos 
no centro do desenvolvimento, utilizando a Tecnologia da Informação e Comunicação 
(TICs) como ferramenta, primando por dados abertos, e visando tornar o meio urbano 
mais conectado e fluído (KOMNINOS, 2002).

Uma das maneiras de avaliar o quão inteligente é uma Cidade é através dos indica-
dores urbanos da mesma. Somente quando se conhece esses indicadores, é que podemos 
realizar o diagnóstico, e a partir de então buscar a melhor solução para as demandas 
dessa cidade. Em seu livro, Vida e Mortes das Cidades, Jacobs (2011) compartilha o con-
ceito de cidades vivas e cidades monótonas. As cidades vivas têm capacidade natural de 
compreender, planejar e inventar o que for necessário para enfrentar as dificuldades, 
ou seja, as cidades vivas são diversificadas e intensas, elas contêm as sementes de sua 
própria regeneração. 

Nesse sentido, os sistemas de indicadores urbanos devem contemplar à diversidade 
dos problemas urbanos contemporâneos e, ao mesmo tempo, devem permitir incorpo-
rar questões relacionadas à gestão, as políticas públicas e às iniciativas de sustentabi-
lidade. A proposta é dar um sentido durável a cidade que surge, cresce e se transforma, 
estabelecendo relações entre o homem e o meio ambiente com um todo (MARTINS and 
CÂNDIDO, 2015).

Conforme conceito difundido pela ISO 37120 (2014, p. 13): “indicador é uma medida 
quantitativa, qualitativa ou descritiva”, ou seja, é através dos indicadores que podemos 
fazer a leitura da cidade, transformando em números as informações. O IBGE (2012) res-
salta que os objetivos dos indicadores são: identificar variações, processos e tendências, 
uma vez que permite o monitoramento constante; estabelecer comparações; e facilitar 
o entendimento do público em relação ao tema (IBGE, 2012; BENCKE and PERES, 2018).

A mobilidade é um dos grandes desafios na gestão do meio urbano, visto que cada 
vez mais a demanda por transporte aumenta, como fruto do desenvolvimento urbano, 
fluxos migratórios e movimentos pendulares (ANDRADE and GALVÃO, 2016). Perante este 
cenário, se faz necessário diagnosticar os pontos mais deficitários das cidades, através 
do levantamento de indicadores urbanos e, a partir deles traçar diretrizes que possam 
contribuir na construção de uma mobilidade urbana mais dinâmica e sustentável. Esta 
tem sido a proposta dos programas que serão analisados neste trabalho.
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Ranking Connected Smart Cities

O Ranking Connected Smart Cities (RCSC, 2019) é elaborado pela empresa UrbanSystems, 
que desde 2015 divulga anualmente as cem cidades mais inteligentes do país, sendo este 
o único programa em nível nacional a avaliar tais indicadores. Tal programa considera 
as características e peculiaridades locais, avaliando e monitorando os avanços de cerca 
de setecentas cidades brasileiras.

O objetivo do RCSC é mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento 
no Brasil, através de indicadores que retratam a inteligência, conexão e sustentabilidade 
nas cidades (CONNECTED SMART CITIES, 2019). O Ranking Connected Smart Cities tem ainda 
como premissa promover a discussão, a troca de informações, e a difusão de ideias entre 
os atores envolvidos, visando tornar as cidades mais conectadas. 

 Em consonância com as principais iniciativas, os indicadores do RCSC também 
se inter-relacionam com a Agenda 2030 (ONU, 2015), que contempla os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas dimensões econômica, social e ambiental. A 
metodologia do Ranking Connected Smart Cities é divida em 11 eixos temáticos, que são 
compostos por um total de 70 indicadores.

Entre estes eixos está o de “Mobilidade e Acessibilidade”, o qual é formado por 9 
indicadores, sendo 8 concebidos para o eixo de Mobilidade e Acessibilidade, e um para 
o eixo de Segurança (indicador referente à mortes no trânsito). Ressalta-se que todos os 
indicadores são alimentados com dados abertos, ou seja, que são divulgados e podem ser 
consultados por qualquer cidadão através das plataformas onde estão hospedados. Para o 
recorte de Mobilidade e Acessibilidade os dados são provenientes do DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte), ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), 
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), e operadoras de transporte coletivo.

A Tabela 1 traz os indicadores que compõe o eixo de Mobilidade e Acessibilidade, 
bem como informações de unidade empregada na mensuração, a classificação quanto 
ao tipo de mensuração, e as áreas ou eixos temáticos envolvidos diretamente com cada 
indicador.
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þŔŹơȍŔࡪࠀ��zȥƎǫƃŔƎȶɭơɽ�Ǝơ�ȟȶŹǫȍǫƎŔƎơ�èŔȥȇǫȥǌ�-ȶȥȥơƃʋơƎ�òȟŔɭʋ�-ǫʋǫơɽ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�
autores com base no RCSC, 2019.

A partir  dos dados apresentados na Tabela 1, fica evidente que os indicadores de 
mobilidade são exclusivamente mensurados de forma quantitativa. As informações 
levantadas são transformadas em números, que representam o  quanto o indicador 
atende, e ou comtempla tal demanda. Em nenhuma das mensurações do RCSC o aspecto 
qualitivo é levado em consideração na avaliação dos indicadores. 

O aspecto qualitativo é muito importante, visto que ele esta relacionado à qua-
lidade do indicador avaliado, ou seja, ele é capaz de expressar o grau de satisfação de 
determinado serviço/infraestrutura de mobilidade, se corresponde às expectativas, e se 
contribui para uma dinâmica urbana mais fluída. 

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

INDICADOR UNIDADE MENSURAÇÃO ÁREAS 

 

Automóveis / Habitantes 
Nº/1000 habts Quantitativa Mobilidade 

 

Idade Média da frota de 
Veículos 

Anos Quantitativa Mobilidade 

 

Ônibus / Automóveis 
Número Quantitativa Mobilidade 

 

Outros Modais de 
Transporte 

Km/100 mil habts Quantitativa Mobilidade, Meio 
Ambiente 

 

Ciclovias 
Km/100 mil habts Quantitativa Mobilidade, Meio 

Ambiente 

  

Conexões rodoviárias entre 
estados 

Destinos Quantitativa Mobilidade, 
Economia 

 

Destinos aeroviários 
Destinos Quantitativa Mobilidade 

 

% de Veículos de baixa 
emissão 

% Quantitativa Mobilidade, Meio 
Ambiente 

 
Mortes no trânsito Nº/1000 habts Quantitativa Mobilidade, 

Segurança 
Tabela 1: Indicadores de mobilidade ZĂŶŬŝŶŐ��ŽŶŶĞĐƚĞĚ�^ŵĂƌƚ��ŝƚŝĞƐ. Fonte: Adaptado pelos autores com base no RCSC, 2019. 

A partir  dos dados apresentados na Tabela 1, fica evidente que os indicadores de mobilidade 
são exclusivamente mensurados de forma quantitativa. As informações levantadas são 
transformadas em números, que representam o  quanto o indicador atende, e ou comtempla 
tal demanda. Em nenhuma das mensurações do RCSC o aspecto qualitivo é levado em 
consideração na avaliação dos indicadores.  

O aspecto qualitativo é muito importante, visto que ele esta relacionado à qualidade do 
indicador avaliado, ou seja, ele é capaz de expressar o grau de satisfação de determinado 
serviço/infraestrutura de mobilidade, se corresponde às expectativas, e se contribui para uma 
dinâmica urbana mais fluída.  

ISO 37120 

Foi em meados de 2014, que a /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ�ĨŽƌ�^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĂƚŝŽŶ�conhecida como 
ISO (ISO, 2019) inovou ao lançar a primeira normatização a abranger a temática das cidades. 
Nunca a metodologia da ISO foi aplicada em uma ambiente tão dinâmico, complexo, de 
transformações, e composto por múltiplos atores. O produto desse processo foi a ISO 37120 - 
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ISO 37120

Foi em meados de 2014, que a International Organization for Standardization conhe-
cida como ISO (ISO, 2019) inovou ao lançar a primeira normatização a abranger a temática 
das cidades. Nunca a metodologia da ISO foi aplicada em uma ambiente tão dinâmico, 
complexo, de transformações, e composto por múltiplos atores. O produto desse processo 
foi a ISO 37120 - Desenvolvimento Sustentável de Comunidades: Indicadores para Serviços 
Municipais e Qualidade de Vida (ALMEIDA and GONÇALVES, 2018; ISO, 2019).

A ISO 37120 conta com a parceria do World Council on City Data (WCCD, 2019). A 
plataforma  do WCCD é conhecida por formular métricas padronizadas de dados de 
cidades e tem o intuito de desenvolver cidades mais inteligentes, sustentáveis, resilientes 
e prósperas. Quando certificadas, as cidades têm seus dados hospedados na plataforma 
do WCCD durante o período de acreditação (um ano), onde  estes podem ser consultados 
e comparados com outras cidades certificadas (WCCD, 2019).

Uma das peculiaridades da ISO 37120 é a sua abrangência, já que ela é aplicável a 
qualquer cidade, municipalidade ou governo local que visa medir seu desempenho. Isso 
oportuniza um alçance global maior, já que tal método é exequível em qualquer lugar. 
Outra caracteristica importante, é que a mesma não efetua um julgamento , nem define 
um limiar ou valor numérico alvo para seus indicadores, não existindo assim nenhum 
tipo de classificação ou ranqueamento (ALMEIDA,GONÇALVES, 2018; WCCD, 2019).

A ISO 37120 é estruturada em 17 grandes eixos temáticos, voltados principalmente 
para questões de sustentabilidade, e para os grandes temas urbanos,  como a Mobilidade, 
Segurança, Saúde e Habitação. Os eixos são formados por 100 indicadores, sendo 46 deles 
Indicadores Core (principais), e 54 Indicadores de Apoio distribuídos em cada uma dessas 
áreas. Quanto mais indicadores Core e de Apoio a cidade consegue atingir, melhor será 
sua certificação. Os patamares de certificação variam de acordo com os seguinte níveis: 
Aspirante, Bronze, Prata, Ouro e Platina, a qual é considerada a classificação mais alta 
do programa.

Quanto à temática de Mobilidade, a ISO 37120 é composta por um eixo denominado 
Transporte, que conta com 9 indicadores, sendo 4 destes Indicadores Core, e 5 Indicado-
res de Apoio. A Tabela 2 traz os indicadores que compõe o eixo Transporte, bem como 
informações de unidade empregada na mensuração, a classificação quanto ao tipo de 
mensuração, e as áreas envolvidas diretamente com cada indicador.
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þŔŹơȍŔࡪࠁ��zȥƎǫƃŔƎȶɭơɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơ�zò¶߿ࠁࠀࠆࠂ���bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ�ƃȶȟ�ŹŔɽơ�ȥȶ�
WCCD, 2019.

Através dos dados levantados a respeito da ISO 37120, podemos observar que ocorre 
apenas a mensuração quantitativa, traduzida em números. O aspecto qualitativo nova-
mente não é avaliado pelos indicadores de mobilidade. 

Programa Cidades Sustentáveis

O Programa Cidades Sustentáveis (PCS) nasceu em 2012, com o intuito de criar uma 
agenda de sustentabilidade urbana para as cidades, incorporando as dimensões social, 
ambiental, econômica, política e cultural no planejamento municipal (PCS, 2019).  O Pro-
grama Cidades Sustentáveis é um programa nacional, que visa melhorar a qualidade de 
vida dos municípios brasileiros. O PCS atua na sensibilização e mobilização de governos 
locais para a implementação de políticas públicas, enfrentamento das desigualdades e 
construção de cidades mais justas e sustentáveis. 

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

INDICADOR UNIDADE MENSURAÇÃO ÁREAS 

TranspVVYY[[LL��77��IISSPPJJVV��KKLL��HHSS[[HH��
JJHHWWHHJJPPKKHHKKLL�� Km/1000 habts Quantitativa Mobilidade 

Transporte Público de 
passageiros leve Km/1000 habts Quantitativa Mobilidade 

Viagens de Transporte Público 
Número per capita Quantitativa Mobilidade 

 

Número de Automóveis 
Número per capita Quantitativa Mobilidade, 

Meio Ambiente. 

Passageiros que não utilizam um 
meio de transporte p/ 

deslocamento trabalho (exceto 
automóvel) 

% Quantitativa Mobilidade, 
Meio Ambiente, 

Saúde. 

55��TTLLYYVV��KKLL��==LLxxJJ\\SSVVZZ��KKLL��KK\\HHZZ��
YYVVKKHHZZ��

 

Número per capita Quantitativa Mobilidade 

 

Ciclovias 
Km/1000 habts Quantitativa Mobilidade, 

Meio Ambiente, 
Saúde. 

 

Mortes no trânsito 
Nº/1000 habts Quantitativa Mobilidade, 

Segurança, 
Saúde. 

 
Conectividade Área 

Comercial 

Número  Quantitativa Mobilidade, 
Economia 

Tabela 2: Indicadores de transporte ISO 37120.  Fonte: Adaptado pelos autores com base no WCCD, 2019. 

Através dos dados levantados a respeito da ISO 37120, podemos observar que ocorre apenas a 
mensuração quantitativa, traduzida em números. O aspecto qualitativo novamente não é 
avaliado pelos indicadores de mobilidade.  

Programa Cidades Sustentáveis 

O Programa Cidades Sustentáveis (PCS) nasceu em 2012, com o intuito de criar uma agenda de 
sustentabilidade urbana para as cidades, incorporando as dimensões social, ambiental, 
econômica, política e cultural no planejamento municipal (PCS, 2019).  O Programa Cidades 
Sustentáveis é um programa nacional, que visa melhorar a qualidade de vida dos municípios 
brasileiros. O PCS atua na sensibilização e mobilização de governos locais para a 
implementação de políticas públicas, enfrentamento das desigualdades e construção de 
cidades mais justas e sustentáveis.  

Em 2015, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Agenda 2030 e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), prontamente o Programa Cidades 
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Em 2015, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Agenda 2030 
e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), prontamente o Programa Cidades 
Sustentáveis incorporou e correlacionou estes objetivos aos objetivos do programa. 
Proporcionando assim um caminho viável e possível dos municípios atingirem os ODS 
através dos princípios e conceitos aplicados nos seus indicadores (PCS, 2019).  

Uma das principais premissas do Programa Cidades Sustentáveis é a participação 
cidadã, principalmente nos processos que envolvem equipamentos e serviços públicos. 
Outra característica desse sistema, é que o PCS oferece um banco de boas práticas, com 
casos exitosos de políticas públicas no Brasil e exterior. Além disso, oferece um programa 
de capacitação para os gestores públicos, com documentos de orientação técnica e tam-
bém conteúdos informativos para o público em geral.

Quanto a sua estrutura, o Programa Cidades Sustentáveis é composto por 12 eixos 
temáticos, formados por um total de 260 indicadores. Tais indicadores podem ser clas-
sificados como analíticos, quando são autoexplicativos, ou sintéticos quando são capa-
zes de sintetizar diversas dimensões. Quando abordamos o tema de Mobilidade, o eixo 
relacionado no Programa Cidades Sustentáveis é denominado “Melhor Mobilidade, 
Menos Tráfego”, ele é composto por 13 indicadores, conforme apresentado na Tabela 3.  
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þŔŹơȍŔࡪࠂ��zȥƎǫƃŔƎȶɭơɽ�¡ơȍǠȶɭ�¡ȶŹǫȍǫƎŔƎơ�¡ơȥȶɽ�þɭŖǉơǌȶ��á-ò��bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ�
com base no PCS, 2019.

Posterior à apresentação e conhecimento dos indicadores voltados a mobilidade 
do Programa Cidades Sustentáveis, observa-se que este é o programa que aborda mais 
amplamente a questão da mobilidade e a inter-relação com outros eixos. Questões eco-
nômicas antes não observadas são analisadas no PCS, tanto na esfera do investimento 
público como também no orçamento de seus usuários. 

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

INDICADOR UNIDADE MENSURAÇÃO ÁREAS 

 

Acidente de Trânsito Nº de acidentes/ 10000 
habts 

Quantitativa Mobilidade, Saúde, 
Segurança 

 

Atropelamento Nº de atropelamento/ 
10000 habts 

Quantitativa Mobilidade, Saúde, 
Segurança 

 

Ciclovias e Ciclofaixas % Ciclovias/ Extensão 
município 

Quantitativa Mobilidade, Meio 
Ambiente 

 

Congestionamento Índice anual de 
congestionamento 

Quantitativa Mobilidade 

 

Corredores exclusivos de 
Ônibus 

% de Corredores 
exclusivos/ extensão das 

vias 

Quantitativa Mobilidade 

CCuussttoo  aannuuaall  ddee  AAcciiddeenntteess  ddee  
TTrrâânnssiittoo  R$ Quantitativa Mobilidade, Saúde 

Frota de ônibus com 
acessibilidade p/ pessoa com 

deficiência 
% Frota com acessibilidade Quantitativa Mobilidade, Saúde 

 

Mortes no Trânsito Nº de atropelamento/ 
10000 habts 

Quantitativa Mobilidade, 
Segurança, Saúde 

Orçamento do Município 
destinado ao Transporte 

Público 
% Orçamento Quantitativa Mobilidade, 

Economia 
Peso da tarifa de Transporte 

Público no orçamento mensal % renda média mensal Quantitativa Mobilidade, 
Economia 

Proximidade de Transporte 
Público % Pop. que reside num 

raio de 300m. estação de 
transporte 

Quantitativa Mobilidade, 
Economia 

Tempo médio deslocamento 
moradia ao local de trabalho 

 
Minutos 

 
Quantitativa 

 
Mobilidade, 
Economia 

Transporte Público ônibus com 
Energia Sustentável 

 
% de coletivos 

 
Quantitativa 

Mobilidade, Meio 
Ambiente 

Tabela 3: Indicadores Melhor Mobilidade, Menos Tráfego - PCS.  Fonte: Adaptado pelos autores com base no PCS, 2019. 

Posterior à apresentação e conhecimento dos indicadores voltados a mobilidade do Programa 
Cidades Sustentáveis, observa-se que este é o programa que aborda mais amplamente a 
questão da mobilidade e a inter-relação com outros eixos. Questões econômicas antes não 
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ANÁLISES E DISCUSSÕES 

A atual conjuntura das cidades revela um meio em constante crescimento e trans-
formação, abrigando distintas funções, sendo um meio em desenvolvimento, mas ao 
mesmo tempo de demandas e questões que devem ser aprimoradas. É inserido nesse 
contexto que estão indicadores urbanos, eles são uma importante ferramenta para o 
planejamento das cidades e formulação de políticas públicas. Eles permitem também 
o monitoramento desses índices, gerando assim subsídios para a tomada de decisões 
mais assertivas.  

É necessário, inicialmente, que os indicadores sejam identificados e classificados de 
modo que a cidade possa ser compreendida em suas potencialidades e limites. Entretanto 
a análise a partir de indicadores urbanos não é tarefa simples para que a mensuração 
seja coerente com a realidade investigada, dada a subjetividade e suas metodologias de 
aplicação. Perante este cenário, o presente artigo propôs uma análise de indicadores de 
mobilidade com três distintos programas: Ranking Connected Smart Cities, ISO 37120, 
e Programa Cidades Sustentáveis.

 A primeira analise é referente ao programa Ranking Connected Smart Cities (RCSC, 
2019). Um ponto interessante a se salientar, é a questão da inter-relação dos indicadores 
de Mobilidade e Acessibilidade com outras áreas, como Meio Ambiente, Economia e Segu-
rança. Quando abordamos os modais de transporte, podemos observar que ainda existe 
predominância dos automóveis, sendo que três indicadores são estritamente ligados a 
esse modal. A mobilidade ativa aparece apenas quando tratamos o indicador  de Ciclo-
vias, conceitos relacionados à caminhabilidade não são relacionados nos indicadores.

Um outro ponto considerado deficitário no Ranking Connected Smart Cities é que 
já não há mais indicadores de Acessibilidade no meio urbano, nas primeiras edições 
do Ranking ainda mencionavam o indicador de “rampas de acesso”, mas nessa última 
edição de 2019, o indicador foi suprimido. A acessibilidade é um direito garantido em 
Lei, está presente no Estatuto da Cidade e nos Planos de Mobilidade Urbana, e é premissa 
fundamental para construção de cidades mais sustentáveis e inclusivas. 

A análise acerca da ISO 37120 (ISO, 2019) já apresenta indicadores relacionados 
a distintos meios de transportes, principalmente voltados para o transporte coletivo 
público. Nesse sentido vale observar também a busca por integração e conectividade 
entre os modais de transporte. A utilização de transportes ativos, como a ciclovia neste 
caso, também é abordada em um indicador específico. 

Novamente a questão da acessibilidade na mobilidade urbana não é abordada, 
nenhum indicador insere essa temática. Em contraponto, ressalta-se a ideia de impelir 
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e utilizar o transporte público de passageiros leve, tal iniciativa gera menos poluição ao 
meio ambiente, além de aproveitar uma malha viária já existente. Nesse sentido o VLT 
(Veículo Leve sobre Trilhos), e o metrô podem ser importantes aliados, já esses modais 
também permitem a integração com outros meios de transporte, como é o caso das 
bicicletas que muitas vezes são transportadas dentro do mesmo, ou utilizando algum 
programa de compartilhamento.

Já no Programa Cidades Sustentáveis (PCS, 2019) um indicador que se fez presente 
pela primeira vez, e está relacionado principalmente com a questão ambiental, é a utili-
zação de transporte público com energia sustentável. Outro importante aspecto que deve 
ser ressaltado no Programa Cidades Sustentáveis quando abordamos a mobilidade, é que 
pela primeira vez trata a questão da acessibilidade. Apesar de pontual, é um caminho 
para a construção de uma mobilidade mais acessível e democrática.  

Um outro ponto interessante é a utilização de um indicador voltado exclusiva-
mente aos corredores de ônibus, aliás, o Programa Cidades Sustentáveis enfatiza em seus 
indicadores a utilização de meios de transporte público, sendo que 5 indicadores são 
destinados a esses meios. Embora mais amplos e sensíveis, os indicadores do Programa 
Cidades Sustentáveis, assim como os programas anteriores utilizam apenas a classificação 
quantitativa, que muitas vezes não retrata a situação real, mascarando problemáticas, 
não apresentando a eficiência relatada pelos indicadores.

Nesse sentido, a principal limitação do estudo consiste na ausência de indicadores 
qualitativos, em todos os programas analisados a mensuração aplicada  se restringe a 
indicadores quantitativos. Fato que muitas vezes não retrata a real situação, visto que 
nem sempre quantidade e qualidade são sinônimos. Outro ponto considerado defici-
tário nos programas analisados, é que os mesmos raramente abordam a questão da 
acessibilidade, condição básica, e que deveria ser premissa em todo o meio urbano, é 
por meio da acessibilidade que alcançaremos uma cidade mais inclusiva e democrática. 

Como ponto de destaque podemos citar vários indicadores voltados para o trans-
porte público coletivo, principalmente impelidos pela gestão pública que busca atrair 
cada vez mais usuários a utilizar esse modal de transporte, principalmente quando o 
mesmo é sustentável, poluindo menos e otimizando a dinâmica urbana. Outro ponto 
de interesse observado é que todos os programas trazem indicadores de ciclovias e ciclo-
faixas, um modal ativo, não poluente e de baixo custo. Programas de compartilhamento 
de bicicletas são um dos principais fomentadores dessa questão. Ainda nesse contexto 
podemos citar a bicicleta como modal de integração com outros sistemas de transporte.

A mobilidade urbana ainda é um grande desafio para as cidades, mas tal desafio 
pode ser encarado como motivação para a construção de uma cidade mais sustentável. 
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Os indicadores urbanos podem tornar-se um importante subsídio nesse sentido, pois 
compreender as demandas e as oportunidades é essencial para se traçar estrátegias e 
buscar soluções, transformando e melhorando a qualidade de vida nas cidades.
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RESUMO

Esta pesquisa tem por tema o reuso da infraestrutura urbana como medida de desenvolvimento 
sustentável e objetiva estudar o uso atual da linha férrea da cidade de Teresina, capital do 
Piauí, como via para o VLT, identificando impactos urbano-ambientais. A metodologia consiste 
em três pontos básicos: revisão bibliográfica de informações históricas sobre a linha férrea e 
aspectos atuais da legislação de Teresina pertinentes ao seu estudo, diagnóstico de operação 
e infraestrutura do VLT de Teresina e estudo da morfologia urbana atual do entorno da linha 
(considerando-se 500m a partir do eixo da via férrea), a fim de identificar principais usos do 
solo, impactos ambientais e características do tecido urbano desse recorte. O reuso da linha 
apresenta empecilhos para seu funcionamento eficiente, como a realidade de projeto da linha 
férrea, que não tinha em vista o transporte municipal de passageiros e, por isso, percorre grandes 
áreas de baixa densidade e de infraestrutura urbana deficiente, e a impossibilidade, em grande 
parte do trajeto, de uma relação mais próxima pessoas-linha férrea. Também, a desarticulação 
entre propostas dos governos municipal e estadual apresentou-se como agravante. 

PALAVRAS-CHAVE: linha férrea. infraestrutura urbana. sustentabilidade.  Teresina.

ABSTRACT

This research has as its theme the reuse of urban infrastructure as a measure of sustainable 
development and aims to study the current use of the railway line in the city of Teresina, capital 
of Piauí, as a way for the LRV, identifying urban-environmental impacts. The methodology con-
sists of three basic points: a bibliographic review of historical information about the railway 
and current aspects of Teresina legislation relevant to its study, diagnosis of the operation and 
infrastructure of the Teresina tramway and a study of the current urban morphology surroun-
ding the line (considering 500m from the axis of the railroad), in order to identify the main land 
uses, environmental impacts and characteristics of the urban fabric of this area. The reuse of 
the line presents obstacles to its efficient operation, such as the reality of the railway project, 
which did not aim at municipal passenger transport and, therefore, travels through large areas 
of low density and deficient urban infrastructure, and the impossibility, for a large part of the 
route, of a closer relationship between people and the railway. Also, the disarticulation between 
proposals from the municipal and state governments was presented as an aggravating factor.

KEYWORDS: railway. urban infrastructure. sustainability. Teresina.
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RESUMEN

Esta investigación tiene como tema la reutilización de la infraestructura urbana como una 
medida de desarrollo sostenible y tiene como objetivo estudiar el uso actual de la línea ferroviaria 
en la ciudad de Teresina, capital de Piauí, como una forma de LRV, identificando los impactos 
urbanos ambientales. La metodología consta de tres puntos básicos: una revisión bibliográ-
fica de la información histórica sobre el ferrocarril y los aspectos actuales de la legislación de 
Teresina relevantes para su estudio, diagnóstico de la operación e infraestructura del tranvía 
de Teresina y un estudio de la morfología urbana actual que rodea la línea (considerando 
500m del eje del ferrocarril), con el fin de identificar los principales usos del suelo, los impactos 
ambientales y las características del tejido urbano de esta área. La reutilización de la línea 
presenta obstáculos para su operación eficiente, como la realidad del proyecto ferroviario, 
que no tenía como objetivo el transporte municipal de pasajeros y, por lo tanto, viaja a través 
de grandes áreas de baja densidad e infraestructura urbana deficiente, y la imposibilidad, en 
gran parte de la ruta, de una relación más estrecha entre las personas y el ferrocarril. Además, 
la desarticulación entre las propuestas de los gobiernos municipales y estatales se presentó 
como un factor agravante. 

PALABRAS-CLAVE: línea ferroviaria. infraestructura urbana. Sostenibilidad. Teresina.
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INTRODUÇÃO

Diante dos problemas socioambientais enfrentados pelas cidades na contempo-
raneidade, oriundos do crescimento populacional urbano e do planejamento focado 
na infraestrutura cinza, o processo de implantação de infraestrutura urbana passa por 
revisões e desenvolve novos olhares. Esse novo processo entende a imprescindibilidade 
do planejamento sustentável em prol da resiliência urbana, buscando que as cidades 
desenvolvam-se tendo em vista o uso consciente de recursos de modo a garantir às gera-
ções futuras a oferta de “infraestrutura básica para promover educação, saúde, habitação, 
saneamento, segurança e emprego” (FARIAS et. al, 2018, p. 167-168). São novos paradigmas 
globais, mas que devem ser tratados também a nível local, “onde acontece o uso e a ocu-
pação do solo conforme as peculiaridades histórico-culturais, a conjuntura socioespacial 
e a configuração política e socioeconômica urbana” (FARIAS et. al, 2018, p. 170).

Seguindo essa temática, este trabalho tratará da abordagem da linha férrea de 
Teresina-PI, como elemento de infraestrutura urbana sustentável. Essa linha ferroviária 
faz parte de um conjunto maior construído para transporte de pessoas (que não ocorre 
mais) e cargas a nível interestadual e o recorte deste estudo compreende a via férrea 
atualmente utilizada pelo Veículo Leve sobre Trilhos, VLT. Este é substituto do antigo 
“metrô” da cidade, o qual tratou-se de um projeto de escala local originário da década de 
1980, implementado na década de 1990 (TERESINA..., 1989) e que, pelas quase três décadas 
seguintes, ainda passou e passa por ajustes, grandes e pequenos, embora conte com uma 
extensão pequena, de apenas 13,5km. Apesar de ser projeto ainda inacabado, o metrô 
da cidade, como era conhecido oficialmente até 2018 (e ainda é o termo reconhecido 
pela população), foi consequência de diretrizes de mobilidade urbana sustentável, ao 
propor, segundo o governo à época, uma linha metroviária com o quilômetro a 5% do 
custo do quilômetro do metrô de São Paulo, à época (TRANSPORTE..., 1988), e cujo principal 
advento foi o uso de linha férrea ociosa para o transporte de massa. Além disso, impactou 
a população mais pobre das regiões que atende, oferecendo uma opção de transporte 
economicamente mais viável: iniciou com passagem gratuita e em 2020, quase 30 anos 
depois do início de suas atividades, custa apenas 80 centavos, 80% mais barata que a 
passagem de ônibus em 2020.

Entretanto, a implantação de uma modalidade de transporte urbano por si só não 
assegura a articulação sustentável do território e, muitas vezes, promove profundas 
interferências urbano-ambientais na cidade. Por isso, essa pesquisa objetiva estudar o 
uso atual da linha férrea da cidade de Teresina, capital do Piauí (figura 1), como via para 
o VLT, identificando impactos urbano-ambientais. Observou-se que o Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial de Teresina, PDOT, de 2019, não considera a linha férrea em suas 



771

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

diretrizes, pois o VLT não faz parte da gestão municipal, mas da estadual. Dessa forma, 
entende-se como pertinente um estudo voltado para considerações sobre a via férrea 
nesse novo cenário legislativo. A metodologia consiste em três pontos básicos: revisão 
bibliográfica de informações históricas da linha férrea e aspectos atuais da legislação de 
Teresina pertinentes ao estudo da linha férrea, diagnóstico de operação e infraestrutura 
do VLT da cidade e estudo da morfologia urbana atual do entorno da linha, (consideran-
do-se 500m a partir do eixo da via férrea), a fim de identificar principais usos do solo, 
impactos ambientais e características do tecido urbano desse recorte.

bǫǌʠɭŔࡪࠀ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝơ�þơɭơɽǫȥŔ�bȶȥʋơࡪ��ơŔȍ�ơ��ȶɢơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

ASPECTOS DO PLANEJAMENTO E DA MOBILIDADE URBANA DE TERESINA

O município de Teresina possuía, em 2019, uma população estimada de 864.845 
pessoas, tratando-se do 19º município do país em população. Como é comum em cidades 
brasileiras, tem seu transporte público coletivo alicerçado no modal ônibus. De acordo 
com o último levantamento oficial feito, o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade 
Urbana de Teresina, PDTMU, divulgado em 2008, o transporte por esse modal compreendia 
21,30% das viagens diárias, atrás apenas do percentual de viagens pedonais. Numeri-
camente, o transporte por ônibus compreendia 387.067 de deslocamentos (PMT, 2008).

Dessa forma, o PDTMU apresentou como solução para o problema de mobilidade 
urbana da capital piauiense um novo sistema, o Bus Rapid Transit. A execução desse pro-
jeto foi iniciada em 2016 e está estruturada, basicamente, em 5 corredores de transporte: 
Corredores Sul 1 e Sul 2, inaugurados em 2018, Corredores Leste e Sudeste, inaugurados 
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em 2019, e o Corredor Norte, inaugurado em 2020. Essa estruturação em corredores de 
transporte refletiu-se no novo plano diretor da cidade, lançado em dezembro de 2019 e 
denominado Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT.

O PDOT tem como principais diretrizes a garantia da função social da cidade, o 
bem-estar e a qualidade de vida dos habitantes e o crescimento sustentável. Adota 6 
estratégias básicas de planejamento: “1 – Cidade compacta, coordenada e planejada; 2 – 
Mobilidade Urbana Intermodal; 3 – Apropriação dos espaços públicos; 4 – Preservação 
do patrimônio cultural; 5 – Preservação do ambiente natural; 6 – Área rural sustentável” 
(PMT, 2019a, p. 4-5). Aliada a essas estratégias territoriais, está o modelo DOTS, Desenvol-
vimento Orientado ao Transporte Sustentável, o qual implica uma série de diretrizes 
a serem aplicadas nos corredores mencionados no parágrafo anterior. Essa estratégia 
define que, em uma distância de 300m para cada lado dos corredores, sejam incentivados: 
fachadas ativas e visualmente permeáveis; o uso habitacional; existência de atividades 
âncora (como escolas, supermercados e hospitais); fruição pública (edifícios com térreo 
aberto) e empreendimentos de uso misto (PMT, 2019a).

O PDOT também estabeleceu o Macrozoneamento Territorial Urbano, o qual esta-
belece onde as novas estratégias citadas anteriormente serão aplicadas. As macrozonas 
totalizam 4: macrozona de ocupação moderada, macrozona de interesse ambiental, 
macrozona de ocupação condicionada e macrozona de desenvolvimento. Esta última 
trata-se de onde será aplicado o modelo DOTS e, portanto, onde estão localizados os 
corredores de transporte. A figura 2 a seguir apresenta o novo macrozoneamento a 
localização dos corredores de transporte no tecido urbano:

bǫǌʠɭŔࡪࠁ��¡Ŕƃɭȶ˖ȶȥơŔȟơȥʋȶ�þơɭɭǫʋȶɭǫŔȍ�čɭŹŔȥȶ�Ǝơ�þơɭơɽǫȥŔ�bȶȥʋơࡪ�á¡þ�ࠈࠀ߿ࠁ�ơƎǫʋŔƎȶ
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A linha férrea do VLT, embora marcada no mapeamento da figura anterior, não 
consta nas novas diretrizes do planejamento urbano de Teresina, pois não é de gestão 
do município. Ainda assim, a solicitação por melhorias e ampliações desse modal é 
frequentemente realizada em pesquisas com a população (PMT, 2017). 

A LINHA FÉRREA DE TERESINA

SITUAÇÃO ATUAL DE OPERAÇÃO E INFRAESTRUTURA

O VLT de Teresina compreende uma via férrea com 13,5km de extensão e 11 estações, 
possuindo uma única linha, Centro-Itararé. A figura 3 a seguir ilustra sua conformação 
atual e, a figura 4, sua área de influência sobre a mancha urbana, considerando-se raio 
de 500m.

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��èơɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�ƎŔ�ȍǫȥǠŔ�Ǝȶ�Ī�þ�ơ�ɽʠŔɽࠀࠀ��ơɽʋŔƇɝơɽ�bȶȥʋơࡪ��ơŔȍ�ơ��ȶɢơɽ߿ࠁ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠃ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�ƎŔ�ȍǫȥǠŔ�Ǝȶ�Ī�þ�ơ�ŖɭơŔ�Ǝơ�ǫȥ˫ʠƦȥƃǫŔɽ�ƎŔɽ�ơɽʋŔƇɝơɽ�ȥŔ�ȟŔȥƃǠŔ�ʠɭŹŔȥŔ�
Fonte: Leal e Lopes, 2020.

Dos 13,5km de linha férrea atualmente utilizados pelo VLT, 5,6km eram pré-existentes 
e compõem a malha ferroviária da Transnordestina Logística S/A, sendo trecho do ramal 
ferroviário que liga São Luís - MA a Fortaleza - CE. A essa ferrovia, foram acrescentados 
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dois ramais, um de 6,9km de trilhos até atingir a estação Itararé (linha amarela, figura 5), 
e outro de 1km ligando a Ponte Ferroviária à Praça da Bandeira, criando a estação Enge-
nheiro Alberto Silva (linha verde, figura 5), completando a linha 1 pensada na década de 
80, Eng. Alberto Silva-Itararé (PMT, 2008). Houve, no entanto, um imenso salto temporal 
até a conclusão dessa linha. Ao passo que o primeiro ramal citado começou a funcionar 
em 1990 (TERESINA..., 1989), o segundo foi inaugurado apenas em 2010.

Figura 5: Esquema de uso dos ramais tendo como referência o ano de inauguração do metrô, 
em 1990. Fonte: Leal e Lopes, 2020.

O Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana de Teresina, lançado em 2008, 
entendia o metrô como importante elemento da dinâmica de transportes da cidade e 
já previa essa modalidade na integração com o novo sistema de ônibus a ser implan-
tado, especialmente com o término da linha 1 (PMT, 2008). Entretanto, por não ser de 
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gestão municipal, nenhuma estratégia ou planejamento de modificações, melhorias ou 
ampliação constam nesse documento, de caráter municipal. O documento mais atual 
que trata das diretrizes de planejamento urbano de Teresina, o Plano Diretor de Orde-
namento Territorial (PDOT), de 2019, nem mesmo classifica a linha férrea como corredor 
de transportes ou elemento estruturante de desenvolvimento (PMT, 2019b).

Partindo para pesquisa na esfera estadual, nos arquivos encontrados nos sítios 
eletrônicos da Secretaria de Estado dos Transportes do Piauí, SETRANS, e da Secretaria 
do Planejamento do Estado do Piauí, SEPLAN, utilizando-se os filtros de busca “VLT” e 
“metrô”, foi encontrado o plano de modernização do metrô de Teresina, iniciado em 
2017 (AVISO..., 2017), dividido em duas etapas de execução. A primeira delas consistiu na 
substituição dos trens antigos por três Veículos Leves sobre Trilhos, sendo pretendida 
também a reforma da linha, de 4 estações e a duplicação da estrada de ferro entre as 
estações Matinha e Ilhotas 2. A segunda etapa consiste na reforma de outras 5 estações, 
aquisição de mais 3 VLTs, construção de duas novas estações e uma ponte ferroviária 
sobre o rio Poti (SETRANS..., 2019). Até abril de 2020, dessas propostas, apenas uma parte 
da primeira etapa aconteceu, a aquisição dos 3 VLTs, conforme verificado pelos autores.

Observa-se que o plano de modernização aborda apenas reforma das estações, 
mudança de veículos e duplicação de trecho da linha férrea, mas, no todo, trata-se ape-
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nas de terminar, para a linha 1, o previsto na década de 80 pelo governo do estado à 
época (TERESINA..., 1989). Não existem informações, a nível público, de planos futuros 
para ampliação da malha ferroviária da cidade e o atendimento de novas regiões. Essa 
preterição de planejamento da linha férrea trouxe consequências. Em 2008, apenas 
0,0004% das viagens diárias ocorridas no município de Teresina eram realizadas tendo 
o metrô como modalidade principal de transporte. Numericamente, tratam-se de 731 
viagens em 1.818.189, todas viagens a trabalho. Em outras palavras, o metrô de Teresina, 
símbolo do avanço da cidade no século passado, era um “elefante branco” no meio urbano, 
empecilho físico de articulação do espaço.

Esse número ínfimo de viagens se devia, principalmente, ao fato de a linha do 
metrô não adentrar o centro comercial, a mais frequente destinação dos cidadãos, per-
correndo até a estação Matinha, nas bordas do bairro Centro (SETRANS..., 2019). Com a 
inauguração da estação Engenheiro Alberto Silva, em 2010, a dinâmica de uso do metrô 
foi alterada consideravelmente, apresentando aumento no número de viagens diárias e 
maior variedade de perfis de usuários. Além disso, essa estação, localizada junto à Praça 
da Bandeira, principal destinação das linhas de ônibus urbanos, hoje compõe um dos 
mais importantes nós de transportes da cidade (LEAL et. al, 2019).

MORFOLOGIA LOCAL

Considerando-se a morfologia urbana e a fim de sistematizar a análise pertinente 
a esse estudo, a via férrea foi dividida em setores (figura 6), classificados segundo uso 
do solo (baseado em levantamento de dados), densidade populacional do entorno (em 
dados relativos, na cidade de Teresina; ver figura 7) e possibilidade de integração com 
BRT. Foram 5 os trechos identificados. Trecho 1 – centro histórico e comercial, polo de 
saúde e área institucional (nó com o BRT): usos diversos, área de densidade habitacional 
média e tecido urbano consolidado. Trecho 2 – uso predominantemente residencial e 
presença de assentamentos precários: área de densidade habitacional média, com setores 
consolidados ou em consolidação. Trecho 3 – uso predominantemente residencial com 
presença de aglomerados subnormais e existência de zonas de preservação ambiental: 
área de densidade habitacional muito baixa e de ocupação controlada. Trecho 4 – uso 
residencial e comércio de distribuição: área de densidade habitacional baixa e de ocupação 
controlada ou a ser estruturada (possibilidade de nó com BRT, mas integração inexiste 
tanto espacial quanto logisticamente; ver figura 8). Trecho 5 – uso predominantemente 
residencial: área de densidade muito alta e tecido urbano consolidado.
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bǫǌʠɭŔࡪࠆ��þɭŔǿơʋȶ�Ǝȶ�Ī�þ�ơ�ƎơȥɽǫƎŔƎơ�ƎŔɽ�ŖɭơŔɽ�ƃȶȥʋǭǌʠŔɽ�ƃȶȥɽǫƎơɭŔȥƎȶɽơ�ƎǫɽʋŞȥƃǫŔ�ƃŔȟǫȥǠŖʽơȍ�
de 500m. Fonte: Leal e Lopes, 2020.
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Observa-se, a partir dessa classificação, que o VLT perpassa diferentes realidades 
morfológicas: áreas consolidadas de uso diverso, assentamentos precários, zonas de 
preservação ambiental, áreas de comércio e indústria e bairros-dormitório de alta den-
sidade. No trecho 1, a travessia por áreas consolidadas como o bairro Centro revela a 
importância que a linha férrea desempenhava nas áreas que eram mais fortalecidas 
em décadas passadas. Entretanto, o VLT nesse trecho passa por um elevado (Avenida 
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Maranhão) e por um fosso (Avenida Miguel Rosa), criando nesse setor uma paisagem 
urbana singular em relação ao restante do trajeto, o qual é realizado praticamente todo 
a nível da passagem de pedestres. Nos trechos 2 e 3, a presença de aglomerados subnor-
mais atesta a aversão à linha férrea pela infraestrutura urbana formal, possibilitando 

a presença dessas comunidades. Nos trechos 3 e 4, a Macrozona de Interesse Ambiental 
revelam a diretriz de fazer a via férrea passar longe do tecido urbano mais adensado, o 
que é ideal para o transporte de cargas, propósito para o qual esse ramal foi criado, mas 
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inadequado para o transporte municipal de passageiros. Por fim, a realidade do trecho 5 
(figura 9) é a mais próxima de uma relação direta pessoas-VLT, sobretudo por se tratar de 
ramal criado para essa proximidade, pois é utilizado apenas pelo VLT, além de situar-se 
em zona consolidada e altamente adensadas. 

bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠈ�ǫǉơɭơȥʋơɽ�ǫȥʋơɭŔƇɝơɽ�ƎŔ�ȍǫȥǠŔ�ǉƢɭɭơŔ�Ǝȶ�Ī�þ�ƃȶȟ�Ŕ�ƃơȥŖɭǫȶ�ʠɭŹŔȥȶ�bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�¡Ŕɢɽ�
ࠈࠀ߿ࠁ��á¡þ�ơ�eȶȶǌȍơ�¡Ŕɢɽࡪ�bȶȥʋơࠈࠀ߿ࠁ

O mapa a seguir (figura 10) ilustra a inserção da linha do VLT no macrozoneamento 
territorial (PMT, 2019b).
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O trecho 5 é o que melhor se beneficia da linha do VLT, pois é onde está concen-
trado o maior adensamento habitacional, não apenas do entorno da linha férrea, mas 
também da cidade de Teresina como um todo, onde situa-se o bairro mais populoso da 
capital, o Itararé (PMT, 2020). A linha férrea cumpre um papel fundamental ao ligar duas 
macrozonas de desenvolvimento: a área mais adensada ao centro comercial, principal 
destinação diária do transporte de Teresina (PMT, 2008). Por fim, é interessante perceber 
como o novo macrozoneamento leva em consideração as semelhanças morfológicas das 
áreas para estabelecer as macrozonas.

ASPECTOS AMBIENTAIS 
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As principais características sustentáveis atribuídas a um VLT, do ponto de vista 
ambiental, são: a menor emissão de gases poluentes (por tratar-se de veículo movido, 

geralmente, por tração elétrica; a eficiência energética chega a ser 88% maior que a do 
BRT, movido a diesel); ocupa pouco espaço, em média 3m para cada sentido, possuindo, 
assim, menor impacto em modificações da paisagem em comparação ao BRT; contribui 
para uma grande diminuição de ruídos, especialmente devido à diminuição do número 
de automóveis circulando (ANP TRILHOS, 2017; IDP, 2017). Em estudo comparativo entre 
o BRT e o VLT, este último recebeu melhor nota em relação ao impacto ambiental de sua 
implantação (IDP, 2017).

Dessas três características, o VLT de Teresina não atende à primeira, pois faz uso 
do diesel como matriz energética. Apesar disso, deve-se levar em consideração que o VLT 
consegue transportar uma maior quantidade de pessoas (até 600 passageiros em seus 3 
carros; essa mesma quantidade de passageiros demanda, em média, 7 ônibus comuns 
ou 4 BRTs), o que contribui para melhor performance com mesmo uso energético (BOM 
SINAL, 2020; IDP, 2017). 

Em relação a modificações da paisagem, as transformações mais significativas 
foram identificadas no Trecho 1: o fosso lindeiro à avenida Miguel Rosa (pronto em 1990) 
e o elevado da avenida Maranhão, pronto em 2010 (esses dois elementos foram também 
identificados na figura 9). Ambas as intervenções tiveram como finalidade a adaptação 
da antiga linha férrea ao projeto do metrô da cidade. Os Trechos 2 a 4 não modificaram a 
paisagem de forma significativa na implantação do metrô, por tratar-se do reuso da linha 
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pré-existente. O Trecho 5, finalizado em 1990 para o metrô, possui impacto significativo 
na paisagem, passando muito próximo às edificações. Junto a uma rede de alta tensão, 
a linha do VLT nesse trecho apresenta-se como importante condicionante antrópico de 
assentamento da região, restringindo a ocupação.

Além desses pontos analisados, entende-se como necessário compreender como 
a nova legislação de Teresina aborda a temática da sustentabilidade ambiental. O PDOT 
insere no zoneamento de Teresina as Zonas Especiais de Uso Sustentável (ZEUS). O mapa 
a seguir (figura 11) apresenta a localização dessas áreas próximas ao recorte do estudo 
(linha férrea).

bǫǌʠɭŔ�ࠀࠀ��zȥɽơɭƇŴȶ�ƎŔ�ȍǫȥǠŔ�ǉƢɭɭơŔ�ȥȶ�ȟŔɢŔ�Ǝơ�ŁȶȥŔɽ�Ǝơ�čɽȶ�òʠɽʋơȥʋŖʽơȍ�Ǝȶ�á7¶þ�bȶȥʋơࡪ�á¡þ�
ơƎǫʋŔƎȶ�ࠈࠀ߿ࠁ

Para o PDOT, as Zonas Especiais de Uso Sustentável (ZEUS) e Áreas de Preserva-
ção Permanente (APP) são aquelas caracterizadas por apresentar pelo menos uma das 
seguintes características: qualidade ambiental peculiar e significativa; patrimônio 
ambiental a ser protegido; compõe de forma significativa a paisagem local; constitui 
ecossistemas importantes. A lei delimita que “o uso e a ocupação destas áreas [...] deverão 
estar plenamente compatibilizados com a conservação e preservação dos valores e bens 
ambientais da respectiva área” e possuir estudos específicos para comprovar o baixo 
impacto ambiental dos projetos pretendidos (PMT, 2019b, p. 29).

O PDOT ainda indica os três tipos de áreas enquadradas como ZEUS, 1 - áreas com 
declividade acentuada, 2 - áreas verdes urbanas estruturadas e 3 - áreas de manejo 
sustentável:
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Art. 108. As áreas com declividade acentuada são aquelas que não se 
enquadram como APP pela legislação federal, mas que, devido a sua 
topografia, exigem projeto adequado e regras de ocupação do solo espe-
cíficas, que evitem as situações de risco e que mantenham as condições 
topográficas originais.

[...]

Art. 109. As áreas verdes urbanas estruturadas são espaços públicos 
ou privados, com predomínio de vegetação - nativa, natural ou recu-
perada - destinados, preferencialmente aos propósitos de recreação, 
lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos 
hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e 
manifestações culturais.

[...]

Art. 111. As áreas de manejo sustentável são áreas cuja localização e/
ou característica ambiental apresentam relevante importância para o 
sistema de drenagem e, por sua pedologia, topografia e/ou proximidade 
aos cursos d’água, podem ser inundáveis, devendo ter seu uso e ocupação 
avaliados sob a ótica de manejo sustentável de forma que não interfira 
no ecossistema original, com a manutenção comprovada da fauna e flora 
local, as quais precisam ser mantidas. (PMT, 2019b, p. 30-31)
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Dessa forma, todas as intervenções realizadas no espaço urbano caracterizado 
como tais áreas, deveriam seguir essas recomendações. Aproximadamente 1,8km da 
linha do VLT passa por área protegida por essa legislação, trecho compreendido entre 
as estações Ilhotas 2 e Avenida dos Ipês (trechos 2 e 3 da figura 6). A distância entre as 
duas estações é a maior que existe entre estações do VLT, aproximadamente 2,6km. A 
inexistência de outras estações pode ser justificada pela baixa demanda consequente 
da baixa densidade necessária a essa área.

Outro espaço importante apontado pelo mapa da figura 11 é o Parque da Cidadania, 
o qual se enquadra como área verde urbana estruturada. O PDTMU de 2008 já previa a 
utilização da área para a construção do Parque da Cidadania, contíguo à estação Frei 
Serafim (PMT, 2008).

bǫǌʠɭŔ�ࠁࠀ��FɽɩʠơȟŔʋǫ˖ŔƇŴȶ�ƎŔ�ɭơȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơ�Ŕ�ơɽʋŔƇŴȶ�bɭơǫ�òơɭŔ˪ȟ�ơ�ȶ�áŔɭɩʠơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎŔȥǫŔ�
Fonte: Leal e Lopes, 2020.

O parque foi idealizado junto ao tombamento do prédio histórico da estação 
Frei Serafim, conforme apresentado na figura 12 (PMT, 2008), o que, na teoria, poderia 
originar uma troca mútua de potencialidades entre os dois espaços e a rede de trans-
portes. Enquanto o parque poderia atrair mais pessoas para a área, contribuindo para 
o conhecimento e a preservação do patrimônio, a estação possibilitaria o acesso da 
população através do VLT, contribuindo com uma linha de transporte eficiente. Essa 
troca de benefícios mútua, no entanto, não ocorre efetivamente na prática. A figura 13 
equipara a frequência de pessoas nos dois lugares, segundo dados obtidos via Google 
Maps utilizando os filtros “estação Frei Serafim” e “Parque da Cidadania”.
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bǫǌʠɭŔࡪࠂࠀ��-ȶȟɢŔɭŔƇŴȶ�ɭơȍŔʋǫʽŔ�Ǝơ�ǉɭơɩʠƦȥƃǫŔ�Ǝơ�ɢơɽɽȶŔɽ�ȥŔ�ơɽʋŔƇŴȶ�bɭơǫ�òơɭŔ˪ȟ�ơ�ȥȶ�áŔɭɩʠơ�
ƎŔ�-ǫƎŔƎŔȥǫŔ�bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�¡Ŕɢɽ�߿ࠁ߿ࠁ�ơƎǫʋŔƎȶ

Os horários de frequência registrados da estação Frei Serafim vão somente das 7h 
às 13h, porque este é o horário de funcionamento da CMTP, que opera no prédio histó-
rico tombado localizado no mesmo lugar (o VLT opera das 7:30h às 20h). Dessa forma, a 
contagem de pessoas leva em consideração os dois lugares (prédio histórico e estação), 
mas com o horário de um deles, a do prédio. Por isso, só é possível comparar efetiva-
mente a frequência 7h às 13h. Ainda assim, os dados obtidos permitem uma análise 
interessante e levam à conclusão de que os dois lugares possuem pouca articulação e 
que o VLT é pouco utilizado para chegar a essa área verde estruturada, sobretudo por 
não funcionar aos sábados e domingos, horários de maior movimento no parque. Além 
disso, não há acesso direto permitido da estação para o parque (embora haja um portão 
entre os dois, que se encontra fechado ao público), havendo a necessidade do usuário 
caminhar aproximadamente 370 metros até a entrada mais próxima.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O uso da linha férrea de Teresina como solução para mobilidade urbana da cidade 
passa por dois empecilhos principais. O primeiro deles é o fato de que aproximadamente 
41% do trecho utilizado pelo VLT, correspondente ao ramal pré-existente da Transnordes-
tina, não foi pensado para esse propósito, o que resulta atualmente em um trajeto que 
passa por grandes vazios urbanos e considerável número de áreas de baixa densidade 
habitacional. Isso se deve também a práticas de planejamento urbano anteriores ao 
PDOT, voltadas ao rodoviarismo e ao automóvel e não ao modelo de desenvolvimento 
orientado ao transporte, no caso o ferroviário. 

O segundo problema, o qual também possui a mesma causa do primeiro, é a impos-
sibilidade de existir uma relação próxima pessoas-linha férrea nos Trechos 1 a 4, por 
causa dos perigos trazidos pelo trem da Transnordestina no meio urbano adensado, 
fato que também causa o isolamento da linha no tecido urbano, seja com elementos 
construídos para sua passagem, como elevados ou fossos escavados (trecho 1), seja com 
edificações que dão as costas a ela (trechos 2 e 4), seja sua passagem por áreas de pre-
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servação ambiental (trecho 3). Apenas no trecho 5, pelo qual passa apenas o VLT, existe 
uma proximidade maior da população com a linha férrea. 

Outro ponto que contribuiria para um uso mais sustentável da linha férrea seria 
a adoção de veículos movidos a tração elétrica. Por mais que a eficiência energética do 
VLT seja superior à do BRT, é importante o uso de matrizes energéticas não-poluentes. 
Também, foi importante compreender que a existência desse modal por si só não será 
plenamente sustentável até que seja mais adotado pela população como meio de deslo-
camento principal e, para isso, devem ser priorizados projetos que incentivem o seu uso, 
desde ampliação do número de linhas a estações com melhor infraestrutura. 

Por fim, a diferença das esferas de gestão é fator agravante dessas dificuldades, pois 
inviabiliza, em primeiro momento, a integração do VLT, de gestão estadual, com os modais 
geridos pelo poder municipal. Além disso, o PDOT, apesar de adotar o desenvolvimento 
orientado ao transporte, considera apenas uma parte da linha férrea dentro da Macro-
zona de Desenvolvimento, embora compreenda o potencial do VLT como infraestrutura 
de transporte sustentável e inclua trechos de seu percurso (que passam pela Macrozona 
de Desenvolvimento) nas estratégias DOTS.
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RESUMO

As atividades portuárias da Grande Vitória (ES), região tradicionalmente constituída por muni-
cípios de intensa conurbação e atividade pendular, são indissociáveis da vida socioeconômica, 
cultural e cotidiana local. Entretanto, o impacto dessas atividades em diversas áreas é majo-
ritariamente desconhecido, especialmente no que tange a geração de renda, empregos, massa 
salarial, impostos, mas também áreas ecológicas e socioambientais. O presente artigo objetiva 
trazer apontamentos sobre a questão socioeconômica e o impacto dos portos na geração de renda 
e empregos para cinco municípios da Grande Vitória.  Utiliza-se pesquisa em fontes primárias 
e secundárias relacionadas a área econômica e de estatística. Nota-se, por fim, constituição de 
uma região fragmentada quanto ao aspecto socioeconômico e de forte iniquidade social, que 
resulta, em parte, do agenciamento de atividades do setor portuário da Grande Vitória.

PALAVRAS-CHAVE: Portos. Economia. Grande Vitória. 

ABSTRACT

The port activities of Grande Vitória (ES), a region traditionally constituted by cities of intense 
conurbation and pendular activity, are inseparable from the local socioeconomic, cultural and 
daily life. However, the impact of these activities in several areas is mostly unknown, especially 
with regard to income generation, jobs, wages, taxes, but also ecological and socio-environmental 
areas. This article aims to bring notes on the socioeconomic issue and the impact of ports on 
the generation of income and jobs for five municipalities in Grande Vitória. Research is used 
in primary and secondary sources related to the economic and statistical area. Finally, we note 
the constitution of a fragmented region in terms of socioeconomic aspects and strong social 
inequity, which results, in part, from the agency of activities in the port sector of Grande Vitória.

KEYWORDS: Ports. Economy. Grande Vitória. 

RESUMEN

Las actividades portuarias de Grande Vitória (ES), una región tradicionalmente constituida por 
ciudades de intensa conurbación y actividad pendular, son inseparables de la vida socioeconó-
mica, cultural y cotidiana local. Sin embargo, el impacto de estas actividades en varias áreas 
es en gran medida desconocido, especialmente en lo que respecta a la generación de ingresos, 
empleos, salarios, impuestos, pero también áreas ecológicas y socioambientales. Este artículo 
tiene como objetivo traer notas sobre el tema socioeconómico y el impacto de los puertos en la 
generación de ingresos y empleos para cinco municipios de la Grande Vitória. La investigación 
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se utiliza en fuentes primarias y secundarias relacionadas con el área económica y estadística. 
Finalmente, observamos la constitución de una región fragmentada en términos de aspectos 
socioeconómicos y una fuerte inequidad social, que resulta, en parte, de la agencia de actividades 
en el sector portuario de la Grande Vitória.

PALABRAS-CLAVE: Puertos. Economía. Grande Vitória. 

INTRODUÇÃO[1]

A indissociabilidade entre a vida socioeconômica, cultural e cotidiana da Grande 
Vitória (ES) e seus portos é indubitável. Distintos terminais portuários situados em mais 
de uma localização geográfica, acompanham a formação das cidades que compõem a 
região, isso desde o início do século XX (FIM, 2015). Também é certo que a matriz das ati-
vidades portuárias remonta a gênese de formação da capital capixaba, ainda em 1551. O 
núcleo fundacional de Vitória, implantado em área insular, tinha como característica a 
mistura das funções – ainda incipientes – urbana e portuária, aliada ao papel de defesa 
e fortificação para o impedimento à penetração ao território econômico de Minas Gerais. 
Entre trapiches e cais típicos das vilas coloniais brasileiras, não à toa, a Vila de Victória 
se origina devido seu perfil de porto natural por excelência.

A premissa da união indistinta entre cidade e porto remonta a evolução da cidade 
portuária de modo geral, fazendo com que equipamentos portuários sejam continu-
amente instalados – e modernizados – em grande parte das cidades portuárias do 
planeta. De modo particular, contudo, é possível apontar distinções quanto ao impacto 
socioeconômico de cada localidade, a exemplo deste estudo voltado para a Grande Vitória.

Silvestre (2019) identifica pouca produção técnica disponível em literatura local 
especializada, assim como reduzida produção de conhecimento acadêmico e estatístico 
sobre o impacto dos portos na geração de renda e emprego nos municípios da região 
em tela. Objetiva-se com os apontamentos a seguir, expor um relato sucinto de verifica-
ção e reflexão acerca de dados de conhecimento público, coletados e disponibilizados 
sobretudo pelas plataformas digitais do DATAPEDIA (2019) e do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

Adota-se, portanto, metodologia de pesquisa em fontes primárias e secundárias 
relacionadas a área econômica e de estatística, acerca dos cinco municípios seleciona-

[1]  Este artigo resulta da dissertação de mestrado com autoria e orientação de seus autores. 
zȥʋơǌɭŔ�ŔǫȥƎŔ�Ŕ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�-ǫƎŔƎơɽ�ơ�áȶɭʋȶɽ�ȥȶ�¥ʡƃȍơȶ�Ǝơ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�ƎŔ�čȥǫʽơɭ-
sidade Federal do Espírito Santo, com participação de ambos os autores.
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dos para este estudo. Isso, como dito, a partir de sites e portais de compilação de dados 
econômicos e empregatícios, vinculados a órgãos e ministérios relacionados ao tema.

A Grande Vitória compreende área configurada pelos municípios de Vitória, Vila 
Velha, Serra, Cariacica e Viana. São municípios que conformam o núcleo primordialmente 
conurbado da chamada Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) que, atualmente, 
inclui os municípios de Fundão e Guarapari. Esses dois últimos municípios não são 
abordados neste estudo, tendo em vista recorte territorial restrito a área da Grande 
Vitória (conforme Figura 1).

A seleção dos cinco municípios pressupõe à conurbação e interatividade pendular, 
econômica e social entre eles, mas se deve, em particular, a contínua expansão de áreas 
para instalação de atividades portuárias, seja no litoral, seja no interior das cidades. De 
início, essas atividades são implantadas as margens da Baía de Vitória, com o Porto de 
Vitória em área insular da Capital. Em seguida, se expandem para margem continental 
da mesma baía, no município de Vila Velha. 

Posteriormente, as expansões migram para sentido nordeste da região, com insta-
lação de novos terminais na antiga Fazenda de Tubarão, à época propriedade da ex-Vale 
do Rio Doce (atual Vale), mediante implantação do Porto de Tubarão de caráter privado 
e do Terminal de Praia Mole. Desde fins do século XX ocorrem o aumento e a criação de 
áreas retroportuárias na região continental, num processo de interiorização das ativi-
dades dos portos, por meio dos atuais Portos Secos.  A exemplo dos situados às margens 
da Rodovia Governador Mário Covas / Rodovia do Contorno (BR-101), entre outros. 
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Figura 1: Em cinza claro o Estado do Espírito Santo. Em cinza escuro a Região Metropolitana 
legalmente formalizada. Em vermelho os municípios da Grande Vitória: Vitória, Vila Velha, 
Cariacica, Serra e Viana. Em cinza escuro Guarapari e Fundão. 
b¶¥þFࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭࠆࠀ߿ࠁ�

Encetando a identificação da área de estudo, tem-se, a seguir, sua caracterização 
demográfica e socioeconômica. Os municípios repartem populações similares, caso 
pouco usual nas regiões metropolitanas brasileiras, quase sempre marcadas pela extrema 
concentração demográfica e de serviços na capital. 

1.CARACTERIZACÃO DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA DA ÁREA DE 
ESTUDO

Na Região Metropolitana da Grande Vitória, o município da Serra, seguido de Vila 
Velha, são os mais populosos, tendo Vitória apenas a quarta maior população da con-
centração (conforme tabela 01, com dados estimativos do IBGE de 2017).
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þŔŹơȍŔࡪࠀ��áȶɢʠȍŔƇŴȶ�Ǝȶɽ�ȟʠȥǫƃǭɢǫȶɽ�ǉȶƃȶɽ�Ǝơɽʋơ�ơɽʋʠƎȶ�ȥȶ�Ŕȥȶ�Ǝơࠆࠀ߿ࠁ��ɽơǌʠȥƎȶ�ơɽʋǫȟŔʋǫʽŔ�
Ǝȶ�z%eF
b¶¥þFࡪ�z%eFࠆࠀ߿ࠁ���ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ

Entretanto, esse cenário de uma certa equidade demográfica não é acompanhado 
por critérios sociais e de extratos de rendimento. Portanto, são grandes as desigualdades 
na Grande Vitória, assim como dentro dos próprios municípios, em diferentes áreas. Na 
tabela 2 é atestável a diferença salarial, de acordo com pesquisa do IBGE (2015), na qual 
a renda do trabalhador formalmente ocupado é dada em salários mínimos. Percebe-se 
grande hiato entre a capital, Vitória, e a região metropolitana, especialmente Vila Velha 
e Cariacica.

Ainda que demograficamente espalhada e relativamente equilibrada em termos 
populacionais, a Grande Vitória permanece com configurações de concentração econô-
micas em seu município central.
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þŔŹơȍŔࡪࠁ��èơȥƎǫȟơȥʋȶ�Ǝȶ�ʋɭŔŹŔȍǠŔƎȶɭ�ǉȶɭȟŔȍȟơȥʋơ�ƃȶȥʋɭŔʋŔƎȶ�ȥȶ�Ŕȥȶ�Ǝơࠄࠀ߿ࠁ�
b¶¥þFࡪ�z%eFࠄࠀ߿ࠁ���ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ

O mesmo cenário de iniquidade é conferível quando se confrontam os valores do 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita, isto é, o valor da produção municipal dividido 
pelo número de habitantes. A tabela 3 aponta que Vitória detém o triplo do PIB per capita 
se comparado ao de Cariacica. Isso se deve por Vitória agregar o setor de serviços, fator 
que impulsiona o seu PIB, conforme pesquisa do IBGE de 2014.[2] 

A tabela 4 apresenta os valores de IDH – Índice de Desenvolvimento Humano dos 
municípios, variável de amplo conhecimento, que identifica o grau de desenvolvimento 
de um estado, município ou país, por valores que giram entre 0 e 1. O zero equivale ao 
mais baixo critério e o 1 o mais alto. O IDH indica valores ligados à saúde, educação, 
renda, dentre outros, realizados em cálculos logarítmicos. 

�ࠁ �z%eF�7ࠅࠀ߿ࠁ�ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒ�ǠʋʋɢɽࡪƃǫƎŔƎơɽǫŹǌơǌȶ �ࠅࠈࠈࠅࠃࠇࠂɢơɽɩʠǫɽŔʽǫʋȶɭǫŔơɽŹɭŔɽǫȍŹɭ̔
> Acesso em: 31 out. 2017.
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þŔŹơȍŔࡪࠂ��ĪŔȍȶɭ�Ǝȶ�áɭȶƎʠʋȶ�zȥʋơɭȥȶ�%ɭʠʋȶ�ɢơɭ�ƃŔɢǫʋŔ�ɢŔɭŔ�ȶ�Ŕȥȶ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
b¶¥þFࡪ�z%eFࠅࠀ߿ࠁ���ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ

þŔŹơȍŔࡪࠃ��ĪŔȍȶɭơɽ�Ǝơ�|ȥƎǫƃơ�Ǝơ�7ơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�qʠȟŔȥȶ�ȟʠȥǫƃǫɢŔȍ�ɢŔɭŔ�ȶ�Ŕȥȶ�Ǝơ߿ࠀ߿ࠁ�

b¶¥þFࡪ�z%eFࠁࠀ߿ࠁ���ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ

A mesma iniquidade permanece observada na infraestrutura urbana dos muni-
cípios (tabela 5), conforme levantamento do IBGE à época do Censo Demográfico de 
2010, por meio da caracterização das infraestruturas, tais como esgotamento (mas não 
necessariamente o tratamento de efluentes), arborização de vias (presença de espécies 
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arbóreas ladeando os logradouros) e a urbanização de vias, conceito explicado pelo ins-
tituto como “domicílios urbanos em face de quadra com boca de lobo e pavimentação, 
meio-fio e calçada” (IBGE, 2010).

þŔŹơȍŔࡪࠄ��-ȶȟɢŔɭŔƇŴȶ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�Ǝơ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ʠɭŹŔȥŔ�ơȟ߿ࠀ߿ࠁ�
b¶¥þFࡪ�z%eF߿ࠀ߿ࠁ���ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭ

Como exposto por meio desses indicadores, a dinâmica do espaço metropolitano 
dá-se de forma extremamente desigual entre os entes municipais. Dessas relações des-
semelhantes, surgem espaços urbanos complexos, no qual a questão deste trabalho se 
evidencia na relação entre os portos e suas áreas de influência, acarretando problemáticas 
urbanas distintas, dentre elas a dimensão socioeconômica do território. 

A Figura 2 extraída do software Google Earth apresenta imagem de satélite Landsat, 
sendo possível observar as áreas urbanizadas, que correspondem às zonas acinzentadas 
e, em verde estão localizadas as áreas rurais, zonas de preservação e similares 
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Figura 2: Fração de área da Grande Vitória, com indicação das áreas dos portos de litoral da 
região, em imagem de satélite Landsat, datada de 2017.
b¶¥þFࡪ�eȶȶǌȍơFŔɭʋǠࠆࠀ߿ࠁ��FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶ�Ŕʠʋȶɭࠆࠀ߿ࠁ��

A exposição da figura acima revela uma capital altamente urbanizada e adensada, 
com quase 50% de seu território ocupado com áreas urbanas. Além disso, parte expressiva 
da área insular corresponde a zonas de proteção ambiental, seja no Maciço Central ou 
nos mangues a noroeste da Ilha de Vitória, havendo pouco espaço para crescimento e 
ocupação urbana. Junto a área densamente urbanizada, insere-se o complexo portuário 
da Região Metropolitana, com o Porto de Vitória no núcleo fundacional da cidade, jus-
taposto ao Centro Histórico da capital e nas bancas das franjas litorâneas continentais 
em Vila Velha; e os terminais de Tubarão e Praia Mole, no nordeste do município, área 
de ocupação mais recente que o porto anteriormente citado.

É nesse contexto que os portos e retroportos estão implantados na região, com 
grande disputa e impacto nas áreas urbanas da área metropolitana. Em Vitória, boa 
parte do terreno municipal é destinado ao Complexo de Tubarão, da Vale, que engloba 
não somente o terminal de mesmo nome e o de Praia Mole, como usinas de pelotização 
de minério de ferro, unidade da Arcelormittal, pátios de manobra ferroviários e estru-
turas de apoios diversos. 

O Porto de Vitória administrado pela Companhia Docas do Estado do Espírito Santo 
(CODESA) possui extrema aproximação com o tecido urbano da área central principal de 
Vitória e de bairros em Vila Velha. Esse fato se justifica pelos vínculos históricos entre 
as cidades e o porto, com destaque para os processos de expansão de ambos por áreas 
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aterradas. E, por isso mesmo, com grande impacto ambiental, inerente à implantação 
desses aterros. 

Nota-se ainda, a expansão de áreas retroportuárias para zonas periurbanas dos 
municípios da Grande Vitória, muitas vezes implantadas ao lado de zonas ambiental-
mente frágeis, em sua maioria, protegidas legalmente. Além disso, o núcleo portuário 
tradicional prossegue numa espiral de melhorias de infraestruturas no Porto de Vitória, 
com obras de dragagem e aterramentos para melhorias do seu desempenho portuário. 
Contudo, sua área portuária insular, situada em Vitória, há tempos evidencia limitações 
físico-operacionais e o arrefecimento do porto, que gradualmente perde em competiti-
vidade e importância frente ao comércio marítimo internacional. 

2. O SETOR PORTUÁRIO EM PARTE DA COMPOSIÇÃO ECONÔMICA DOS 
MUNICÍPIOS DA GRANDE VITÓRIA[3]

Para a análise da inserção dos portos na vida econômica dos municípios da Grande 
Vitória, optou-se pela definição de três eixos temáticos: a composição do Produto Interno 
Bruto (PIB); a composição da massa salarial do município por setor e área; e o número de 
empregos gerados. Essas três categorias e suas variações serão aplicadas aos municípios 
descritos, a saber: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. 

Para a composição do PIB, produto interno bruto, o IBGE considera:

[...] a preços correntes, e do valor adicionado bruto da agropecuária, da 
indústria, dos serviços e da administração, saúde e educação públicas e 
seguridade social, a preços correntes, compatível com as metodologias 
das Contas Regionais e Nacionais do Brasil, sendo as estimativas obtidas 
comparáveis entre si (IBGE, 2016).

De antemão, constata-se grande dificuldade em encontrar dados sobre a composição 
detalhada por atividades econômicas do PIB municipal, mesmo nas fontes primárias do 
IBGE, limitando-se à classificação em primeiro, segundo e terceiro setor, além da atividade 
administrativa pública. Por isso, como embasamento primário, cita-se informação do 
Governo do Estado do Espírito Santo, que menciona que o complexo portuário capixaba 
(não somente os locados na Grande Vitória) é responsável por 9% do valor exportado e 5% 

[3]  Este trabalho constitui-se num ensaio exploratório, devido o caráter preliminar e par-
ƃǫŔȍ�ɩʠŔȥʋȶ�ɽʠŔ�ŔŹȶɭƎŔǌơȟ�ȥȶ�ƃŔȟɢȶ�ƎŔ�ƃǫƦȥƃǫŔ�ơƃȶȥȼȟǫƃŔ�ɢɭȶɢɭǫŔȟơȥʋơ�ƎǫʋŔ�zȥʋơȥƃǫȶȥŔ�
portanto, tranversalizar campos de conhecimentos distintos, visando o reconhecimento de 
ŔȍǌʠȟŔɽ�ɩʠơɽʋɝơɽ�ɽȶƃǫȶơƃȶȥȼȟǫƃŔɽ�ɩʠŔȥƎȶ�ɭơȍŔʋǫʽŔɽ�Ŕȶ�ɽơʋȶɭ�ɢȶɭʋʠŖɭǫȶ�ƎŔ�eɭŔȥƎơ�ĪǫʋȷɭǫŔ�Fò��
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importado pelo Brasil e com movimentação de aproximadamente 45% do PIB estadual 
para 2010 (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 2010).[4]

Para a composição da massa salarial, isto é, a soma de todos os salários pagos aos 
trabalhadores formais em um ano num dado espaço geográfico delimitado, utilizaram-se 
informações e gráficos obtidos no portal DATAPEDIA. O portal compila informações do 
IBGE e do hoje extinto Ministério do Trabalho – vinculado parcialmente ao Ministério 
da Economia – responsável pela Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), na qual 
se tem uma classificação conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica 
(CNAE) de cada empregador. 

As Figura 3, obtida pelo DATAPEDIA, representa a composição de salários formais 
para o município de Vitória, com distinção entre classe e divisões, que constituem níveis 
distintos de agrupamento com variações do detalhamento, isto é, classe apresenta um 
panorama mais especificado, enquanto divisão indica um panorama mais generalista 
da atividade econômica. O ano base das comparações é 2014.

A categoria azul claro delimitada por um polígono vermelho congrega as atividades 
relacionadas aos portos – direta ou indiretamente –, que serão objeto deste ensaio[5]. 
Para tanto, explanam-se alguns dados: do total de 759 milhões de reais de massa salarial, 
3,4% advém de transporte ferroviário; 1,7% da gestão portuária; 0,56% do transporte 
rodoviário de cargas; 0,41% da navegação de apoio; entre outras. 

Certamente existem outras atividades que deveriam ser categorizadas, devido sua 
associação direta com a atividade portuária, tais como a extração de petróleo e gás natural. 
Assim como setores alimentados pela cadeia portuária de modo indireto, que não estão 
discriminadas neste estudo, a exemplo dos setores de comércio varejista e atacadista ou 
de serviços financeiros. Adverte-se, contudo, que essas atividades não serão considera-
das devido demanda de abordagens específicas, pautadas em literatura especializada. 

�ࠃ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒǠʋʋɢࡪŔȥʋǫǌȶơɽǌȶ �ࡪŔɽɢˉऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟɢȶɭʋȶɽɢŔǌǫȥŔɽFɽɢǫɭǫʋȶòŔȥʋȶŹɭ̔
6 fev. 2019.

[5] Este trabalho constitui um ensaio exploratório, devido caráter preliminar e parcial quanto 
Ŕ�ŔŹȶɭƎŔǌơȟ�Ǝȶ�ƃŔȟɢȶ�ƎǫɽƃǫɢȍǫȥŔɭ�ƎŔ�ƃǫƦȥƃǫŔ�ơƃȶȥȼȟǫƃŔ�ɢɭȶɢɭǫŔȟơȥʋơ�ƎǫʋŔ�zȥʋơȥƃǫȶȥŔ�ɢȶɭ-
tanto, tranversalizar campos de conhecimentos distintos, visando o reconhecimento de algumas 
ɩʠơɽʋɝơɽ�ɽȶƃǫȶơƃȶȥȼȟǫƃŔɽ�ɩʠŔȥƎȶ�ɭơȍŔʋǫʽŔɽ�Ŕȶ�ɽơʋȶɭ�ɢȶɭʋʠŖɭǫȶ�ƎŔ�eɭŔȥƎơ�ĪǫʋȷɭǫŔFò��
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bǫǌʠɭŔࡪࠂ��-ȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�ĪǫʋȷɭǫŔ�ɢȶɭ�ƎǫʽǫɽŴȶ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ��ơ�
ƃȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�ĪǫʋȷɭǫŔ�ɢȶɭ�ƃȍŔɽɽơ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
b¶¥þF�7ࡪŔʋŔɢơƎǫŔࠇࠀ߿ࠁ�

Aplicando a mesma metodologia para Vila Velha, conforme as Figura 4, vê-se que 
dos 182 milhões de reais de massa salarial, 1,4% advém da gestão de portos, e quase 2% 
do transporte rodoviário de cargas. 

Novamente destaca-se o fato de que partes indiretas alimentadas pela cadeia por-
tuária não estão discriminadas nesta análise. 
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bǫǌʠɭŔࡪࠃ��-ȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�ĪǫȍŔ�ĪơȍǠŔ�ɢȶɭ�ƎǫʽǫɽŴȶ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ��ơ�
ƃȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�ĪǫȍŔ�ĪơȍǠŔ�ɢȶɭ�ƃȍŔɽɽơ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
b¶¥þF�7ࡪŔʋŔɢơƎǫŔࠇࠀ߿ࠁ�

Passando a Cariacica, a Figura 5, denota que dos 91,6 milhões de reais de massa 
salarial, 7,9% provém dos serviços de cargas e logística, naturalmente indexados à ati-
vidade portuária. Pela ótica das divisões da RAIS, 15% advém do transporte terrestre.

bǫǌʠɭŔࡪࠄ���-ȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�-ŔɭǫŔƃǫƃŔ�ɢȶɭ�ƎǫʽǫɽŴȶ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ��ơ�
ƃȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�-ŔɭǫŔƃǫƃŔ�ɢȶɭ�ƃȍŔɽɽơ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
b¶¥þF�7ࡪŔʋŔɢơƎǫŔࠇࠀ߿ࠁ�
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Na Serra, município mais populoso do Estado do Espírito Santo, a soma da massa 

salarial totalizou R$ 271 milhões em 2014, dos quais 2,9% são oriundos do setor logístico 
e 5,9% da cadeia, diretamente vinculada ao Porto e suas estações aduaneiras de interior, 
empresas de frete e afins, conforme Figura 6. Acrescentam-se 11% da massa salarial 
advindos do setor de metalurgia (critério divisão da RAIS) e 10% produção de laminados 
de planos de aço (critério classe da RAIS).

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��-ȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�òơɭɭŔ�ɢȶɭ�ƎǫʽǫɽŴȶ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ��ơ�ƃȶȟ-
ɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�òơɭɭŔ�ɢȶɭ�ƃȍŔɽɽơ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
b¶¥þF�7ࡪŔʋŔɢơƎǫŔࠇࠀ߿ࠁ�
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Por fim, Viana (Figura 7) totaliza R$ 23 milhões em massa salarial, com menor valor 

em comparação aos outros municípios e maior percentual de renda oriundo da cadeia 
logística (18%), justificado sobretudo pela localização do entroncamento rodoviário 
(BR-101 e BR-262), que perfazem ligações norte-sul e leste-oeste do Brasil. 

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��-ȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�ĪǫŔȥŔ�ɢȶɭ�ƎǫʽǫɽŴȶ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ��ơ�ƃȶȟ-
ɢȶɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ȟŔɽɽŔ�ɽŔȍŔɭǫŔȍ�Ǝơ�ĪǫŔȥŔ�ɢȶɭ�ƃȍŔɽɽơ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
b¶¥þF�7ࡪŔʋŔɢơƎǫŔࠇࠀ߿ࠁ�
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Sobre as ocupações, conforme figuras 8 e 9, optou-se por trazer dois municípios 
apenas, com realidades muito distintas: a capital, Vitória, com prevalência de maiores 
salários e maior empregabilidade em cargos de gerências; e Cariacica, onde se nota maior 
presença de setores envolvidos com transporte e cadeia indireta. 

É notória prevalência de Vitória relativa a cadeia portuária nas categorias de empre-
gos na administração pública, assistência administrativa e transportes de cargas rodo-
viários e ferroviários. Já nos municípios vizinhos, o setor logístico é a principal ligação 
dos empregos formais totais com a atividade portuária e a cadeia produtiva relacionada.

Figura 8: Composição dos empregos formais baseados pelo CNAE das empresas de Vitória, por 
ƎǫʽǫɽŴȶ�ơ�ƃȍŔɽɽơ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
b¶¥þF�7ࡪŔʋŔɢơƎǫŔࠇࠀ߿ࠁ�
Figura 9: Composição dos empregos formais baseados pelo CNAE das empresas de Cariacica, 
ɢȶɭ�ƎǫʽǫɽŴȶ�ơ�ƃȍŔɽɽơ�ƎŔ�è�zò�Ŕȥȶ�ŹŔɽơ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁ�
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b¶¥þF�7ࡪŔʋŔɢơƎǫŔࠇࠀ߿ࠁ��
Posto isto, percebe-se que a atividade portuária distribui funções e cargos de forma 

assimétrica pelo território metropolitano, o que impacta necessariamente na massa 
salarial e na iniquidade regional mencionada.

CONCLUSÃO

Como visto, a administração e gestão portuárias concentram-se basicamente no 
município de Vitória, onde há maior agrupamento de agências marítimas, operadores, 
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e a sede da própria CODESA, bem como atividades da Vale e do Porto de Tubarão. Nas 
cidades limítrofes metropolitanas, há maior concentração de atividades indiretas ao 
setor portuário, em especial a logística rodoferroviária. 

Ademais, o setor portuário como mencionado é fator não apenas relevante do ponto 
de vista econômico, como também é alicerce indissolúvel na formação e estruturação 
da cidade de Vitória e sua região metropolitana. Nota-se, ainda, constituição de uma 
região fragmentada quanto ao aspecto socioeconômico e de forte iniquidade social, que 
resulta, em parte, do agenciamento de atividades do setor portuário da Grande Vitória.

Entretanto, cabe constar que, por ora, carecemos de estudos sobre a efetiva parti-
cipação dos portos da Grande Vitória na realidade socioeconômica da região, tais como 
geração de impostos e empregos e massa salarial de um amplo conjunto de atividades dos 
municípios envolvidos. Deste modo e, a despeito disso, este ensaio traz contributos para 
formulação de metodologias acerca do entendimento - ainda preliminar - da dimensão 
socioeconômica das cidades quando vinculada as atividades portuárias.
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RESUMO

O projeto de uma Arquitetura urbana sustentável para as cidades contemporâneas deve conside-
rar a análise integrada das suas condicionantes bioclimáticas. Apesar de ser um tanto deixado 
de lado, o estudo da acústica ambiental tem grande relevância na concepção projetual urbana, 
visto que a poluição sonora já é considerada hoje como uma questão de saúde pública das gran-
des cidades. Este trabalho tem como objetivo inserir o mapa de ruído como estratégia projetual 
a fim de criar diretrizes para o projeto de uma arquitetura urbana sustentável, integrando o 
conforto acústico ao higrotérmico e lumínico. Usa-se como estudo de caso o Bairro de Fátima, 
na região central da cidade do Rio de Janeiro, para demonstrar como o seu desenho urbano 
mostra-se adequado às condicionantes bioclimáticas analisadas. Como método, utilizou-se o 
mapa de ruídos para identificar como se dá a propagação sonora no bairro, relacionando-a 
com outros fatores ambientais locais. Como resultado, constatou-se que a morfologia urbana 
do bairro interfere diretamente, junto às demais condicionantes, na amenização do ruído de 
tráfego veicular. Conclui-se que o planejamento urbano adequado, tanto no seu desenho quanto 
na legislação, se apresenta como a principal forma de controle acústico nas grandes cidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Urbana Sustentável. Mapa de ruídos. Arquitetura bioclimática

ABSTRACT

The design of a sustainable urban architecture for contemporary cities must consider the 
integrated analysis of its bioclimatic conditions. Despite being somewhat left out, the study of 
environmental acoustics has great relevance in the urban design concept, since noise pollution 
is already considered today as a public health issue in large cities. This work aims to insert the 
noise map as a design strategy in order to create guidelines for the design of a sustainable urban 
architecture, integrating acoustic comfort with hygrothermal and lighting. The case of Bairro 
de Fátima, in the central region of the city of Rio de Janeiro, is used as a case study to demons-
trate how its urban design is adequate to the bioclimatic conditions analyzed. As a method, the 
noise map was used to identify how the noise propagates in the neighborhood, relating it to 
other local environmental factors. As a result, it was found that the urban morphology of the 
neighborhood directly interferes, along with other conditions, in mitigating vehicular traffic 
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noise. It is concluded that adequate urban planning, both in its design and in the legislation, 
presents itself as the main form of acoustic control in large cities.

KEYWORDS: Sustainable urban architecture. Noise map. Bioclimatic Architecture.  

RESUMEN

El diseño de una arquitectura urbana sostenible para ciudades contemporáneas debe considerar 
el análisis integrado de sus condiciones bioclimáticas. A pesar de quedar algo excluido, el estudio 
de la acústica ambiental tiene una gran relevancia en el concepto de diseño urbano, ya que la 
contaminación acústica ya es considerada hoy como un problema de salud pública en las grandes 
ciudades. Este trabajo tiene como objetivo insertar el mapa de ruido como estrategia de diseño 
con el fin de crear pautas para el diseño de una arquitectura urbana sostenible, integrando el 
confort acústico con la higrotérmica y la iluminación. El caso de Barrio de Fátima, en la región 
central de la ciudad de Río de Janeiro, se utiliza como caso de estudio para demostrar cómo su 
diseño urbano es adecuado a las condiciones bioclimáticas analizadas. Como método, el mapa 
de ruido se utilizó para identificar cómo se propaga el ruido en el barrio, relacionándolo con 
otros factores ambientales locales. Como resultado, se encontró que la morfología urbana del 
barrio interfiere directamente, junto con otras condiciones, en la mitigación del ruido del tráfico 
vehicular. Se concluye que una adecuada planificación urbanística, tanto en su diseño como en 
la legislación, se presenta como la principal forma de control acústico en las grandes ciudades.

PALABRAS-CLAVE: Arquitectura urbana sostenible. Mapa de ruido. Arquitectura bioclimática.

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade é um dos assuntos para o qual a atenção do mundo está mais 
voltada atualmente. Sendo assim, é de importância reconhecer o que está em voga nas 
discussões atuais das vertentes que se denominam sustentáveis. Segundo Elkington (2001), 
o conceito de sustentabilidade se divide em: sustentabilidade econômica, ambiental e 
social, onde o desenvolvimento sustentável ocorre na intersecção desse tripé. A partir 
de uma visão mais abrangente, o conceito de Urbanismo Ecológico aborda fatores 
para a discussão de novas possibilidades de ocupação sustentável em áreas urbanas 
em expansão, contribuindo para espaços mais democráticos e propondo “respeitar o 
passado, planejar e projetar espaços urbanos que respondam às necessidades de susten-
tabilidade da sociedade atual.” (HERZOG, 2009). Prever, colaborar, sentir, curar, produzir, 
interagir, mobilizar, medir, adaptar e incubar são os fatores que o projeto urbanístico 
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contemporâneo precisa (re)pensar a fim de criar estratégias sustentáveis para nossas 
cidades, dentro de uma perspectiva ecológica (MOSTAFAVI, 2014).

Demonstrando como o projeto urbanístico de nossas cidades pode influenciar posi-
tivamente nos aspectos da sustentabilidade ambiental, Bustos Romero (2001) apresenta 
o conceito da Arquitetura Bioclimática como uma etapa atual do movimento climático-
-energético que possui uma forma de desenho que reconhece o existente. 

A urbanização excessiva significa, em muitas ocasiões, colocar em 
segundo plano as características do local, incluindo nesse descaso o 
relevo e outras características morfológicas do sítio. O impacto negativo 
ao qual a população é submetida quando o construído transforma-se 
em indutor de alterações climáticas pode ser evitado com um desenho 
adequado (BUSTOS ROMERO, 2001, p. 28).

Além disso, o conceito adequa-se culturalmente ao lugar. A forma urbana resul-
tante da aplicação da Arquitetura Bioclimática integra princípios históricos, culturais, 
ambientais e tecnológicos. Sendo o princípio tecnológico necessário para se pensar o 
espaço urbano como espaço arquitetônico. Corbella & Yannas (2003) apontam a Arqui-
tetura Sustentável como uma continuação mais natural da Arquitetura Bioclimática, 
onde o edifício encontra-se integrado ao meio, fazendo parte de um conjunto maior. 

É a arquitetura que quer criar prédios objetivando o aumento da qua-
lidade de vida do ser humano no ambiente construído e no seu entorno, 
integrado com as características da vida e do clima locais, consumindo 
a menor quantidade de energia compatível com o conforto ambiental, 
para legar um mundo menos poluído para as futuras gerações (COR-
BELLA; YANNAS, 2003, p. 19).

O conforto ambiental apresenta-se como um fator importante ao pensarmos 
em princípio tecnológico aplicado ao espaço urbano e arquitetônico. Schmid (2005), 
argumenta que ao contrário da ideia modernista da forma que segue a função, forma 
e função são fatores indissociáveis no espaço arquitetônico; e que quando uma muda, 
a outra consequentemente deve se adaptar à nova realidade. Também expõe como o 
caráter predominantemente mecanicista do conforto ambiental foi evoluindo dentro 
do modernismo, transformando o viés mais visual dos projetos em agora também tátil 
e sonoro.

Dentre os grandes problemas na área do conforto ambiental que acometem as 
grandes cidades hoje, a poluição sonora já é reconhecida pela Organização Mundial de 
Saúde como uma questão de saúde pública. Estudos recentes indicam que a exposição 
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prolongada a altos níveis de ruído pode desencadear distúrbios no sono e problemas 
cardiovasculares, devido ao grau de estresse que a população receptora é submetida 
(WHO, 2018). Assim, é urgente uma legislação para a redução do ruído urbano que seja 
adequada e eficiente. A Diretiva 2002/49/EC determinou aos países da Comunidade 
Europeia a realização de mapas de ruídos das suas cidades com mais de 250.000 habi-
tantes, e para implantação de grandes infraestruturas de tráfego, gerando assim um 
importante instrumento de gestão do ruído urbano (EUROPEIA, 2000). Neste âmbito, a 
simulação computacional é uma ferramenta que permite a visualização antecipada de 
cenários ainda na fase de projeto, permitindo aplicar melhores soluções técnicas para 
um melhor desempenho acústico em cada situação.

Este trabalho tem por objetivo apresentar o mapa de ruídos como estratégia pro-
jetual no desenho de uma cidade sustentável, demostrando como o conforto acústico 
se relaciona ao higrotérmico e lumínico no projeto bioclimático do espaço urbano. A 
partir de um estudo de caso no Bairro de Fátima, localizado na região central da cidade 
do Rio de Janeiro, investiga-se como o desenho urbano e a volumetria das edificações 
influenciam no conforto ambiental local. 

ÁREA DE ESTUDO

O Bairro de Fátima é um sub-bairro que faz parte do Centro da cidade do Rio de 
Janeiro, abrangendo a Avenida N. S. de Fátima, a Praça Aguirre Cerda e um trecho da 
Rua Riachuelo (Figura 1b). A Avenida N. S. de Fátima localiza-se na Zona Residencial 
Mista 2, dentro da Região Administrativa II e da Área de Planejamento I. Faz limite sul 
com o bairro de Santa Tereza e norte com a Zona Central de Comércio e serviços na Rua 
Riachuelo, onde concentra-se grande parte do comércio da localidade, até o bairro da 
Lapa. O Projeto de Lei Complementar nº 33/2013  (PMERJ, 2013a) institui a ZRM 2 como 
zona predominantemente residencial multifamiliar que permite o uso de serviço, res-
trito a algumas atividades compatíveis com a característica da zona; e a ZCC como zona 
constituída pela área central da cidade, com concentração de atividades comerciais e 
de serviços de alcance metropolitano (PMERJ, 2013b).

A Rua Riachuelo é uma importante via da área central da cidade que recebe um 
fluxo intenso de veículos, com linhas de ônibus que ligam a Zona Norte e Niterói à Zona 
Sul. O trânsito de ônibus, carros de passeio e motos nesta via produz uma fonte intensa 
de poluição sonora. No entanto, o Bairro de Fátima é conhecido localmente por ser quase 
um oásis na turbulenta região central. A Avenida N. S. de Fátima com aproximadamente 
270m de extensão, termina na praça Aguirre Cerda, sem saída para veículos. Em toda a 
sua extensão predominam os prédios residenciais, grande parte deles de uso misto, onde 
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encontram-se no térreo: bares, lojas, agências bancárias, imobiliárias e salão de beleza 
(Figuras 2a, b e c). A escolha do bairro como objeto de estudo se deu a fim de avaliar se 
as suas características urbanísticas e topográficas correspondem à causa do conforto 
ambiental experienciado gradualmente ao longo de sua extensão.

Figura 1: Mapa de localização do Bairro de Fátima. Fonte: Autora sobre imagem do Google Earth.

Legislação local

A norma de referência para avaliação de ruído ambiental no Brasil é a NBR 10151 
- Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade, estabele-
cida através da resolução do CONAMA nº001. Esta norma fixa níveis de aceitabilidade de 
ruído em comunidades e determina o procedimento de medição do ruído. Além disso, 
estabelece critérios de avaliação de acordo com o uso do solo da região analisada. A 
norma utiliza o LAeq, T como parâmetro de avaliação, sendo este o nível de ruído obtido 
a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) referente 
ao intervalo de medição T (ABNT, 2019). Na medição também é possível obter outros 
parâmetros acústicos como o Lmax, Lmin, L90, L10, sendo estes respectivamente: o ruído 
de pico detectado durante o período de medição, o nível mínimo detectado, o nível de 
ruído de fundo ou residual, e o nível de pressão sonora referente a eventos esporádicos 
ou intermitentes (MURGEL, 2007).

A lei municipal nº 3.268/2001 institui as condições básicas de proteção da coletivi-
dade contra a poluição sonora, baseando-se na NBR 10151 para estabelecer os critérios 
de níveis máximos de sons e ruídos. Tanto a lei quanto a norma estipulam para a ZRM, 
onde está localizado o Bairro de Fátima, os níveis máximos sonoros 55dB para o período 
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diurno e 50dB para o noturno. No entanto, a lei e a norma estipulam níveis sonoros 
diferentes para a rua Riachuelo, que está inserida na ZC. Enquanto a norma estabelece 
como limites máximos 60 dB para o período diurno e 55 dB para o noturno, a lei indica 
65 dB para o diurno e 50 dB para o noturno.

METODOLOGIA

Bustos Romero (2013) indica uma série de princípios a serem observados para o 
desenho urbano bioclimático. Visto que a autora não aborda o fator acústico, esta meto-
dologia de análise é utilizada aqui paralelamente ao estudo sonoro, através do mapa 
de ruídos, a fim de se obter uma análise integrada das condicionantes bioclimáticas do 
Bairro de Fátima. 

Outros procedimentos metodológicos adotados neste trabalho foram: visita ao local 
para coleta de dados visuais e níveis sonoros, simulação virtual para a produção do mapa 
de ruído do bairro, consulta à legislação local, e pesquisa em publicações especializadas 
na área de conforto acústico ambiental e arquitetura bioclimática. 

Parâmetros de simulação

O software Predictor V9.1 (BRÜEL; KJAEL, 2019), utilizado nessa simulação para gerar 
os mapas de ruídos, se baseia na Diretiva (2002/49/EC). No modelo simulado foi adotado 
o método ISO 9613. 1/2 (Road Traffic) com as configurações default do método (Tabela 1). 
O software requer informações como o volume de tráfego de veículos e a velocidade de 
tráfego. Esses dados são associados às linhas no modelo, que representam os eixos das 
vias analisadas, gerando as fontes sonoras. A topografia e a base cadastral com as cons-
truções foi atualizada no software Autocad e importada em dwg pelo Predictor. Foram 
inseridos também os dados de volume de tráfego divididos em Motor cycles, Light vehicles, 
Light trucks e Heavy trucks, distribuídos no período diurno, além da velocidade de tráfego 
em cada via (Tabela 2). Em seguida, inseriu-se três receptores no modelo, localizados nos 
locais em que foram realizadas as medições. Após o cálculo dos dados pelo software foi 
gerado um mapa retratando o cenário sonoro atual do bairro. 
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Fonte: Autora, 2019.
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Validação dos mapas de ruído

As bases cadastrais da área de estudo foram obtidas na Prefeitura. Como não foram 
encontrados dados de tráfego levantados pela CET-RIO para essas vias, foi feita a contagem 
de veículos leves (motos e carros de passeio) e pesados (ônibus e caminhões) através de 
vídeo durante 10min, gerando dados de tráfego para o período de uma hora, requeridos 
pelo software para a simulação. A fim de validar os mapas obtidos na simulação, foram 
medidos os níveis de pressão sonora no local, dia 08 de outubro, no período da manhã 
(11h) e noite (18h). As medições diurnas foram realizadas em três pontos no nível da 
calçada. Já as medições noturnas foram realizadas apenas nos pontos 1 (esquina com 
rua Riachuelo) e 2 (meio da av. N. S. De Fátima), nas janelas de apartamentos com fachada 
para a rua, no 6º e 4º andar, respectivamente. Tendo em vista que o volume de tráfego de 
veículos no local não varia significativamente entre 11 e 18h, o interesse nas medições 
noturnas foi de verificar quantitativamente os níveis de ruído que chegam nos aparta-
mentos no período em que a maior parte dos moradores estão em casa, e validar o corte 
gerado pelo mapa de ruído na simulação feita.

Foi utilizado o sonômetro da marca Instrutemp modelo ITDEC4080 e calibrador 
Instrutemp modelo ITCAD5000. Foram adotados os procedimentos da NBR 10151 (ABNT, 
2000) que recomenda o posicionamento do equipamento sobre tripé a 1,20m de altura 
do solo, com afastamento mínimo de 1,50m de obstáculos. Para efeito de validação dos 
dados da simulação e comparação com o Nível Critério de Avaliação (NCA) estabelecido 
pela norma, foram medidos os níveis de ruído equivalente (LAeq) de tráfego por perío-
dos de 10 minutos em três pontos ao longo do bairro de Fátima (Tabela 3). Os critérios 
de escolha dos locais dos pontos de medição foram: início, meio e fim do bairro, indo 
do local menos ruidoso para o mais (esquina com a rua Riachuelo). Apesar de o bairro 
apresentar um ruído de fundo constante do comércio diurno, para efeito desse estudo 
foram considerados como fontes emissoras de ruído apenas os veículos, por serem a 
principal fonte de incômodo para a área residencial.
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Quanto aos parâmetros estabelecidos pela legislação, neste estudo adotou-se para a 
Avenida N. S. de Fátima os limites da NBR 10151 (55 dB e 50 dB), e para a rua Riachuelo os 
limites da lei municipal (65 dB e 60 dB), pois se adequam mais à realidade urbana local.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Orientação solar e ventilação natural

A cidade do Rio de Janeiro está localizada na Zona Bioclimática 8, área de clima 
tropical úmido. Segundo a ABNT NBR 15.220 (2005) as diretrizes projetuais a serem ado-
tadas para esta zona são ventilação cruzada permanente e sombreamento das aberturas. 
No caso da avenida N. S. de Fátima, a orientação Norte-Sul (Figura 3a) proporciona uma 
incidência solar matinal do lado par, e vespertino no lado ímpar da avenida, ocasionando 
sombra dos dois lados da calçada de acordo com a hora do dia (Figura 4). 
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Figura 2: Esquema de sombreamento seguindo a orientação solar. Fonte: Bustos Romero, 2013, 
adaptado pela autora, 2020.

A ventilação natural é uma condicionante climática que além de influenciar no 
conforto higrotérmico, também está diretamente relacionada com a dispersão do ruído 
em campo aberto. Segundo dados obtidos da estação meteorológica do aeroporto Santos 
Dummont, os ventos predominantes da região possuem orientação Sul/Sudeste (SSE), o 
que corresponde ao eixo longitudinal do bairro, da praça Aguirre Cerda em direção à rua 
Riachuelo (Figuras 3b e 3c). A volumetria dos prédios prismáticos, altos e paralelos, per-
mite o efeito de canalização da ventilação. O esquema mostrado na figura 4 exemplifica 
o que acontece no bairro. Os ventos formam um corredor de ar que corre toda a avenida 
e aumentam sua velocidade ao longo dela, até chegar na rua Riachuelo, que é transversal.

Figura 3: Orientação solar do bairro de Fátima e ventos predominantes na área. Fontes: Autora, 
߿ࠁ߿ࠁ�ƃȶȟ�ơ�ĭǫȥƎ˪ȥƎơɭ߿ࠁ߿ࠁ



821

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Figura 4: Esquema do efeito de canalização da ventilação. Fonte: Bustos Romero, 2013, adaptado 
pela autora, 2020.

�ÐæÐĴÉÃď�ķīÅĊ�Ð�ĴďĨďæīť

A arborização ao longo de toda a avenida, proporciona sombreamento em momen-
tos de maior incidência solar, além do fator psicológico positivo de estar mais próximo 
da natureza. Nas fotos nota-se também que a folhagem das copas das árvores na praça 
Aguirre Cerda é mais rarefeita que as da esquina com a rua Riachuelo, o que pode ser 
explicado pela orientação dos ventos predominantes, que percorrem a avenida a partir 
da praça em direção à rua Riachuelo, incidindo mais forte nas árvores da praça (Figura 5).

Figura 5: Vista da Av. N. S. de Fátima a partir da R. Riachuelo | Meio da Av. N. S. de Fátima | 
Praça Aguirre Cerda.
Fonte: Google Earth, 2020.

O bairro encontra-se na área de transição entre a zona plana da rua Riachuelo e o 
íngreme bairro de Santa Teresa. Possui um desnível de 11m desde a esquina com a rua 
Riachuelo e a praça Aguirre Cerda (Figura 6). Segundo Bustos Romero (2013), regiões aci-
dentadas possuem microclimas variados, possuindo características próprias, onde sua 
orientação e declividade influenciam na radiação solar recebida. A topografia também 
influencia na dispersão sonora no meio urbano.
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Figura 6: Corte longitudinal do Bairro de Fátima. Autora, 2020.

Propagação do ruído de tráfego

O mapa de ruído serve atualmente como importante instrumento para se traçar 
estratégias projetuais no desenho urbano e na sua morfologia (CORTÊS, 2013), além de 
identificar problemas existentes no espaço já construído de forma a propiciar a aplicação 
de soluções adequadas a cada caso. No caso do bairro de Fátima, pode-se notar a partir 
do seu mapa de ruídos (Figura 7) que o trânsito veicular na rua Riachuelo se configura 
como a principal fonte de ruído no bairro, atingindo níveis acima dos valores estipulados 
pela lei municipal nº 3.268/2001. Também os níveis identificados na av. N. S. de Fátima 
estão acima do estipulado pela NBR 10151. A tabela 4 compara os valores medidos com 
os simulados. A diferença entre os parâmetros medidos e simulados encontra-se dentro 
do limite aceitável para a validação da simulação de 3 dB (MURGEL, 2007).

þŔŹơȍŔࡪࠃ��-ȶȟɢŔɭŔƇŴȶ�ơȥʋɭơ�ȶɽ�ʽŔȍȶɭơɽ�Ǝǫʠɭȥȶɽ�ȟơƎǫƎȶɽ�ȥȶ�ȍȶƃŔȍ�ơ�ȶ�ɽǫȟʠȍŔƎȶ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔࠈࠀ߿ࠁ�

A tabela 5 compara os valores simulados com os da norma e lei. Tomando o valor 
limite diurno da NBR 10151 de 55 dB para os pontos 1 e 2, e o da lei municipal nº 3.268/2001 
de 65 dB para o ponto 3, observa-se uma diferença impactante no ruído veicular existente 
atualmente no bairro. O aumento ultrapassa cerca de 10 dB dos valores máximos esti-
pulados, o que configura certo grau de incomodidade. Segundo Murgel (2007), níveis de 
ruído a partir de 65 dB geram reações negativas da comunidade, com reclamações. Já a 
partir de 75dB as reclamações são generalizadas. Comparando com a situação existente 
no local, verifica-se que o ponto 3 (75,2 dB) é o local com maior reclamação de ruído de 
tráfego. Nos pontos 1 e 2, o incômodo maior deve-se à única linha de ônibus que circula 
no bairro com pequenos intervalos, gerando ruído mais intenso e destoante do baixo 
ruído de fundo nesses locais. 
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Relacionando as análises anteriores das condicionantes bioclimáticas, observa-se 

que a topografia em aclive da av. N. S. de Fátima forma uma espécie de barreira sonora 
que ameniza a propagação do ruído de tráfego proveniente da rua Riachuelo (CERTU, 
2006). Este fator associado à distância da fonte sonora provoca a redução dos níveis de 
ruído até a praça Aguirre Cerda, conforme observado na figura 7(a). 

O efeito de canalização dos ventos no sentido norte está no sentido contrário da 
propagação do ruído da rua Riachuelo, em direção à av. N. S. de Fátima. Como as ondas 
sonoras se propagam com o vento, a sua predominância sul / sudeste funcionam como 
mais um fator de amenização da chegada do ruído de tráfego na parte superior do bairro.

bǫǌʠɭŔ��ࡪࠆ��¡ŔɢŔ�Ǝơ�ɭʠǭƎȶɽ�Ǝȶ�%Ŕǫɭɭȶ�Ǝơ�bŖʋǫȟŔ�bȶȥʋơࡪ�áɭơƎǫƃʋȶɭ�Īࠀࠈ��ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢơȍŔ�ŔʠʋȶɭŔ�
ࠈࠀ߿ࠁ�ƃȶȟ�ˁǫȥƎ˪ȥƎơɭࡪ�bȶȥʋơ��7ǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶɽ�ʽơȥʋȶɽ%
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Outro efeito que se observa nos cortes verticais (Figura 8) é o efeito cânion, gerado 
pelas fachadas paralelas dos prédios que formam um grande corredor. O ruído que 
adentra a avenida se reflete entre os prédios e sobe. A medição noturna realizada no 
ponto 2, correspondente ao corte B, identificou um LAeq de 62,7 dB chegando na janela 
de um apartamento do 4º andar, condizendo com o gráfico vertical. Na praça, com maior 
espaçamento entre os prédios, estes recebem níveis de intensidade sonora entre 55 e 
60 dB na parte externa da fachada, sendo os valores próximos a 60 dB mais incidentes 
nos primeiros andares dos edifícios. Uma forma de reduzir o efeito cânion neste tipo de 
ambiente urbano é trabalhar com recuos, diferentes alturas e descontinuidade entre as 
fachadas vizinhas, tornando o espaço permeável ao ruído (CORTÊS, 2013).
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Figura 8: Mapa de ruídos: Corte A e B. Fonte: Predictor V9.1, adaptado pela autora, 2019.

Apesar da vegetação presente em todo o bairro, esta não foi levada em conta no 
modelo virtual simulado. Os níveis de pressão sonora medidos nas janelas dos aparta-
mentos (4º e 6º andares) se equipararam aos obtidos na simulação. Conforme já abor-
dado, as copas das árvores ao longo da avenida não são densas. O resultado observado 
é condizente com o estudo realizado com diferentes tipos de vegetação, cujo objetivo 
era identificar a sua influência na redução de ruídos de tráfego. O estudo demonstrou 
que a vegetação arbórea espaçada e com baixa densidade não apresentou resultados 
quanto a redução sonora (POSADA, M; ARROYAVE, M; FERNÁNDEZ, C., 2019). Seguindo 
este conceito, o manual do software utilizado só considera vegetação significativa nesse 
aspecto aquela que não se pode enxergar através dela (BRÜEL; KJAEL, 2019), o que não é 

o caso do local estudado neste artigo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, constatou-se que o desenho urbano influencia diretamente o conforto 
acústico do bairro. Este fator em consonância às premissas bioclimáticas mostrou-se 
como o principal meio de controle acústico em uma área dominada por tráfego veicular, 
altamente gerador de poluição sonora localmente. 

O alto índice de ruído incidente é predominantemente proveniente do trânsito de 
veículos pesados, na maioria ônibus. Atualmente a legislação não atua sobre esse tipo 
de veículos, restando aos moradores amenizar o ruído nas suas próprias residências 
com esquadrias acústicas. Porém, sendo este um grande problema nas grandes cidades, 
é necessária uma normatização mais adequada à realidade local, que se mostra mais 
próxima das restrições estabelecidas pela norma da ABNT.

Com base na avaliação quantitativa realizada, é importante destacar que a arbori-
zação existente ao longo de todo o bairro não apresenta grande influência na redução 
do ruído que chega aos apartamentos em andares superiores. Logo, neste caso, não é um 
recurso eficaz na redução do ruído de tráfego. Como indicação de continuação deste 
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estudo, pode-se simular um cenário com redução no tráfego de veículos na rua Riachuelo, 
substituindo a massa de veículos individuais por transporte coletivo. Outra proposta 
viável é a restrição de horário para o tráfego de caminhões. O estudo pode indicar que 
condições de tráfego atenderiam à situação de conforto acústico local.

O conforto acústico é um parâmetro que deve estar equiparado projetualmente 
com o conforto higrotérmico e lumínico, para melhor vivência na cidade densamente 
urbanizada contemporânea. Utilizar os parâmetros de zoneamento urbano, volumetria 
das edificações, topografia e trânsito de veículos, ainda durante a fase de concepção 
projetual pode contribuir para reduzir o nível de ruídos em áreas residenciais, propor-
cionando assim uma cidade mais sustentável para seus habitantes.
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RESUMO

A cidade possibilita relações sociais de acordo com as suas condições espaciais, econômicas, 
políticas e culturais. Discutir o lugar periférico na cidade de Belo Horizonte e a sua produção 
histórica possibilita a compreensão do processo de dispersão e fragmentação envolvidos nessa 
lógica. Partindo desse pressuposto, é possível reconhecer a demanda de se planejar espaços 
públicos de qualidade que contribuam para as interações da comunidade entre si e com o meio 
em que habitam. Em um cenário especulativo e de urbanização tardia, esse artigo apresenta 
uma proposta de (re)qualificação urbana em uma região caracterizada por recursos hídricos 
negligenciados e pela população de baixa renda. Procedendo dos paradigmas do Placemaking, as 
decisões projetuais tomadas nesse processo resultam em um Parque Linear realizado a partir de 
contribuições genuínas aos habitantes locais e do reconhecimento de suas necessidades e desejos.

PALAVRAS-CHAVE: (re)qualificação urbana. ressignificação do lugar. periferia. urbanização 
tardia. recurso hídricos. parque linear. Barreiro. placemaking.

ABSTRACT

The city capacitates social relations according to its spatial, economic, political and cultural 
conditions. Discussing the peripheral area in the city of Belo Horizonte and its historical pro-
duction enables the comprehension of dispersion and fragmentation process involved in this 
logic. Based on this premise, it is possible to recognize a demand of plan quality public spaces 
that contribute to the community’s interactions with each other and with the environment 
in which they live. In a speculative and delayed urbanization scenario, this article presents a 
proposal for urban (re)qualification in a region characterized by neglected water resources and 
the low-income population. Proceeding from the Placemaking paradigms, the chosen design 
decisions in this process result in a Linear Park accomplish from genuine contributions to the 
local inhabitants and the recognition of their needs and desires. 

KEYWORDS: urban (re)qualification. resignification. periphery. delayed urbanization. water 
resources. linear park. Barreiro. placemaking.

RESUMEN

La ciudad permite las relaciones sociales de acuerdo con sus condiciones espaciales, económicas, 
políticas y culturales. Discutir el lugar periférico en la ciudad de Belo Horizonte y su produc-
ción histórica permite comprender el proceso de dispersión y fragmentación involucrado en 
esta lógica. En base a esta suposición, es posible reconocer la demanda de planificar espacios 
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públicos de calidad que contribuyan a las interacciones de la comunidad entre sí y con el 
entorno en el que viven. En un escenario de urbanización especulativa y tardía, este artículo 
presenta una propuesta de (re)calificación urbana en una región caracterizada por los recur-
sos hídricos descuidados y por la población de bajos ingresos. Partiendo de los paradigmas de 
Placemaking, las decisiones de diseño elegidas en este proceso dan como resultado un Parque 
Lineal cumplido de contribuciones genuinas a los habitantes locales y el reconocimiento de 
sus necesidades y deseos.

PALABRAS CLAVE: (re)calificación urbana. resignificación del lugar. periferia. urbanización 

tardía. recursos hídricos. parque lineal. Barreiro. placemaking.

INTRODUÇÃO

A forma como as cidades se configuram resultam em múltiplas ações e reações 
dos seus usuários. Esse pressuposto está associado a abordagens etnográficas. Segundo 
essas, podem ser constatadas diversas relações simbólicas ou materiais entre quem 
ocupa o espaço urbano e como ele se organiza. Por meio desse conceito, segundo Canclini 
(2005, p.72, apud PAIS, 2009, p.33), é possível dizer que as cidades não são somente uma 
manifestação física e funcional de um espaço a ser habitado, mas também são lugares 
de manifestações de expressividade de um imaginário popular que se confronta com 
o processo de racionalização. 

Este artigo visa prospectar o processo de organização espacial da cidade em parte 
da periferia de Belo Horizonte[1]. Quando se pensa na formação de áreas com esse perfil, 
podemos constatar que o seu crescimento ocorre, algumas vezes, por meio de planeja-
mento e gestão urbana técnica, e na maior parte dos casos pela ocupação e autoprodu-
ção de seus moradores. Essa última forma de habitação, predominante na região, aqui 
representada pelas ocupações lindeiras aos córregos Olaria e Jatobá, localizados na 
Regional Barreiro-BH[2] (RMBH), serão o foco dessa análise, quando se pretende ilustrar 
experimentações projetuais de ressignificação do lugar em um cenário especulativo de 
urbanização precária, negligenciado pelo poder público.[3] 

�ࠀ �%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ�Ƣ�Ŕ�ƃŔɢǫʋŔȍ�Ǝȶ�FɽʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ǫȥŔɽ�eơɭŔǫɽ�%ɭŔɽǫȍ

�ࠁ �%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ�ȟʠȥǫƃǭɢǫȶ�ɢȶȍȶ�ƎŔ�èơǌǫŴȶ�¡ơʋɭȶɢȶȍǫʋŔȥŔ�Ǝơ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ�è¡%q�ɽơ�
subdivide em 9 regionais administrativas: Barreiro, Centro Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, 
¶ơɽʋơ�áŔȟɢʠȍǠŔ�ơ�ĪơȥƎŔ�¥ȶʽŔ�ƃȶȟ�ɽʠŔɽ�ŖɭơŔɽ�Ǝơ˪ȥǫƎŔɽ�ơȟࠄࠇࠈࠀ�

�ࠂ ���ƎǫɽƃʠɽɽŴȶ�ɩʠơ�ȶɭǫǌǫȥŔ�ơɽʋơ�Ŕɭʋǫǌȶ�ʋơȟ�ȶɭǫǌơȟ�ȥȶ�þɭŔŹŔȍǠȶ�bǫȥŔȍ�Ǝơ�eɭŔƎʠŔƇŴȶ�Ǝơ�ƃʠɭɽȶ�
ƎơǉơȥƎǫƎȶ�ɢơȍŔ�ŔʠʋȶɭŔ��ǭʽǫŔ�bơɭȥŔȥƎơɽ�ơȟ�Ǝơ˖ơȟŹɭȶ�Ǝơࠈࠀ߿ࠁ��ɢŔɭŔ�ŹŔȥƃŔ�˪ȥŔȍ�Ǝơ�eɭŔƎʠŔƇŴȶ�
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Pinho (2015, p.15) afirma que nas grandes cidades brasileiras, inseridas no neo-
liberalismo, os problemas urbanos se encontram estruturados em rede, de forma que 
as relações entre eles se apresentam de modo intenso e intrínseco. Segundo ela, as 
demandas das cidades são resultados de ações multidisciplinares interligadas entre si, 
sendo necessário trabalhar os problemas gerados coletivamente e promover possíveis 
soluções correlativas entre as diversas demandas da cidade. Partindo desses pressu-
postos, procura-se aqui fazer uma discussão que extrapola os limites físicos do espaço 
e aborda problemáticas vigentes nos grandes centros urbanos, as dicotomias entre as 
micropolíticas locais e as ferramentas legislativas, assim como a preservação ambiental 
e a luta pelo direito à moradia.

A PERIFERIA NA PERIFERIA

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é atualmente o terceiro maior 
aglomerado urbano do país em termos populacionais, com quase 6 milhões de habitantes, 
ficando atrás apenas das regiões metropolitanas de São Paulo (21,7 milhões de habitantes) 
e Rio de Janeiro (12,8 milhões de habitantes). O município capital, Belo Horizonte, tem 
população de um pouco mais de 2,5 milhões de habitantes [4].

O fato de Belo Horizonte ser uma cidade planejada, com uma área denominada 
urbana delimitada pela Avenida do Contorno e contemplada com todas as benesses 
urbanas e exatamente por essa razão inacessível a grande parte dos moradores faz com 
que o seu processo de ocupação se inicie na área externa a essa avenida – na periferia.

Posteriormente a área interna à Contorno é ocupada e, segundo Pinho sofre

     “[...] um intenso processo de expansão e crescimento populacional, 
expulsando para áreas cada vez mais periféricas as populações de baixa 
renda. A grande oferta de serviços, comércio, trabalho e amenidades na 
área central potencializou a sobreposição de intensos fluxos cotidia-
nos, provocando sua saturação, comprometendo o funcionamento da 
infraestrutura urbana como um todo. Isto posto, entende-se que sua 
estruturação espacial monocêntrica estendida contribuiu para institui-
ção de um processo de grande fragmentação territorial metropolitana, 

ƎŔ�áȶȥʋǫǉǭƃǫŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�-ŔʋȷȍǫƃŔ�Ǝơ�¡ǫȥŔɽ�eơɭŔǫɽ�áč-�¡e�ƃŔȟɢʠɽ�ƃȶɭŔƇŴȶ�FʠƃŔɭǭɽʋǫƃȶ�
þɭŔŹŔȍǠȶ�ȶɭǫơȥʋŔƎȶ�ɢơȍŔ�7ȶʠʋȶɭŔ�ơȟ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ɢơȍŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�bơƎơɭŔȍ�Ǝơ�¡ǫȥŔɽ�eơɭŔǫɽ�
zɭŔƃơȟŔ�%Ǡơɭǫȥǌ

�ࠃ �7ŔƎȶɽ�Ǝơࠈࠀ߿ࠁ��Ǝȶ�zȥɽʋǫʋʠʋȶ�%ɭŔɽǫȍơǫɭȶ�Ǝơ�eơȶǌɭŔ˪Ŕ�ơ�FɽʋŔʋǭɽʋǫƃŔ�z%eF�
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contribuindo para o aprofundamento das desigualdades sociais no 
território urbano.” (PINHEIRO, 2014 apud PINHO, 2015, p.7)

Com o intuito de efetivar as políticas de participação popular na cidade, no final 
do século XX, programas e projetos de melhorias urbanas e sociais foram realizados na 
capital. Parte dessa proposta administrativa consiste na delimitação das noves regio-
nais[5] de Belo Horizonte em 1983, de modo a associar bairros com aspectos em comum 
em uma mesma região. 

A Regional Barreiro, por sua coesão de funcionamento, apontada como uma regional 
já existente mesmo antes da subdivisão feita pela Prefeitura é o lugar onde esse projeto é 
realizado. Ela se localiza no extremo sul de Belo Horizonte e faz limite com os municípios 
de Nova Lima, Brumadinho, Ibirité e Contagem. A característica da regional que mais 
chama atenção é a sua independência em relação ao Centro de Belo Horizonte, sendo, 
inclusive, considerado por seus habitantes, como um outro município. A sua área é de 
53,46 Km² e sua população de 282.552 habitantes, de acordo com o IBGE (2010). 

O centro do Barreiro, definido como uma centralidade urbana de grande poten-
cial em virtude da significativa contribuição econômica local, é um importante centro 
metropolitano, classificado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) de 2011, como área de influência 
para um possível “Sub centro Metropolitano”. Segundo Pinho (2015, p.7), o contexto his-
tórico, organização espacial e posicionamento geográfico fizeram com que esse centro 
se formasse espontaneamente. Entretanto, mesmo com esse histórico de formação os 
índices de qualidade de vida urbana dessa área são superiores aos demais da regional.

O Barreiro apresenta vários déficits relacionados à infraestrutura e aos baixos 
índices socioeconômicos. Em uma comparação quanto ao rendimento médio, maior e 
menor, com as demais regionais da cidade e seus principais bairros (Tabela 1), observa 
se que a regional do Barreiro possui os menores valores em relação as outras regionais, 
embora garanta uma homogeneidade em relação às desigualdades em sua área, assim 
como a regional noroeste.

�ࠄ �áŔɭŔ�ǉŔƃǫȍǫʋŔɭ�ȶ�ɢɭȶƃơɽɽȶ�Ǝơ�ŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔƇŴȶ�ƎŔ�ƃǫƎŔƎơ�Ŕ�áɭơǉơǫʋʠɭŔ�Ǝơ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ�ƃɭǫȶʠ�
ơȟࠂࠇࠈࠀ��ʠȥǫƎŔƎơɽ�ŔƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋǫʽŔɽ�ɩʠơ�˪ƃŔɭŔȟ�ƃȶȥǠơƃǫƎŔɽ�ƃȶȟȶ�ɭơǌǫȶȥŔǫɽ�òŴȶ�ơȍŔɽࡪ�%Ŕɭɭơǫɭȶ�
Centro Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. Os Planos Dire-
ʋȶɭơɽ�ƎŔɽ�èơǌǫɝơɽ��ƎȟǫȥǫɽʋɭŔʋǫʽŔɽ�Ǝơ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ�ǉȶɭŔȟ�ƃȶȥƃơŹǫƎȶɽ�ƃȶȟȶ�ʠȟ�ǫȥɽʋɭʠȟơȥʋȶ�
Ǝơ�Ǝơ˪ȥǫƇŴȶ�Ǝơ�ʠȟŔ�ɢȶȍǭʋǫƃŔ�ʋơɭɭǫʋȶɭǫŔȍ�Ǝơ�ɢȍŔȥơǿŔȟơȥʋȶ�ơ�Ǝơ�ǌơɽʋŴȶ�ʠɭŹŔȥŔ�ȟʠȥǫƃǫɢŔȍ�ȥȶ�
ŞȟŹǫʋȶ�ȍȶƃŔȍ�ɽơȥƎȶ�ơȍŔŹȶɭŔƎȶ�ʠȟ�ɢȍŔȥȶ�ɢŔɭŔ�ƃŔƎŔ�ʠȟŔ�ƎŔɽ�ȥȶʽơ�ɭơǌǫȶȥŔǫɽ�Ǝơ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ
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þŔŹơȍŔࠀ��%Ŕǫɭɭȶɽ�ƃȶȟ�ɭơȥƎǫȟơȥʋȶ�ȟƢƎǫȶ�ȟŔǫȶɭ�ơ�ȟơȥȶɭ�ɢȶɭ�èơǌǫȶȥŔȍ�Ǝơ�%ơȍȶ�qȶɭǫ˖ȶȥʋơ�bȶȥʋơࡪ�
z%eF߿ࠀ߿ࠁ�

Em uma outra tabela comparativa (Tabela 2) ainda pode se obter a grande dife-
rença entre o padrão de classes na capital - 90% da população do Barreiro é considerada 
popular e os outros 10% de classe média, abstendo da região cidadãos de classe alta e de 
luxo. Por meio desses dados ficam claras as dissonâncias na capital mineira, sua setori-
zação urbana marcada por fatores físicos e simbólicos entre periferias e centralidades, 
realçando as carências e falta de políticas urbanas efetivas.

þŔŹơȍŔࠁ��FɽʋǫȟŔʋǫʽŔɽ�Ǝơ�ƃȶȟɢȶɽǫƇŴȶ�Ǝȶ�ɢŔƎɭŴȶ�ɽȶƃǫȶơƃȶȥȼȟǫƃȶ�ƎŔɽ�ɭơǌǫȶȥŔǫɽ�ơȟ�%ơȍȶ�Ǡȶɭǫ-
˖ȶȥʋơ�bȶȥʋơࡪ�záF�7čb¡eࠀࠀ߿ࠁࠇ߿߿ࠁ��z%eF�-ơȥɽȶ߿ࠀ߿ࠁ�



834

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

A área em estudo, dentro do contexto Belo Horizonte/Barreiro, pode ser considerada 
a periferia da periferia. Ela se estende por afluentes da Bacia do Rio das Velhas[6], Jatobá 
e Olaria O diagnóstico dessa área foi feito, principalmente através de dados primários 
e de entrevistas.

A partir de visitas realizadas à regional, foram constatadas diversas ameaças e 
carências. Entre elas, pode se destacar a relação da população com os córregos da região 
(Figura 3), que são poluídos e marginais, além da inexistência de infraestrutura urbana 
– fato histórico recorrente no processo de urbanização nos centros urbanos brasileiros. 
É evidente a falta de conscientização dos moradores locais quanto à preservação da 
natureza. O acúmulo de lixo em áreas subutilizadas na região, assim como nas margens 
dos córregos a céu aberto reforçam a necessidade do tratamento da área e do incentivo 
ao melhor uso do espaço. 

Figura 3. Relação das ocupações irregulares e o tratamento recebido nas margens do córrego 
¶ȍŔɭǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ǭʽǫŔ�bơɭȥŔȥƎơɽࠈࠀ߿ࠁ�

[6]  O Rio das Velhas percorre a região central do estado de Minas Gerais e, por sua vez, o 
ȟŔǫȶɭ�Ŕ˫ʠơȥʋơ�ơȟ�ơˉʋơȥɽŴȶ�ƎŔ�%ŔƃǫŔ�Ǝȶ�òŴȶ�bɭŔȥƃǫɽƃȶ
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A prefeitura de Belo Horizonte em parceria com a Superintendência de Desenvol-
vimento da Capital (SUDECAP) já possuem propostas em andamento para requalificação 
do córrego Jatobá. Embora estas solucionem a detenção de cheias e inundações, por 
contenções de concreto e retenção de terra por gabião, não consideram as características 
identitárias do espaço, o conforto ambiental local e inclusão dos recursos hídricos naturais 
na vida diária do cidadão. Ao contrário, reforçam a atual relação hostil com a paisagem.

Por último, e não menos importante, outro aspecto observado são as ocupações 
inadequadas e em locais de risco. Moradias estão construídas nas margens dos córre-
gos, em áreas de várzea e de inundações - comuns na região nos períodos de chuva na 
capital, e que dificultam, inclusive, o acesso aos córregos. As águas são desprezadas pela 
população e pelo poder público. A falta de infraestrutura sanitária, identificada com 
eminente despejo de esgoto, provoca mau cheiro e proliferação de doenças, ajudando 
nesta concepção.

Durante entrevistas realizadas, foram declaradas que algumas apropriações nas 
margens do córrego têm como propósito a requisição de indenização durante as refor-
mas planejadas pela prefeitura:

“[...] Até um momento eles (a prefeitura) falaram que iam canalizar. 
Chegaram até ali no Tirol com a obra, mas parou, ali perto da Tereza 
Cristina. Só que no momento que eles avisaram que iriam passar por 
aqui, o pessoal começou a invadir a parte do pátio ali, sabe? Aí o lixo 
aumentou. Eles invadiram com o objetivo de ganhar casa ali. Não tinha 
aquele pessoal ali. Quando eles souberam que ia canalizar, por estar 
próximo do córrego eles sabiam que seriam indenizados. ” (Morador do 
Barreiro que seria Realocado do bairro. Entrevista realizada em 2016. 
Fonte: arquivo pessoal, 2016)

Acredita-se que as manifestações espontâneas da sociedade no meio urbano devem 
ser consideradas, não apenas como forma de traçar melhorarias para as condições de 
vida de seus moradores, mas também, para que haja uma compreensão de suas relações 
com o processo sociopolítico e econômico com o espaço.

Considerando todas as premissas acima, a proposta do projeto parte de diretrizes 
importantes com a intenção de articular as centralidades e potencialidades locais, assim 
como possibilitar aos moradores locais o acesso à infraestrutura urbana. Outras questões 
a serem trabalhadas se relacionam à autonomia da população local e à compreensão 
de políticas participativas, visando reduzir as desigualdades locais e as discrepâncias 
estruturais em relação as outras regiões da cidade.
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Assim como posto por Pais (2009) em sua hipótese de dissensão: é necessária a 
reconquista do sentido da cidade que, por sua vez, está inserida em um mundo cifrado 
das políticas culturais e de constrangimentos reais. Dessa forma, por intermédio de um 
processo de problematização da mesma, é possível alcançar uma cidade apropriada, 
onde a participação efetiva da cidadania rompa com a rotina estruturada e simbólica do 
espaço. Portanto, a reestruturação do desenho urbano, em um processo menos burocrá-
tico, é fundamental para que atenda a realidades múltiplas – inclusive do imaginário 
- de quem usufrui daquele espaço.

PROPOSTAS PARA ÁREA

Além das entrevistas e pesquisas discutidas anteriormente, foram também levan-
tadas as principais articulações viárias e os equipamentos metropolitanos de acesso à 
regional, relevantes para a área de intervenção –como as estações de ônibus Barreiro e 
Diamante- para, em seguida, delimitar a área em estudo abrangendo esses pontos de cone-
xão. Foram também identificadas as áreas vazias lindeiras aos córregos Jatobá e Olaria.

O zoneamento proposto pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LUPOS, 
2014) de Belo Horizonte foi mapeado em relação à área de estudo (Figura 4). Como se 
pode ver, as áreas classificadas como Zona de Preservação Ambiental (ZPAM), Zona de 
Proteção 1 (ZP1) e Áreas de Interesse Ambiental, que protegem os recursos natuais em 
meio urbano, não estão localizadas as margens dos córregos. As áreas da Zona Especial 
de Interesse Social 1 e 3 (ZEIS1 e ZEIS3) e as Áreas de Especial Interesse Social (AEIS 1), que 
regularizam as condições das comunidades de baixa renda, se localiza em uma mancha 
extensa ao lado esquerdo do Córrego Olaria, sendo clara a formação de um bolsão de 
carencia de infraestrutura e acesso aos beneficios urbanos. Já as áreas de Zona de Grandes 
Equipamentos (ZE) estão setorizadas apenas em uma parte da região, deixando clara as 
divisão do espaço e a falta de interseções entre os zoneamentos.
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Figura 4. Representação do diagnóstico – Zoneamentos potenciais para o desenvolvimento da 
proposta nas áreas vazias lindeiras aos Córregos do Jatobá e Olaria. Fonte: Apresentação Final 
Ǝȶ�þbe�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔࠈࠀ߿ࠁ��ȟŔɢŔ�ŹŔɽơ�áɭȶƎŔŹơȍࠀࠀ߿ࠁ��ò¡�áčࠃࠀ߿ࠁ�

A “Carta de Inundações de Belo Horizonte” (SMURBE; SUDECAP, 2009) identificando 
as áreas de risco potencialmente suscetíveis às ocorrências de inundações foi também 
utilizada neste diagnóstico.

Igualmente pertinente ao processo, foi consultado o cadastro de planta de parcela-
mento do solo (CP), pela prefeitura da capital mineira, o que permitiu a classificação de 
glebas indivisas e parcelamentos aprovados e o registro dos loteamentos de propriedade 
pública e privada. Desse modo, se pode identificar os possíveis lotes invadidos e constatar 
a realidade burocrática falha no processo de urbanização tardia e primária que abrange 
a periferia da regional Barreiro.

O estudo progressivo em escala permite à investigação uma compreensão em 
diferentes âmbitos e aprofundamentos ao objeto de pesquisa. Dessa forma foi possível 
identificar aspectos físicos e simbólicos relevantes de cada área permitindo a definição 
de suas potencialidades. Como síntese dos parâmetros traçados nessa competência, 
foram pontuadas as possibilidades locais de articulação, diversidade funcional no 
tecido urbano, a permeabilidade aos acessos do pedestre, espaços de lazer e incentivos 
a interações comunitárias, além das áreas remanescentes para preservação ambiental 
e valorização do patrimônio cultural.



838

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

A partir do diagnóstico são elencados os eixos de intervenções para o Master Plan 
da área: Preservação Ambiental, Infraestrutura Urbana, Sentido de Cidadania e Regulari-
zação Fundiária. Esses pilares esboçam as pretensões do desenho urbano a ser proposto 
de modo colaborativo, tecendo soluções plausíveis correspondentes não só aos déficits 
citados, mas também, reforçando as capacidades essenciais do espaço urbano, do espaço 
natural e do espaço pertencente a diferentes comunidades. Dentre as diretrizes proposta 
estão a recuperação do ecossistema e proteção do sistema fluvial, saneamento básico, 
implantação de mobiliário urbano, coleta de lixo, promoção do lazer local e das interações 
espontâneas da comunidade, além da reestruturação e regularização das ocupações de 
risco e lindeiras aos córregos.  

Tendo em vista esses resultados de pesquisa, a área em estudo foi dividida em 
quatro partes (Figura 5), reduzindo a macro escala urbana de análise para microescala 
urbana. São elas referentes: as Áreas vazias lindeiras à Contenção do Jatobá; as Áreas 
vazias lindeiras à junção do Córregos Jatobá e Olaria; as Áreas vazias lindeiras ao Córrego 
do Jatobá; e as Áreas vazias lindeiras ao Córrego Olaria.

Figura 5. Representação do diagnóstico das áreas vazias lindeiras aos Córregos do Jatobá e 
¶ȍŔɭǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�bǫȥŔȍ�Ǝȶ�þbe�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔࠈࠀ߿ࠁ��ȟŔɢŔ�ŹŔɽơ�áɭȶƎŔŹơȍࠀࠀ߿ࠁ�

Após a definição dessas subáreas, foram elencadas as áreas viáveis e não viáveis 
à intervenção projetual. Essa viabilidade tem como base legal a definição das Áreas de 
Preservação Permanente (APP), instituídas pelo Ministério do Meio Ambiente por meio do 
Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), e o parecer do CONAMA de março de 
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2002. Segundo o Código Florestal, os Córregos Jatobá e Olaria com leito entre quatro a dez 
metros de espessura teria uma APP com 30 metros de largura a partir de cada margem.

Entretanto, a resolução do CONAMA e o PDDI da RMBH (2011) potencialmente regu-
larizam loteamentos em áreas de APPs quando pertencentes a zoneamentos de interesse 
social. Essas áreas, a nosso ver, seriam objeto de regularização fundiária plena. As áreas 
consideradas viáveis (Figura 6) para a intervenção de desenho urbano se centraram, 
então, nos zoneamentos para preservação Ambiental e de equipamento urbanos, assim 
como as áreas já utilizadas pela população como áreas de lazer e comunitárias, e as áreas 
referentes a remoções mínimas por estarem em áreas de risco.

Figura 6. Representação do diagnóstico das áreas vazias e viáveis lindeiras aos Córregos do 
�ŔʋȶŹŖ�ơ�¶ȍŔɭǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�bǫȥŔȍ�Ǝȶ�þbe�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔࠈࠀ߿ࠁ��ȟŔɢŔ�ŹŔɽơ�áɭȶƎŔŹơȍࠀࠀ߿ࠁ�

Dentre as partes divididas, foi escolhida para a proposta de desenho urbano, devido 
as suas condições mais precárias, simbólicas e (não) estruturantes, as áreas lindeiras 
relativas ao Córrego Olaria. 

A (re)qualificação urbana proposta tenta ser uma intervenção delicada, não invasiva 
e que trabalha o desenho urbano dentro da capacidade de inserção do objeto no contexto 
físico e sociocultural da região, voltado principalmente àqueles que fazem desse espaço 
sua rotina. As decisões do projeto foram definidas em prol a contribuição genuína à 
comunidade e ao reconhecimento de suas necessidades e desejos, aprimorando o local 
em espaços que conectam as pessoas entre si e entornos.
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Além disso, o projeto também busca a reinserção do Córrego Olaria como potencial 
desse contexto urbano. A recuperação do entorno dos cursos d’água estimulam não 
apenas a sua proteção e preservação, como a conexão entre a população com o ambiente 
natural, revendo, assim, os seus aspectos históricos banalizados por uma apropriação 
sustentável das dinâmicas hídricas.

O PROJETO

A proposta de intervenção prevê a locação de um parque linear que impacta dire-
tamente o cotidiano dos moradores locais, relacionando-os com o espaço que habitam 
e entre si. Igualmente, estimula a visibilidade periférica e suas manifestações com o 
espaço, legitimando a expresividade da comunidade local. 

A inserção do objeto Parque Linear em uma paisagem urbana hostil, formada pela 
dicotomia entre moradias irregulares e barreiras naturais do espaço é uma proposta 
de estratégia articuladora, propondo espaços permeáveis com papeis diversos para: 
circulação do pedestre, lazer, segurança, educação e conscientização da população na 
complexa relação cidade e natureza. A concepção do projeto se dá de forma democrática, 
harmônica e sensível a suas possibilidades e demandas, respeitando uma lógica urbana 
e o imaginário popular local em um espaço adequado à apropriação pública.

A ordenação física do ambiente material das áreas lindeiras ao Córrego do Olaria, 
primeiramente, pontua as principais barreiras e potencialidades locais. O tecido urbano 
da região se divide entre as margens do fluxo de água, sendo à esquerda a ocupação quase 
unanime de Interesse social, enquanto à margem direita se encontram localizados, entre 
lotes construídos e vazio, a Estação de ônibus Diamante (B.), uma Subestação da Cemig 
(C.), a Horta Comunitária Vila Pinho (D.) e a existência de um conjunto habitacional (E.) 
que dividi a gleba com um galpão institucional religioso. É uma realidade mista na qual 
o córrego é visivelmente utilizado como uma linha tênue no mapa, desprezado por todos.

O Córrego Olaria, situado em um vale encaixado de declividades dominantes maiores 
que 10% viabiliza a transposição de pedestres aproveitando-se desses desníveis. Buscando 
pelo conforto na apropriação, a articulação do projeto prioriza a transposição do fluxo de 
água, a inserção de calçadas e ciclovias conectando seus moradores à terminais de trans-
porte público existentes, assim como com a valorização da paisagem natural e urbana.

O Parque Linear (Figura 7) engloba toda a extensão do Córrego Olaria (1.747 metros). A 
área trabalhada inicia se no encontro dos córregos Jatobá e Olaria (A.), na Avenida Waldyr 
Soeiro Emrich, em um trecho já canalizado, e termina no início de uma segunda canali-
zação, no encontro do Córrego Mineirão (F.), que perpassa por uma área de preservação 
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ambiental. Os pontos físicos de acesso ao parque consideram os fluxos de movimentação 
e deslocamento do usuário nesse meio urbano. As dinâmicas cotidianas inseridas na 
região revelam sua organização espacial e social assim como, as possíveis interações 
entre o público e o parque linear.

bǫǌʠɭŔࠆ��zȟɢȍŔȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�ɢɭȶǿơʋȶ�áŔɭɩʠơ��ǫȥơŔɭ�Ǝȶ�-ȷɭɭơǌȶ�¶ȍŔɭǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�bǫȥŔȍ�Ǝȶ�
þbe�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔࠈࠀ߿ࠁ��ȟŔɢŔ�ŹŔɽơ�áɭȶƎŔŹơȍࠀࠀ߿ࠁ�

O primeiro ponto de acesso, a Estação Diamante (B.), é remodelada como uma das 
entradas à um complexo de áreas de lazer a ser utilizada pela população. A implantação 
do projeto da estação possui vias para pedestre e ciclista propiciando a continuidade 
desse desenho para acesso à área externa e posterior da mesma, encontrando com um 
pequeno afluente do Córrego Olaria. Considerando o público da estação, foi introduzido 
o conceito de Pomar Parquinho e um Bosque de Recreação (1.), determinando uma nova 
relação em uma região de abandono e insegurança. Além disso, a proposta nesse espaço 
propicia a regularização e inserção das ocupações existentes por meio de um tratamento 
urbano e oferta de infraestrutura.

Um segundo acesso estabelecido respeita uma área comunitária, a Quadra Polies-
portiva (2.). As modificações propostas visam a organização e o conforto local para quem 
utiliza da área e para circulação de pedestres. Com a locação de escada, rampa de aces-
sibilidade e iluminação pública, o projeto viabiliza a maior transposição de pessoas e 
incentiva o uso local. Pensando nos usos da área para atividades de lazer, foram inseridas 
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uma arquibancada, espaços de espera, uma praça e um parquinho para atender diversos 
públicos e usos, assim como mobiliário urbano e um projeto paisagístico.

Junto a essa área encontra se uma mancha de inundação, no qual foi inserido 
no nível mais baixo uma bacia de contenção (3.) e o início da locação de um deck de 
madeira plástica ecológica. Na margem direita, até o princípio das ocupações da Vila 
Pinho são incorporados espaços comunitários e de praça de academia ao ar livre. A 
proposta também conta com a inserção de uma praça parquinho e a reestruturação do 
local em de encontro entre o parque e a ocupação ribeirinha. Para que isso aconteça sem 
a conformação de uma barreira, há necessidade de compreensão do lugar de forma a 
integrar o novo desenho ao córrego e à população sem oferecer ameaças, e sim prover 
a adaptação do espaço.

Para articulação com a margem esquerda do córrego e continuação do deck, que se 
prolonga por toda ela, foi inserida uma travessia destinada a automóveis (4.), já projetada. 
Passarelas foram colocadas em toda a extensão do parque na intenção de conectar o 
pedestre a pontos de ônibus, instituições de saúde e escolas, e à Horta Comunitária Vila 
Pinho (C.). Essa última conexão se liga à proposta de um segundo espaço comunitário 
(5.), a oeste da Estação Diamante, promovendo o encontro, gerando visibilidade ao pro-
dutor da horta, com um lugar para realização de feiras e trocas comerciais, além de livre 
circulação entre as margens do córrego, dos usuários da estação e o público da horta 
comunitária. A intenção dessa triangulação incentiva a autonomia do comércio local 
em uma sub centralidade periférica. Isto é, a comunidade passa a consumir produtos 
da própria comunidade, sem ter que se deslocar para a centralidade da regional ou para 
centralidade metropolitana.

Seguindo o desenvolvimento do projeto, foi necessário desmembrar a implantação 
do conjunto habitacional (D.), composto por 15 torres pequenas, com a abertura de uma 
passagem, permitindo o acesso ao deck e a relação das pessoas com o fluxo de água. A 
medida conta com o remanejamento das vagas de estacionamento, voltadas para os 
moradores do conjunto, ao fundo do galpão institucional do lado direito do mesmo. 
Desse modo, se estrutura uma conexão permeável entre o parque e as vias adjacentes 
para os pedestres e ciclistas, assim como para os próprios moradores da região.

Devido a inclinação acentuada de parte do terreno, em sua parte mais íngreme foi 
idealizado uma estrutura de mirante (6.). O deck, que se desenvolve de forma continua 
com o passeio e as vias urbanas, foi ordenado de forma a gerar diferentes inclinações 
de rampas acessíveis solucionando o declive da encosta sem romper a fluidez do parque 
linear. Além disso, a diversidade de níveis do desenho possibilita diferentes conexões 
entre o usuário e o córrego, igualmente com a intenção de passagem ou permanência. 
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Na beirada do córrego, foi inserida uma Praça Bosque (7.), com mínimas movimen-
tações de terra. Esse espaço faz conexão com uma das travessias propostas e com o Deck 
Escalonado (6.), possibilitando uma relação mais intima com o córrego. Levando em 
consideração o tratamento das águas fluviais e o seu entorno por meio de um projeto 
paisagístico e reflorestamento, esse é um encontro que promove uma relação identitá-
ria e de lazer entre a cidade e a natureza. São projetadas também escadas e rampa que 
cheguem ao deck, vencendo a situação natural do terreno.

Em continuidade com o deck e incluindo ao parque uma área vazia com inclinação 
de 30%, foi projetado um outro acesso – nomeado pela proposta com Parque Rua Dois 
(8.) (Figura 8) - com patamares, escadas e rampas permitindo a transição entre o parque 
e as ruas vizinhas. Desse modo, a proposta oferece vínculos físicos pela troca de diversas 
atividades e principalmente pelo direito de ir e vir, além de transformar espaços urbanos 
verdes e subutilizados em uma revitalização ecológica da paisagem. 

bǫǌʠɭŔࠇ��zȟɢȍŔȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�ɢɭȶǿơʋȶ�áŔɭɩʠơ�èʠŔ�7ȶǫɽ�bȶȥʋơࡪ��ɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�bǫȥŔȍ�Ǝȶ�þbe�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔ�
ࠀࠀ߿ࠁ��ȟŔɢŔ�ŹŔɽơ�áɭȶƎŔŹơȍࠈࠀ߿ࠁ

A implantação do Parque Linear do Córrego Olaria demanda pequenas desapro-
priações. A proposta de reassentamento é feita em uma gleba ao sul do parque (G.), a 
partir de adaptações no zoneamento vigente da área. Desse modo, novos parâmetros 
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urbanísticos, ambientais e sociais fariam parte desse processo transitório, de forma a 
idealizar os conceitos abordados no projeto incluindo os anseios da população local. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciado no século XX, uma nova dinâmica em apelo a conscientização pública 
sobre condutas sustentáveis provoca a ressignificação no processo neoliberal recorrente 
no mundo inteiro. Projetar áreas verdes no meio urbano busca conciliar práticas de 
desenvolvimento sustentáveis duradouros com a sociedade, reintroduzindo nas políti-
cas culturais o ressignificado das relações entre o homem e a natureza. Viver a cidade e 
conciliar esse fenômeno nas práticas sociais, muitas vezes despercebido pelo cotidiano, 
exigem o ato de repensar o espaço urbano.

Tratar de precariedade e demandas básicas em uma capital parece distante da 
realidade de desenvolvimento retratado pelo imaginário público imposto à maioria 
da população. Essa discursão na periferia de Belo Horizonte remete ao seu processo 
histórico de expansão territorial acelerado e nas políticas culturais vigentes: quanto 
mais afastadas do epicentro da cidade, mais primaria é a situação urbanística na região.

O processo de ocupação da regional Barreiro em áreas de ocupações inadequadas 
e sem infraestruturas comprometem os recursos naturais existentes, principalmente 
os recursos hídricos: a perspectiva da comunidade e a negligência do Estado os caracte-
rizam como um obstáculo físico. 

O desenho urbano de requalificação do espaço sensível e respeitoso com o espaço é 
um modo de reverter essa visão deturpada: um projeto pode reestruturar não só o tecido 
urbano, mas também possibilitar novas práticas às políticas culturais, valorizando a 
paisagem e o patrimônio natural.

Assim, a proposta do Parque Linear no Córrego Olaria além de conciliar os aspectos 
urbanos e ambientais com as exigências da legislação, reforça a identidade coletiva local 
à medida que a vida das pessoas ocorre em torno dos espaços públicos, promovendo um 
sentimento de pertencimento àquele espaço ocupado. 
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RESUMO

O trabalho aborda os aspectos de acessibilidade e mobilidade urbana voltado para pedestres, de 
maneira a abranger as calçadas e os espaços e recursos públicos. A pesquisa tem como objetivo 
a proposição de uma metodologia de avaliação de calçadas baseada em metodologias científi-
cas existentes, na normatização e legislação vigentes, e em estudos urbanísticos com foco nas 
calçadas e espaços urbanos para pedestres. Para alcançar o objetivo proposto foram realizados 
levantamentos de campo para aplicação da metodologia nas calçadas da quadra 107 Sul, Plano 
Piloto de Brasília/DF. O estudo compara a realidade da cidade e das instalações de mobilidade 
pública da área selecionada com aquilo que é previsto na normatização e legislação brasileira. 
A metodologia desenvolvida procura avaliar de forma quantitativa a qualidade do espaço, 
correlacionando sua utilização às várias características imprescindíveis dos espaços públicos, 
possibilitando o diagnóstico para posterior indicação das medidas mitigadoras necessárias. 
Na quadra 107 Sul obteve-se um resultado final de 76%, sendo classificado como Muito Bom. 
No entanto, 24% das calçadas encontram-se em desacordo com a normatização. Os resultados 
como um todo apontando para deficiências nas características de dimensionamentos, nível, 
acessos, iluminação e faixa de serviço das calçadas, tomando-se como referência a data de sua 
concepção em relação a normatização e o estado da arte atuais.

Palavras-chave: Mobilidade, Metodologia, Calçadas

ABSTRACT

The work addresses the aspects of accessibility and urban mobility aimed at pedestrians, 
in order to cover sidewalks and public spaces and resources. The research aims to propose 
a methodology for assessing sidewalks based on existing scientific methodologies, current 
regulations and legislation, and on urban studies focusing on sidewalks and urban spaces 
for pedestrians. In order to achieve the proposed objective, field surveys were carried out to 
apply the methodology on the sidewalks of block 107 South, Plano Piloto de Brasília / DF. The 
study compares the reality of the city and the public mobility facilities in the selected area with 
what is provided for in Brazilian regulations and legislation. The methodology developed seeks 
to assess quantitatively the quality of the space, correlating its use to the various essential 
characteristics of public spaces, enabling the diagnosis for later indication of the necessary 
mitigating measures. In block 107 South, a final result of 76% was obtained, being classified 
as Very Good. However, 24% of the sidewalks are in disagreement with the regulations. The 
results as a whole pointing to deficiencies in the characteristics of dimensioning, level, access, 
lighting and service range of the sidewalks, taking as a reference the date of its conception in 
relation to the current standards and state of the art.

KEYWORDS: Mobility, Methodology, Sidewalks  
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RESUMEN

El trabajo aborda los aspectos de accesibilidad y movilidad urbana destinados a los peatones, 
a fin de cubrir las aceras y los espacios y recursos públicos. La investigación tiene como objetivo 
proponer una metodología para evaluar las aceras basada en las metodologías científicas exis-
tentes, las regulaciones y la legislación vigentes, y en estudios urbanos centrados en las aceras 
y espacios urbanos para peatones. Para lograr el objetivo propuesto, se realizaron encuestas 
de campo para aplicar la metodología en las aceras del bloque 107 Sur, Plano Piloto de Brasilia 
/ DF. El estudio compara la realidad de la ciudad y las instalaciones de movilidad pública en 
el área seleccionada con lo que está previsto en las regulaciones y la legislación brasileña. La 
metodología desarrollada busca evaluar cuantitativamente la calidad del espacio, correlacio-
nando su uso con las diversas características esenciales de los espacios públicos, permitiendo el 
diagnóstico para la indicación posterior de las medidas de mitigación necesarias. En el bloque 
107 Sur, se obtuvo un resultado final del 76%, que se clasificó como Muy Bueno. Sin embargo, 
el 24% de las aceras están en desacuerdo con las regulaciones. Los resultados en su conjunto 
apuntan a deficiencias en las características de dimensionamiento, nivel, acceso, iluminación y 
rango de servicio de las aceras, tomando como referencia la fecha de su concepción en relación 
con los estándares actuales y el estado del arte.

PALABRAS-CLAVE:Movilidad, Metodología, Aceras
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INTRODUÇÃO

Andar a pé é a forma mais democrática de se locomover. É o meio de transporte 
mais antigo e o mais recorrente em todo o mundo e não tem custo nenhum além de 
algumas calorias (PENNA, 2015).

Como diz Zabot (2013), nos últimos anos muita atenção foi direcionada para os 
veículos motorizados, deixando os pedestres e os ciclistas em segundo plano. As pessoas 
têm caminhado cada vez menos nas cidades brasileiras, e, apesar da infraestrutura 
direcionada para o pedestre ter custo menor, a maioria das cidades brasileiras não se 
preocupa em acomodá-los.

A mobilidade das pessoas está diretamente ligada ao meio e ao tipo de transporte 
oferecido. Com uma visão menos automotiva/industrial, e mais humanizada, pode-se 
trabalhar a qualidade das calçadas de maneira a atrair mais pedestres tornando-se um 
espaço agradável no qual as pessoas queiram estar, conviver e usufruir. 

Um dos sistemas menos visado por pesquisas, porém essencial, é o meio de trans-
porte terrestre por utilização de força motora própria, ou seja: o caminhar. O ato de 
caminhar é a forma de transporte mais utilizada dentro e fora dos grandes centros 
urbanos, cabendo enfatizar que todas as pessoas são pedestres em algum momento do 
dia (Vasconcellos, 1985), e o que compõe este modo de transporte é a sua própria força 
motora e a infraestrutura disponível. 

Gehl (2010) aborda que os espaços urbanos devem reforçar o pedestrianismo como 
uma política de desenvolvimento, dessa forma, as cidades tendem a se desenvolver de 
maneira segura, saudável e sustentável. O autor ainda afirma a importância de se forta-
lecer a função social do espaço como local de encontros e promotor da democracia, uma 
vez que os espaços públicos são considerados os meios caminháveis, sendo também, um 
espelho da realidade de cada cidade e de cada bairro. Esses espaços remetem a cultura do 
povo, podendo, assim, descrever a situação econômica, social e até política, apenas com 
sua disposição. Um espaço planejado para acessibilidade tem um impacto completamente 
diferente aos olhos do observador quando comparado com aquele espaço construído a 
medida que se faz necessário, e sem preocupação com normatização ou intervenção do 
estado. Ainda segundo Gehl (2010), “The potential for a lively city is strengthened when 
more people are invited to walk, bike and stay in the city space.” 

Quando se trata de concepção de calçadas e espaços públicos, existe ainda a pre-
ocupação com a pessoa com deficiência (PcD), que muitas vezes é esquecido em meio a 
tanta informação. Uma cidade acessível é aquela que garante espaços com livre acesso 
para todos e a qualquer destino de maneira igual, seja esse usuário criança, jovem, 
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adulto, idoso, pessoas com qualquer tipo de dificuldade de locomoção, dentre outros. Se 
os espaços públicos, por ventura, não atendem aos seus possíveis usuários, esses espaços 
são inadequados, pois deixaram de atender um requisito do mínimo existencial, ferindo 
o direito de ir e vir daquele cidadão.

Segundo Ferraz et al. (2012), em seu trabalho:

A abordagem moderna que se faz dos direitos da pessoa com deficiência 
pressupõe o entendimento de que a sociedade comporta uma diversidade 
vastíssima de traços e características, e que não são eles, por si, que 
trazem desvantagens e impedimentos as pessoas, e sim o fato de que a 
vida social, em seus diferentes aspectos, foi concebida tendo em conta 
um determinado paradigma de ser humano, que não os comporta.

Cabe o questionamento: “por que estruturar um modelo de massa que iguala o que 
não é igual?”, no qual se referia aos seres humanos e suas várias diferenças (altura, peso, 
largura, velocidade de locomoção, entre outras), com a finalidade de abranger todos os 
seres humanos em uma escala macro no que se refere a acessibilidade. Cabe pontuar 
que a ideia do Desenho Universal se baseia em sete princípios, são eles: uso equitativo, 
flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, 
baixo esforço físico, e tamanho e espaço para alcance e uso.

O sistema de acessibilidade e mobilidade de pedestres se torna um sistema deficiente 
quando não é capaz de abranger toda a diversidade de individualidades, e acaba sendo 
falho ao não cumprir com o propósito de garantir o direito de ir e vir de todos os seus 
usuários. O próprio conceito de acessibilidade é baseado na capacidade da sociedade de 
implementar soluções que atendam toda a variedade de características pessoais. Essa 
questão não trata apenas de barreiras físicas, mas de todas as esferas de interação social, 
sendo garantido também o direito à educação, ao mercado de trabalho, à saúde e outros. 
Por isso, pode-se dizer que a acessibilidade é um direito instrumental aos outros direitos.

De acordo com a Lei nº 10.098/2000, o conceito de acessibilidade é a possibilidade 
e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobi-
liários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios 
de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida 
(BRASIL, 2000).

Ao se problematizar em torno da acessibilidade nas grandes cidades brasileiras, 
acerca do termo “Desenho Universal”, eis que cabe o questionamento: “por que estru-
turar um modelo de massa que iguala o que não é igual?”, no qual se referia aos seres 
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humanos e suas várias diferenças (altura, peso, largura, velocidade de locomoção, entre 
outras), com a finalidade de abranger todos os seres humanos em uma escala macro 
no que se refere a acessibilidade. Cabe pontuar que a ideia do Desenho Universal se 
baseia em sete princípios, são eles: uso equitativo, flexibilidade no uso, uso simples e 
intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico, e tamanho e 
espaço para alcance e uso.

Diante do exposto, de maneira a abranger todas as exigências sociais e técnicas, 
entende-se que o plano de mobilidade de uma cidade deve englobar um projeto de 
calçada coeso que integre os vários meios de transporte e que, seja pautado nas norma-
tizações estabelecidas, atendendo aos princípios de acessibilidade. A concepção de um 
projeto é uma parte importante de qualquer obra, seja esta pública ou privada. É durante 
a fase de projeto em que se consideram variáveis, caracterizam-se os usos, os destinos 
e os materiais a serem utilizados. É também nessa fase em que se projeta a duração e 
posteriormente a durabilidade da obra como um todo, e essa é a fase mais barata (em 
relação aos custos). Quando um projeto é falho, os problemas acarretados no futuro, 
além de complexos, em um nível diferente e avançado, custam em torno de cinco vezes 
mais para serem revistos, em relação ao custo na fase de elaboração, como previsto pela 
“Lei dos Cinco” (SITTER, 1984).

O PEDESTRE

De acordo com Vasconcellos (2000), a literatura classifica os modos a pé e por bicicleta 
como não motorizados, baseando-se apenas numa oposição aos modos motorizados, 
fato que torna esta classificação artificial por juntar um meio natural – os pés – com 
um mecanizado, a bicicleta.

Melo (2005) diz que a definição de pedestre é ampla e inclui vários segmentos de 
usuários potenciais do espaço público e, sendo assim, é importante que esta diversidade 
seja considerada na elaboração de projetos urbanos e norteie a elaboração de leis. O 
entendimento do conceito de pedestre e das dimensões de suas atitudes comporta-
mentais em deslocamentos, constituem-se em ferramentas valiosas na construção 
dos espaços urbanos, abrindo a possibilidade de que estes sejam concebidos de acordo 
com a potencialidade de seus usuários, possibilitando a diferenciação de áreas dentro 
de uma mesma cidade, influenciando na destinação dos investimentos e fortalecendo 
a identidade dos locais.

Segundo o Código de Transito Brasileiro (CTB BRASIL, 1997), os pedestres são os 
mais frágeis componentes do sistema de transporte urbano. Comparados com carros 
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e motos, são os mais fracos fisicamente e que suportam percorrer menores distâncias. 
Sendo assim, é justo que o espaço destinado aos mesmos seja diferenciado e protegido, 
no entanto, é comum a ocorrência de invasão dos espaços mutuamente. 

AS CALÇADAS 

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB BRASIL, 1997), define Calçada como parte da 
via, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando 
possível, a implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros. 

De acordo com a NBR 12255 (ABNT, 1990), a calçada é parte da via pública adjacente 
e paralela aos imóveis existentes em ambos os lados do leito carroçável, limitada pelo 
alinhamento destes e pelo meio fio, sendo destinado fundamentalmente ao trânsito de 
pessoas e deve possuir as condições para o deslocamento adequado dos deficientes físicos.

Este conceito sofreu algumas alterações até hoje, mas a calçada ainda é considerada 
como parte da via e, portanto, parte do conjunto que fornece a acessibilidade e a garantia 
de um dos direitos básicos das pessoas, o de ir e vir. Todo cidadão deve ter condições de 
usufruir do espaço público, e quanto ao acesso ao ambiente da cidade, é um dever do 
poder público de garantir o direito dos cidadãos. Esse direito torna-se garantido uma vez 
que são cumpridas, por parte do poder público, as normas de acessibilidade abrangidas 
nas normas técnicas e leis locais. 

Ao se caminhar pelas cidades é possível deparar-se com algum tipo de irregularidade 
nas calçadas, esses eventos tornaram-se tão comuns que as irregularidades passaram 
a ser consideradas como algo “normal”. No entanto, várias dessas irregularidades são 
devido ao dimensionamento errôneo do espaço, ou o não cumprimento de condições 
previstas pelo projeto.

De acordo com Ferreira e Sanches (2010), para a circulação de pessoas sem difi-
culdades de locomoção algumas características físicas das calçadas podem passar des-
percebidas ou serem facilmente superadas, mas para os usuários que possuem alguma 
restrição de deslocamento, tais características podem se tornar verdadeiros obstáculos, 
acabando por segregar e descriminar esses usuários, negando-lhes a possibilidade de 
utilizar os espaços públicos.

Em Brasília/DF, Capital Federal

Em 21 de Abril de 1960, nasceu Brasília. Com os projetos urbanístico de Lúcio Costa 
e o arquitetônico de Oscar Niemeyer, surgia uma cidade sob formas inovadoras, diferente 
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de tudo já feito até então. Existe em Brasília vários quilômetros de calçadas em uso 
atualmente. Esses quilômetros estão englobados em toda a área da cidade e dispersos 
no Plano Piloto: Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste, Eixo Monumental e outros e em 
sua grande maioria apresentam descontinuidades. 

Originadas desde o projeto, ou com a ação de forças externas, como intemperis-
mos, ou ação humana, entre outros, essas descontinuidades estão presentes em todas 
as áreas da cidade, de uma maneira ou de outra, e comprometem a utilização do espaço 
pelo cidadão, seja por formar barreiras e desvios, seja por sua inexistência. Em alguns 
casos, as calçadas já estão tão desgastadas, que são praticamente inexistentes o que 
ocorre por não haver uma política de manutenção contínua, que ampliaria a vida útil 
daquela estrutura. 

Atualmente, no que diz respeito as calçadas da Capital Brasileira, a Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) é o órgão responsável pelas obras que 
venham a ser realizadas no local; o Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habi-
tação (SEGETH) é o órgão responsável pela guarda de projetos e plantas de urbanização; 
e o Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (IPHAN) é o órgão regulador 
das questões de patrimônio histórico.

LEGISLAÇÕES VIGENTES

LEI Nº 12.587/2012

Com o intuito de abranger a mobilidade urbana com uma visão legislativa, a LEI Nº 
12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012, lei de mobilidade urbana, foi instituída. Das definições 
que a lei traz, tem-se em destaque: 

1) Mobilidade urbana como a condição em que se realizam os deslocamentos de 
pessoas e cargas no espaço urbano; e

2) Acessibilidade por sendo a facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite 
a todos autonomia nos deslocamentos desejados. 

DECRETO 38.047/2017

No ano de 2017 o Decreto 38.047 acrescentou a normatização vigente no Distrito 
Federal, alguns pontos importantes a respeito das vias públicas. O capítulo IV, em espe-
cial, trata exclusivamente da circulação de pedestres, e apresenta em seus artigos 18 e 
19 respectivamente: 
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Art. 18. O planejamento e o desenvolvimento de projetos urbanos devem priorizar 
a segurança, o conforto, a mobilidade e a acessibilidade dos pedestres e das pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 19. O projeto de calçadas deve acompanhar o greide da rua e conter faixa de 
serviço, faixa livre ou passeio e faixa de acesso ao lote ou à projeção.

Este decreto impõe também algumas características para a separação de faixas 
da calçada: 

1º A faixa de serviço, que deve estar localizada em posição adjacente ao meio-fio; ser 
utilizada para o rebaixamento de meio-fio para pedestres; conter a rampa de veículos no 
caso de acesso a edificações; e ser utilizada para instalação de mobiliário urbano, sinali-
zação viária, implantação de vegetação e redes de infraestrutura urbana, dentre outros.

2º A faixa livre (ou passeio), que deve possuir superfície regular, firme, contínua, sem 
degraus, com níveis concordantes e com piso antiderrapante; ter inclinação transversal 
constante, não superior a 3% (três por cento); possuir largura mínima de 1,2 metros 
em vias locais de parcelamentos consolidados e de 1,5 metros em vias locais em novos 
parcelamentos; possuir largura mínima de 2,0 metros em vias de atividades em parce-
lamentos consolidados e de 3,0 metros em novos parcelamentos; e ser livre de qualquer 
interferência ou barreira arquitetônica ao nível ou acima do solo.

3º A faixa de acesso ao lote, que pode ser utilizada para alocar áreas de permeabi-
lidade e vegetação; elementos de mobiliário urbano; equipamentos de infraestrutura; 
solução de desnível entre a edificação e a calçada, exclusivamente em áreas consolida-
das, em lotes já edificados; e exposição de produtos e instalação de mobiliário de apoio 
à atividade.

NORMATIZAÇÃO EM VIGOR

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a agência 
reguladora das normatizações, popularmente conhecidas como NBR (Norma 
Brasileira Regulamentadora) ou NB (Norma Brasileira). As NBRs e NBs são o 
guia a ser seguido pelos pro!ssionais em cada área que o mesmo deseje 
atuar, sendo essas divididas por numeração e tema, algumas de livre acesso 
ao público e outras apenas disponíveis por compra no site da ABNT. Cada 
norma abrange sua área de interesse e se baseia em outras normas mais 
especí!cas para cada caso, trazendo consigo uma lista de referências para 
cada outra norma que possa interessar. 
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NBR 12255 (ABNT, 1990)

Como sendo a primeira normatização a tratar de calçadas no Brasil, a NBR 12255 
(ABNT, 1990) tem como único objetivo fixar as condições para execução e utilização de 
passeios públicos, bem como os padrões e as medidas adequadas de maneira a propiciar 
aos usuários as melhores e condições de trânsito e acessibilidade. A norma não abrange 
a utilização do subsolo, e nem abrange ainda a colocação de mobiliário urbano ou ele-
mentos paisagísticos, no entanto, os mesmos fazem parte da via, e são implementados 
em normatizações futuras.

NBR 9050 (ABNT, 2015)

A norma NBR 9050 (ABNT, 2015) visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, 
independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e 
elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura 
ou grau de mobilidade. Essa norma apresenta alguns outros conceitos importantes para 
a temática abordada, e também um conceito diferente daquele apresentado na norma 
anterior em relação às calçadas.

Guia de urbanização do SEGETH (2017)

O guia de urbanização elaborado pela Secretaria de Estado de Gestão do Território 
e Habitação (SEGETH) data de 2017 e é atualmente o documento mais recente para o 
embasamento da realização de projetos e obras relacionadas à urbanização e à infra-
estrutura de Brasília. 

O guia já baseia-se nos conceitos pré-estabelecidos pelas normatizações e foca no 
dimensionamento das calçadas, abrangendo a separação por faixas proposta pela NBR 
9050 (ABNT, 2015), tratando também das inclinações corretas, da otimização do uso do 
espaço, da intercomunicação entre os meios da via, entre outros aspectos, trazendo as 
seguintes pontuações que devem ser seguidas pelos projetos urbanos: 

Prever rotas acessíveis, integrando edificações, equipamentos públicos, áreas turís-
ticas, parques e praças, áreas comerciais aos pontos de parada de transporte coletivo;

Garantir a continuidade da calçada nas entradas e saídas de veículos e entre lotes, 
livre de obstáculos;

Nivelar poços de visita, grelhas e/ou caixas de inspeção com a calçada;
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Não constituir obstáculos com as instalações de equipamentos de infraestrutura, 
vegetação, mobiliário urbano, entre outros;

Prever área de acomodação de pedestres em esquinas e travessias;

Sinalizar devidamente as travessias e garantir que as mesmas sejam acessíveis às 
calçadas;

Utilizar sinalização tátil para contemplar pessoas com deficiência.

As definições e dimensões trazidas pelo guia, são as mesmas abordadas pela NBR 
9050 (ABNT, 2015) e resguardadas pelo Decreto 38.047/2017, bem como as formulações 
adequadas para os cálculos de dimensionamento dos espaços.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS CALÇADAS

A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada nos princípios utilizados no 
estudo realizado pelo portal Mobilize Brasil, os aspectos relevantes para calçadas sugeridos 
pelo WRI Brasil (2017), índice de caminhabilidade (iCam 2.0) desenvolvido e aplicado pelo 
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, 2017), o padrão de qualidade 
DOTS também desenvolvido pelo ITDP (2016), além de metodologias de avaliação estru-
tural diversas, como a do DNIT, a GDE-UnB (CASTRO, 1994) e manuais para construção de 
calçadas e passeios como o Guia do SEGETH (2017) e o Guia do CREA-BA (2008).

A metodologia proposta foi elaborada para o estudo de calçadas feitas de concreto 
sem armação, portanto, caso venha a ser aplicada a estruturas com características dife-
rentes, caberiam adaptações convenientes.

O fluxograma (Figura 1) a seguir demonstra o processo de estudos e compilação 
das fontes para a culminação na metodologia utilizada.
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DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA

Partindo da determinação de Graus de Importância, a metodologia focará a atenção 
nas características presentes nas calçadas, divididas em Positivas e Negativas, e acres-
centando as mesmas os seus respectivos graus de importância, conforme lista a seguir.

Grau de Importância das Características Positivas:

Faixa Livre, Grau de importância 7

Faixa de serviço, Grau de importância 15

Rampas de acesso, Grau de importância 12

Sinalização para o pedestre, Grau de importância 5

Arborização e/ou mobiliário urbano, Grau de importância 6

Iluminação pública, Grau de importância 11

Grau de Importância das Características Negativas:

Regularidade de Nível, Grau de importância 14 
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Manifestações patológicas[1], Grau de importância 9

Drenagem de águas pluviais, Grau de importância 9

Obstáculos à circulação, Grau de importância 12

O Grau de Importância sugere a influência sobre o desempenho final da calçada 
analisada quanto aquele fator, de maneira a ter maior ou menor relevância em compa-
ração com os outros fatores, e em cumprir a funcionalidade primordial da calçada. Os 
valores adotados foram determinados a partir de pesquisas bibliográficas realizadas, 
enaltecendo as características mais relevantes para o funcionamento da estrutura, sem 
diminuir em demasia as características consideradas de menor impacto na utilização 
do espaço.

Após determinada a área de estudo, faz-se uma inspeção em campo para a análise 
de cada um dos 10 parâmetros propostos, atribuindo-se uma nota que varia de 1 a 5, de 
maneira a quantificar a qualidade daquele parâmetro. Esses valores são ainda flexíveis 
quanto ao julgamento do aplicador da metodologia, de forma a permitir que o mesmo 
atribua valores medianos, respeitando apenas que sejam maiores que 1 e menores que 
5, como 2,5, a exemplo. No entanto, a atribuição de valores complexos demanda maio-
res estudos para sua aplicação correta. A nota 0 também existe, mas é exclusivamente 
para representar Qualidade e/ou Dano inexistentes. Sendo assim, não existe variação 
de notas entre 0 e 1.

Após o estudo em campo, é feita a análise dos dados coletados e determinado um 
novo valor de nota para as calçadas. Esses valores são relacionados entre si por equa-
ções que representam: Influência, Qualidade ou Dano, Grau de Comprometimento Total 
do segmento, Capacidade de satisfação total da área estudada, e Porcentagem de cada 
característica influente nos resultados do estudo.

O fluxograma (Figura 2) a seguir apresenta os passos da metodologia desta pes-
quisa seguindo a sequência de como devem ser aplicados para a correta avaliação da 
área delimitada:

�ࠀ �èơƃŔȍɩʠơ�bǫɽɽʠɭŔƇŴȶ�7ơɽǉɭŔǌȟơȥʋŔƇŴȶ�òʠɢơɭ˪ƃǫŔȍ�7ơɽŔǌɭơǌŔƇŴȶ�



859

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

bǫǌʠɭŔࠁ��bȍʠˉȶǌɭŔȟŔ�Ǝơ�ŔɢȍǫƃŔƇŴȶ�ƎŔ�ȟơʋȶƎȶȍȶǌǫŔ�bȶȥʋơࡪ�-ȶɽʋŔࠈࠀ߿ࠁ��ɢࠅࠃ

O Resultado Final (Rf) do estudo é analisado de acordo com o Quadro 1-A e 1-B a 
seguir, para determinação do procedimento ou posição a ser tomado(a).
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ESTUDO DE CASO E RESULTADOS

Localizada no centro da Asa Sul de Brasília, a Quadra 107 apresenta um total apro-
ximado de 1100 metros de calçadas em suas laterais, e mais de 2000 metros de calçadas 
se contabilizadas as áreas internas da quadra, todas novas e com boa qualidade para 
o pedestre. Essa quadra teve as calçadas reformadas no ano de 2018, o que atualizou a 
situação do espaço público para o requerido pela normatização e legislação vigente. 
Portanto, essa quadra foi escolhida par a aplicação da metodologia que possibilita a 
averiguação da compatibilidade do espaço reformado com o idealizado pela normati-
zação vigente. As calçadas presentes nessa nova área, foram inauguradas no dia 05 de 
Maio de 2018, e, portanto, representam as calçadas mais novas da cidade. A Figura 3 traz 
a visão de cima da área residencial da quadra 107 sul.
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As calçadas dessa quadra são constituídas de blocos de concreto moldados in loco, 
e apresentam divisão das faixas de serviço, de acesso e faixa livre. A iluminação pública é 
presente. As rampas apresentam dimensionamentos variados e posicionamento correto, 
permitindo livre acesso. 

O Quadro 5.31 a seguir é a matriz de inspeção referente a Quadra 107 Sul, e apresenta 
os dados colhidos em campo para cada característica analisada separadamente, bem como 
os resultados obtidos com base na metodologia proposta para as calçadas da 107 Sul. Ao 
final do Quadro 2 é apresentado, também, o valor calculado do Gct referente a esta área.
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Com a aplicação da metodologia de avaliação é possível observar que o espaço 
deixa um pouco a desejar, mesmo tendo sido concebido “de acordo” com as mais novas 
atualizações da normatização.

Em geral, as calçadas dessa área estão novas e não apesentam manifestações pato-
lógicas. As dimensões estão adequadas, com faixa livre maior que 2,0 metros e a presença 
de faixa de serviço, porém apenas nas proximidades da pista. As rampas de acesso são 
um tanto escassas, e quando existentes, apresentam dimensões inferiores e inclinação 
maior do que a determinada por norma. Ainda foram observadas presenças de placas 
de sinalização para pedestres e a presença em abundância de árvores. 

Quanto as manifestações patológicas o segmento é praticamente impecável, apresen-
tando apenas 3 (três) pontos de fissuração, causadas pela expansão natural do concreto. 
A drenagem de águas pluviais também não caracteriza um problema para o segmento, 
que apresenta áreas de infiltração e inclinações suficientes. Algo que chamou bastante 
a atenção foi a presença de placas de trânsito na faixa livre, que caracterizam obstáculos 
ao caminhar. 

Outro fator interessante de ser apontado, as calçadas da área comercial não foram 
reformadas, e por essa razão apresentam algumas descontinuidades que caracterizam 
degraus e, portanto, obstáculos. 

Após a análise das características observadas e a atribuição das notas, o Gct obtido 
por esta área foi de 76%. A faixa de serviço foi a característica que mais contribuiu propor-
cionalmente para a pontuação do segmento. E a regularidade de nível foi a característica 
que proporcionalmente mais influenciou negativamente a pontuação do segmento. 
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Este valor de 76% representa a qualidade do espaço de acordo com a normatização e 
legislação vigente, e reflete a realidade observada em campo. 

De acordo com a metodologia proposta o valor obtido se encaixa em Muito Bom, 
e portanto, não há necessidade de intervenções, porém deve-se dar uma atenção para 
os casos excepcionais, como, por exemplo, as rampas de acesso mal dimensionadas.

CONCLUSÕES

A proposição de uma metodologia de avaliação é um desafio. Mesmo embasada nas 
melhores opções e estudos disponíveis, uma metodologia científica sempre será mutável 
e adaptável a diferentes realidades, não sendo nunca absoluta. Mesmo assim, tanto a 
proposição da metodologia apresentada quanto sua aplicação em campo contribuem 
cientificamente para a agregação de informações a respeito de calçadas.

O caso da Quadra 107 Sul é atípico. Tendo passado por reformas em 2018, e sido 
adequado as restrições e indicações da NBR 9050 (ABNT 2015), esperava-se que as calçadas 
aqui observadas obtivessem um valor do Gct maior com a aplicação da metodologia. No 
entanto, apesar do Gct ter sido alto, não chegou a ser próximo do valor máximo, sendo 
classificado como Muito Bom, com Rf de 76%. Isso ocorreu por falhas de concepção e/ou 
de projeto, uma vez que as calçadas dessa área apresentavam rampas mal dimensionadas, 
placas no meio da faixa livre, e falhas de nivelamento singelas. 

Com calçadas novas, construídas de concreto em blocos, o espaço para pedestres da 
Quadra 107 Sul é muito agradável para a caminhada. Bem arborizado e dimensionado, o 
espaço tornou-se um exemplo de como as quadras de Brasília devem ser. É visível a sepa-
ração entre sua quadra vizinha (106 Sul), que não passou por reformas e onde as calçadas 
continuam as mesmas desde a construção da cidade, onde pode-se ver o novo (calçadas 
da quadra 107 Sul) e o velho (calçadas da quadra 106 Sul) lado a lado e tem-se a convicção 
de que o novo não fere as características arquitetônicas da cidade e agrega ao espaço de 
maneira icônica. Sem ferir os conceitos estabelecidos pelo patrimônio histórico e o tom-
bamento, a reforma realizada nas calçadas da Quadra 107 Sul é a adequação do espaço, 
uma vez subutilizado devido a projetos antiquados, com a normatização otimizada com 
contextos atuais, a NBR 9050 (ABNT 2015). Ainda que tenham sido constatadas algumas 
inconformidades, as calçadas da Quadra 107 Sul são usuais e atendem aos pedestres. 
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RESUMO

No ano de 2018, o Metrô de São Paulo celebrou seu aniversário de 50 anos, atingindo nos meses 
seguintes a marca dos 101,1 quilômetros de extensão. Este sistema de trilhos, implantado tanto 
nas modalidades subterrânea quanto em superfície e via elevada, configura-se não apenas como 
um importante vetor de estruturação e desenvolvimento urbano, mas como um elemento de 
identidade das localidades atendidas por suas estações e estruturas. Esta publicação resgata e 
dá continuidade à metodologia de ‘desenho interpretativo’ já ensaiada pelo autor desde 2016, 
explorando a linguagem do desenho à mão livre e suas possibilidades materiais, técnicas, com-
positiva e de abordagem como importantes instrumentos de leitura, do pensar e de compreensão 
do espaço construído, abordando, neste recorte temático, tanto as arquiteturas praticadas nos 
primórdios da rede metroviária paulistana quanto estações igualmente icônicas erguidas a 
partir da virada para os anos 2000, com especial destaque para as linhas 1-azul, 2-verde, 3-ver-
melha e 5-lilás, do Metrô, e as linhas metropolitanas 9-esmeralda e 11-coral.

PALAVRAS-CHAVE: Metrô de São Paulo, mobilidade e transporte, representação gráfica, desenho 
interpretativo

ABSTRACT

In 2018, the São Paulo Metro celebrated its 50th anniversary, reaching the extension mark 
of 101,1 kilometers in the following months. It was implanted both underground and on 
surface and in elevated track, and configures itself not only as an important vector of urban 
structuring and development, but as an identity element for locations served by its stations 
and structures. This publication continues the ‘interpretive drawing’ methodology practiced 
by the author since 2016, which explores the language of freehand drawing and its materials, 
techniques, compositions and approach possibilities as important instruments for reading, 
thinking and understanding the built space. In this thematic section, this methodology is 
used to address, the architecture practiced in the early years of the ‘Paulista’ metropolitan rail 
network, as well as iconic stations designed since the turn of the 2000s, with special emphasis 
on the lines 1-blue, 2-green, 3- red and 5-lilac, operated by the Metro, and the metropolitan lines 
9-emerald and 11-coral.

KEYWORDS: São Paulo Metro, mobility and transportation, graphic representation, interpre-
tative drawing
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RESUMEN

En 2018, el Metro de São Paulo celebró su 50º aniversario, alcanzando la marca de 101,1 kilóme-
tros en los meses siguientes. Este sistema ferroviario, implantado tanto en subterráneo como en 
superficie y en elevado, se configura no solo como un vector importante para la estructuración 
y el desarrollo urbano, sino como un elemento de identidad para las ubicaciones servidas por 
sus estaciones y estructuras. Esta publicación rescata y da continuidad a la metodología del 
‘dibujo interpretativo’ ya ensayada por el autor desde 2016, explorando el lenguaje del dibujo 
a mano alzada y sus posibilidades materiales, técnicas, compositivas y de enfoque como instru-
mentos importantes de lectura, pensamiento y comprensión. del espacio construido, abordando, 
en esta sección temática, tanto las arquitecturas practicadas en los primeros días de la red 
metroviaria ‘paulistana’ como las estaciones igualmente icónicas construidas desde el inicio 
de los años 2000, con especial énfasis a las líneas 1-azul, 2-verde, 3- rojo y 5-lila, del Metro, y las 
líneas metropolitanas 9-esmeralda y 11-coral.

PALABRAS-CLAVE: Metro de São Paulo, movilidad y transporte, representación gráfica, dibujo 
interpretativo

INTRODUÇÃO

Esta publicação dá continuidade aos estudos realizados no Grupo de Pesquisa 
Sistemas Construtivos da Arquitetura Contemporânea[1], a partir das Iniciações Cien-
tíficas[2] “A Linha 1-azul do Metrô de São Paulo Ilustrada: arte, urbanidade e tecnologia 
retratadas em Técnicas Mistas (MAEDA, Kassio Massaiti, 2016) e “Estudo dos Sistemas de 
Construção da Linha Norte-Sul do Metrô de São Paulo, SP” (FIGUEIREDO, Bruno Andrade 
de, 2016), resgatando a metodologia teórico-prática desenvolvida, referida por ‘desenho 
interpretativo’, a qual explora a linguagem do desenho, em suas possibilidades materiais, 
técnicas, expressivas e narrativas, como importante instrumento de leitura, reflexão e 
compreensão da construção da arquitetura metroferroviária em São Paulo. Se os trabalhos 
anteriores caracterizaram-se como um piloto, do inventário e da catalogação ao ‘relato 

�ࠀ �¶�ǌɭʠɢȶ�Ƣ�ʽǫȥƃʠȍŔƎȶ�Ū�bŔƃʠȍƎŔƎơ�Ǝơ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�ƎŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�áɭơɽŹǫʋơ-
riana Mackenzie, em São Paulo, e é conduzido pela Profª. Drª. Célia Regina Moretti Meirelles.

[2]  Desenvolvidas em 2016 sob orientação dos professores Flávio Marcondes e Célia Moretti 
¡ơǫɭơȍȍơɽ�ơ�ƃȶȟ�Ŕ�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶɽ�Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽ��ȶŴȶ�%ŔʋǫɽʋŔ�¡Ŕɭʋǫȥơ˖�-ȶɭɭƦŔ�ơ�þǫʋȶ��ǫʽǫȶ�bɭŔɽƃǫȥȶ�
ơ�ƎŔɽ�ŔɭʋǫɽʋŔɽ�¡ŔɭǫŔ�-ɭǫɽʋǫȥŔ�Ǝơ�%Ŕɭɭȶɽ�èȶɽɽǫ�ơ�bŔȥȥˊ�bơǫǌơȥɽȶȥ�eɭǫȥǉơȍƎ
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ilustrado’ e à experimentação didática, contextualizado nos aspectos construtivos, do 
projeto e de implantação, da primeira linha de metrô de São Paulo, o presente desdo-
bramento introduz uma leitura dos percursos histórico-evolutivos das arquiteturas 
metroferroviária desenvolvidas na cidade, abrangendo desde as primeiras concepções 
projetuais às recentes inaugurações. A ênfase agora buscada está no pressuposto de que 
há uma correlação entre períodos de implantação e ampliação da malha metroviária 
paulistana e aspectos arquitetônicos próprios.

Para tanto, o texto divide-se em duas seções. A primeira consiste na explanação 
teórico-empírica acerca da construção da metodologia aplicada de desenho em questão, 
indo da pesquisa e da experimentação à prática do ensino por meio de um workshop 
temático. Um segundo momento sintetiza e contextualiza histórica, quantitativa e qua-
litativamente o sistema metroviário de São Paulo e, a partir de uma revisão da literatura 
e da base de dados que dão corpo à linha de pesquisa, reúne a série de desenhos autorais 
produzidos até o momento, os quais retratam os diferentes momentos da arquitetura 
do Metrô paulistano, especialmente no que tange as interfaces entre objeto construído, 
urbanidade, tecnologia e arte.

DESENHO, INTERPRETAÇÃO E A ARQUITETURA DE METRÔ | UMA 
METODOLOGIA EM CONSTRUÇÃO

O dia-a-dia das obras de construção de muitas das linhas do Metrô de São Paulo foi 
registrado na forma de desenhos de observação, em aquarela, pela artista plástica Diana 
Dorothea Danon, que reuniu os desenhos dos canteiros da Linha 1-azul, então Norte-Sul, 
no livro “O Metrô de São Paulo”, com texto escrito pelo arquiteto Marcello Accioly Fragelli, 
arquiteto que protagonizou a concepção arquitetônica das obras pinceladas (DANON, 
Diana Dorothea; FRAGELLI, Marcello Accioly, 1975). Percebe-se na abordagem de Danon 
o caráter efêmero intrínseco ao canteiro de obras, tal como observa Mário Guimarães 
Ferri, reconhecendo no prefácio que “[...] muitas coisas que Diana fixou para a posterio-
ridade [...] já não mais existem. Isso faz parte do próprio processo de construção de um 
metrô [...]” (FERRI, Mário Guimarães, apud. DANON; FRAGELLI, 1975, p. XIV), respaldado 
na sensibilidade com que Danon anteviu “[...] que todo o trabalho realizado [...] estaria 
oculto sob a terra, concreto e asfalto, terminada a construção. E por isso acompanhou 
[...] em suas diversas fases, a construção do Metrô, fixando tudo em pinceladas rápidas, 
mas firmes e de grande sensibilidade artística. [...]” (ibid.).

A artista plástica Maria Cristina Rossi (ROSSI, Maria Cristina, 2014), a partir de seu 
Doutorado, fornece oportuno subsídio teórico acerca da importância da linguagem visual, 
com especial atenção ao desenho, ao considerar que tal expressividade “[...] possibilita 
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uma leitura que ultrapassa a linguagem individual de cada um [...]” (ibid., p. 72) e que “[...] 
por possuir maior similitude com a coisa representada, tem a propriedade de colocar as 
pessoas num estado de percepção que lhes permite formar uma ideia bem mais próxima 
do pretendido.[...]” (ibid.). Rossi ainda completa que “[...] a linguagem do desenho não 
possui um início, um meio e um fim; trata-se da expressão de um pensamento que não 
percorre a linearidade necessária da fala e da escrita. [...]” (ibid.).

A linha de pesquisa protagonizou, assim, o desenho como principal ferramental 
de leitura, pensamento e compreensão, referida pelo autor como uma metodologia de 
‘desenho interpretativo’ aplicada ao âmbito de uma catalogação e produção iconográfica 
autoral sobre a arquitetura do Metrô paulistano, enfatizando tanto os aspectos abstrati-
vos e compositivos do processo criativo da ilustração quanto a exploração dos diversos 
suportes analógicos e, por vezes, digitais, considerando seu caráter ao mesmo tempo 
singular e universal, tendo em vista ao modo acessível de que se comporta, conforme 
Rafael Antônio Cunha Perrone: 

[...] A simplicidade no desenho é a de que ele pode ser usado através de 
atos simples, nos mais diversos níveis de recursos materiais disponíveis. 
A simplicidade também pode ser compreendida com a agilidade com 
que atua. Por ser de anotação simples, o ato de desenhar prevalece em 
relação a outros quando necessário um registro, uma marca, um plano 
ou qualquer forma de representação de um objeto real ou imaginado. A 
flexibilidade do desenho é reconhecida pela amplitude de sua utilização, 
porque não existe nenhuma disciplina cultural ou artística que não rea-
lize ou tenha realizado o uso sistemático do desenho como instrumento. 
[...] A competência do desenho deve-se ao fato dele elaborar signos que 
se prestam ao aparelho visual. [...] (PERRONE, Rafael, 1993, p. 14-15).

O processo criativo abarca perspectivas conceituais, técnicas de ilustração e pin-
tura, e modelos produzidos em ambiente tridimensional virtual, ilustrações baseadas 
em fotografias, e reinterpretações dos desenhos de Diana Danon (Figuras 1-3), Vallandro 
Keating e Flávio Marcondes, no âmbito dos projetos da Linha 1-azul (Figura 5 e Figura 6), 
dos esquemas de estações ferroviárias do arquiteto japonês Tomoyuki Tanaka[3] (Figura 
4), e da narrativa iconográfica de Danilo Zamboni (Figura 7).

�ࠂ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒǠʋʋɢࡪˁˁˁˁǫɭơƎƃȶȟࠆ߿ࠅࠀ߿ࠁȍȶɽơʋȶȟȶˊʠȇǫʋŔȥŔȇŔɽˉɭŔˊǫȍȍʠɽʋɭŔ-
ʋǫȶȥɽʋȶȇˊȶʋɭŔǫȥɽʋŔʋǫȶȥɽऑ�Ďȍʋǫȟȶ�Ŕƃơɽɽȶ߿ࠀ�ࡪ�Ǝơ�òơʋơȟŹɭȶ�Ǝơ߿ࠁ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠄ��ɢơɭɽɢơƃʋǫʽŔ�ƃȶɭʋŔƎŔ�ƎŔ�FɽʋŔƇŴȶ�òŴȶ�%ơȥʋȶ�ɢɭȶɢȶɽʋŔ�ȥŴȶ�ơˉơƃʠʋŔƎŔ�ɢȶɭ�bȍŖʽǫȶ�¡Ŕɭ-
ƃȶȥƎơɽ�bȶȥʋơࡪ�bɭŔǌơȍȍǫ߿ࠀ߿ࠁ��
bǫǌʠɭŔࡪࠅ��ɢơɭɽɢơƃʋǫʽŔ�ŔƢɭơŔ�ƎŔ�èơǌǫŴȶ�¡ơʋɭȶɢȶȍǫʋŔȥŔ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ɢȶɭ�ĪŔȍȍŔȥƎɭȶ��ơŔʋǫȥǌ�bȶȥʋơࡪ�
Oliveira[4]ࠄ߿߿ࠁ��ŔƎŔɢʋŔƎȶ
Figura 7: Desenho de observação da Estação Armênia, Linha 1-azul, por Danilo Zamboni. Fonte: 

Zamboni[5]߿ࠀ߿ࠁ��ŔƎŔɢʋŔƎȶ

Da pesquisa ao processo criativo | Estação São Bento como modelo

�ࠃ �¶�zĪFzè���ȶɽƢ�eơɭŔȍƎȶ�¡Ŕɭʋǫȥɽ�Ǝơࢨ�¶ɢơɭŔƇɝơɽ�ʠɭŹŔȥŔɽ�ơȟ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�ƃɭǭʋǫƃŔ�ɢȍŔȥȶ�ơ�
projeto”. Arquitextos. São Paulo: Vitruvius, out. 2005 ano 06, n. 065.03.

�ࠄ �Ł�¡%¶¥z�7Ŕȥǫȍȶ�%ɭơɽɽǫŔȥǫ�þŔȟŔȥƎʠŔʋơǭࡪ�ʠʋȶɢǫŔ�Ǝơ�ʠȟ�ɭǫȶ�ʠɭŹŔȥȶ�þɭŔŹŔȍǠȶ�bǫȥŔȍ�Ǝơ�eɭŔ-
ƎʠŔƇŴȶ��bŔƃʠȍƎŔƎơ�Ǝơ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�òŴȶ�áŔʠȍȶ߿ࠀ߿ࠁ�
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Para um ensaio empírico desta metodologia, escolheu-se a Estação São Bento como 
estudo de caso, dada sua complexidade arquitetônica oriunda do processo histórico 
junto ao desenvolvimento do projeto da Linha 1-azul.  

Assentada na escarpa Leste do Vale do Anhangabaú, a Estação São Bento teve seu 
projeto alterado profundamente, em decorrência da complexidade envolvida em sua 
alocação em meio a fundações de construções de importância no centro histórico da 
cidade, tais como o Mosteiro de São Bento e os edifícios Altino Arantes e Martinelli. Con-
trastando-se à ideia original de Fragelli, em que colaborou João Batista Corrêa, a estação 
construída se caracteriza por uma sobreposição das vias e das plataformas dos dois 
sentidos da linha, e pelo volume de acesso concentrado e orientado para a praça rebai-
xada, originalmente concebida como uma galeria comercial a céu aberto, e para o fundo 
do vale, de modo a ligar o Largo de São Bento, suas adjacências e a Ladeira Porto Geral à 
então Avenida Anhangabaú, hoje convertida em uma praça linear por sobre a Avenida 
Prestes Maia (FRAGELLI, 2010, p. 274-279). O espaço foi recentemente, alinhando-se com 
discussão feita há quase duas décadas por Cristina Jorge Camacho e Abílio Guerra (2000).

A explanação acima guiou a leitura e discussão do material técnico, composto por 
tomadas fotográficas in loco ou com o uso das ferramentas Google Maps e Google Street 
View, e pelos desenhos de projeto da estação, acessados mediante visita agendada ao 
departamento responsável[6]. A partir desta etapa, atrelada a um processo de pesquisa 
referencial artístico, a qual resultou na definição da perspectiva em corte, monocromática 
e com breves marcações de sombra, iluminação, textura e transparências reais e proje-
tadas, como modelo ideal de representação desta estação, considerando, sobretudo, a 
possibilidade e pertinência de se mostrar, em uma única imagem, as diferentes camadas 
e níveis de circulação interna e externa, o traçado das vias, a superestrutura, as principais 
construções do entorno imediato – com destaque ao Mosteiro de São Bento, a edifícios 
como (sobressalentes da esquerda para a direita) Fernão dias, Salim Farah Maluf, Bemge 
e do Banco Paulista do Comércio – a relação entre o Largo, a praça rebaixada, as áreas 
baixas do Anhangabaú e da Ladeira Porto Geral e dos acessos, com também destaque 
para o de uma pequena galeria comercial térrea situada na esquina entre as ruas São 
Bento e Boa Vista, de onde salta a grande torre, com mais de 30 metros de altura, do 
sistema de ventilação do complexo.  Em corte, no canto inferior direito, também consta 
o túnel escavado excepcionalmente em shield neste trecho do centro tradicional, entre 
as estações Luz e Sé. Segue abaixo parte dos desenhos técnicos levantados (Figura 8-12) 
utilizados como referência e embasamento para o processo de criação (Figura 13-15), e 
o resultado final produzido (Figura 16). 

�ࠅ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒǠʋʋɢࡪˁˁˁȟơʋɭȶɽɢǌȶ ߿ࠁ߿ࠁ��Ǝơ��Źɭǫȍ�Ǝơࠇࠁ�ࡪ�Ďȍʋǫȟȶ�ŔƃơɽɽȶऑɽǫƃŹɭ̔
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bǫǌʠɭŔࠇ� ࠈࠅࠈࠀ�ơʋɭȼ¡�ࡪ�bȶȥʋơ�FɽʋŔƇŴȶ�òŴȶ�%ơȥʋȶ��ơʽŔȥʋŔȟơȥʋȶ�Ǝơ�ƎơɽơȥǠȶɽ�ɢɭȶǿơʋʠŔǫɽࡪࠁࠀ
bǫǌʠɭŔࠂࠀ� ࠅࠀ߿ࠁ��7ơɽơȥǠȶ�ɢȶɭ�¡ŔơƎŔ�FɽʋŔƇŴȶ�òŴȶ�%ơȥʋȶ�ơȟ�ɢɭȶƃơɽɽȶ�Ǝơ�ƃɭǫŔƇŴȶࡪࠄࠀ

Figura 16: Estação São Bento desenvolvida a partir do método de ‘desenho interpretativo’. Caneta 

ȥŔȥɩʠǫȟ�ơ�ǌɭŔ˪ʋơ�ŔɩʠŔɭơȍŖʽơȍ�ɽȶŹɭơ�ɢŔɢơȍ�7ơɽơȥǠȶ�ɢȶɭ�¡ŔơƎŔࠅࠀ߿ࠁ�

Workshop de Desenho Interpretativo | Uma interface com o ensino
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Em consequência deste projeto, em 2016 (entre os dias 17 e 21 de Outubro), reali-
zou-se o Workshop de Desenho Interpretativo[7] contextualizado no tema. A atividade 
integrou a XIII Semana Viver Metrópole da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e teve sua programação[8] estrutu-
rada de modo a abarcar as palestras de abertura e apresentação do tema, uma visita de 
campo e o ateliê de desenho. Ao final, o Workshop contou com uma exposição colabora-
tiva com os trabalhos iconográficos autorais oriundos da pesquisa, e com as produções 
dos participantes (Figura 17).
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ǉɭʠʋȶɽ�ƎŔ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�bȶʋȶ�ɢȶɭ�¡ŔơƎŔࠅࠀ߿ࠁ�

�ࠆ �zȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ƎơʋŔȍǠơɽ�ơ�ȶɽ�ɭơɽʠȍʋŔƎȶɽ�Ǝȶ�ĭȶɭȇɽǠȶɢ�ɢȶƎơȟ�ɽơɭ�ƃȶȥǉơɭǫƎȶɽ�ơȟ�ऒ�Ǡʋʋɢɽࡪ
ˁˁˁŹơǠŔȥƃơȥơʋǌŔȍȍơɭˊࠄࠆࠅ߿߿ࠄࠃ߿ࠀĭȶɭȇɽǠȶɢƎơ7ơɽơȥǠȶzȥʋơɭɢɭơʋŔʋǫʽȶȥŔĴzzzòĪ¡b�č-
-Mack>. Último acesso: 18 de Setembro de 2019.
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O METRÔ E SEU LUGAR EM SÃO PAULO

Antececentes

Nos anos 1920, os engenheiros Francisco Prestes Maia e João Florence de Ulhôa Cintra 
elaboraram o Plano de Avenidas para a capital paulista, no qual previam, segundo uma 
tipologia rádio-concêntrica, o aproveitamento dos fundos de vale, condição geográfica 
local bastante característica, para a instalação de corredores de mobilidade urbana 
compostos por uma trama de avenidas radiais e rotulares estruturantes e uma robusta 
malha de metrô de superfície acoplada, fazendo a vez do anterior planejamento feito 
pelo consórcio canadense São Paulo Tramway, Light and Power Company, a Light, de 1926 
(BORGHETTI, Geraldo; ZMITROWICZ, Witold, 2009) (CAMPOS, Cândido Malta; SOMEKH, Nádia, 
2002). Em 1956, agora como presidente da então estabelecida Comissão do Metropoli-
tano, Prestes Maia lançou o “Ante-projéto de Um Sistema de Transporte Rápido” (MAIA, 
Francisco Prestes, 1956), estudo em que buscava dar consistência a suas pretensões. Foi, 
porém, somente 10 anos depois que, sob a gestão municipal do brigadeiro José Vicente 
Faria Lima, respaldado pelo governo civil-militar vigente, de viés tecnocrata e desenvolvi-
mentista (REIS FILHO, Nestor Goulart, 2010), que se instituiu o Grupo Executivo do Metrô 
(GEM), por meio do qual uma concorrência internacional resultou na contratação do 
consórcio germano-brasileiro Hochtief-Montreal-Deconsult (HMD, 1968), que elaborou e 
publicou os estudos socioeconômicos, de viabilidade técnico-financeira e do pré-projeto 
de engenharia referentes à primeira linha a ser implantada na cidade sob o pretexto de 
se aliar a experiência e a tecnologia construtiva metroviária do exterior (ibid.) a uma 
pretendida identidade arquitetônica nacional (FRAGELLI , 2010, p. 224). 
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Os projetos para o trecho Norte, em via elevada, da Linha Norte-Sul, atual Linha 
1-azul, foram concebidos pelo arquiteto Marcello Fragelli que, diante do êxito dessa 
etapa inicial, escalou uma equipe de colegas de profissão[9] para que os demais trechos 
da linha, subterrâneos, fossem desenvolvidos. Em 1968, já concluída a participação do 
consórcio HMD e, portanto, do grupo de Fragelli, junto à agora chamada Companhia do 
Metropolitano de São Paulo (Metrô), foram iniciadas as obras de construção a partir da 
Estação Jabaquara, na extremidade Sul. Estas foram concluídas no ano de 1975, quando 
a Estação Santana, sua então extremidade Norte, entrou em atividade (CASTRO, Leandro 
Machado de, 2004).

Atualmente[10], a rede possui 101,1 km de extensão distribuídos 6 linhas, 1-azul, 
2-verde, 3-vermelha, 4-amarela, 5-lilás e 15-prata, atendendo a uma demanda média de 
4 milhões de passageiros por dia em suas 89 estações. A partir do projeto ‘50 anos Metrô 
SP’[11], que envolveu uma gama de atividades culturais, exposições, ações publicitárias e 
publicações, promovido pelo Metrô em comemoração ao seu cinquentenário, em 2018, 
pode-se formular uma cronologia histórico-evolutiva da rede na cidade, a qual também 
se respalda na corrente bibliografia.

Linha 1-azul | Da escultura elevada à arquitetura do subsolo, eis o primeiro 
metrô do Brasil

O estudo realizado pelo consórcio HMD, em 1968, definiu o traçado e perfil daquela 
que seria a primeira linha metroviária brasileira, a então Linha Norte-Sul, considerada 
como espinha dorsal do sistema metroviário emergente na cidade de São Paulo, e deli-
mitou sua implantação às características geomorfológicas da cidade, como sintetizado 
por Danon e Fragelli (1975):

“[...] Partindo a Linha de Santana, passando pelo centro e atingindo 
o Jabaquara, verificou-se que, dadas as possibilidades de espaço da 
Avenida Cruzeiro do Sul, ela poderia seguir em elevado desde o ponto 

[9]  Álvaro de Macedo, Ernani Mercadante, Flávio Marcondes, Flávio Raphael Soares Pastore, 
Gil Mendes Coelho, João Batista Martinez Corrêa, Luiz Gonzaga de Oliveira Camargo, Rogério 
�ȥʋȼȥǫȶ�7ȶɭɽŔ�eŔɭƃǫŔ�òǭȍʽǫȶ�Ǝơ�%Ŕɭɭȶɽ�òŔˁŔˊŔ�òǭȍʽǫȶ��ȶǠȥ�qơǫȍŹʠʋ�þǫʋȶ��ǭʽǫȶ�bɭŔȥɽƃǫȥȶ�ơ�ĪŔɽƃȶ�
Ǝơ�¡ơȍȍȶ�¡ʠǫʋŔɽ�ƎŔɽ�ǫȍʠɽʋɭŔƇɝơɽ�ŔɭʋǭɽʋǫƃŔɽ�ǉȶɭŔȟ�ǉơǫʋŔɽ�ɢȶɭ�ĪŔȍȍŔȥƎɭȶ��ơŔʋǫȥǌ
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aspx>. Último acesso: 27 de Abril de 2020.
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inicial até, atravessados os rios Tietê e Tamanduateí, [...] antes do qual 
mergulharia em subterrâneo, passando por baixo dos trilhos da Santos 
a Jundiaí e, encontrando por sob o Anhangabaú, de onde, sempre enter-
rada, [...] atingiria seu ponto culminante no Paraíso, no fim da Avenida 
Paulista, de onde, seguindo ainda pelo espigão, [...] e após passar por 
São Judas, no vale da Água Vermelha, pularia no espaço em breve trecho, 
mergulhando de novo em subsolo para terminar sob uma praça no 
Jabaquara, de onde poderiam sair, já vazios, os trens ao ar livre para o 
pátio de manutenção. [...]” (DANON; FRAGELLI, 1975, p. 7-8) 

No trecho Norte, percebe-se forte coerência entre os edifícios das estações e a 
estrutura da via elevada. De fato, Fragelli se propôs a trabalhá-las como um conjunto 
único e indissociável em suas variadas escalas (FRAGELLI, 2010). Quando vistas da rua, 
tais estações se impõem como pesados elementos marcados pela sequência modular 
de pórticos que dão volume ao conjunto e que aparentam, entretanto, flutuar. Em sua 
percepção interna, evoca surpresas sensoriais provocadas pela relação entre o cheio e 
o vazio decorrente do trabalho com os elementos de circulação vertical e as aberturas 
zenitais (ibid., p. 252-273).

Figura 18: Estação Santana. Caneta nanquim sobre papel e pintura digital. Desenho por Maeda 
߿ࠁ߿ࠁ

As experiências vividas por Fragelli em visitas a cavernas lhe despertaram um certo 
fascínio pelos fenômenos geomorfológicos. Em complemento à aparentemente contra-
ditória leveza do concreto trabalhada nos projetos da via elevada, o “caráter subterrâneo” 
com o aspecto bruto do concreto marcou as estações enterradas por meio do desenho 
da própria estrutura principal, das aberturas para o ambiente externo, e os elementos 
da linha situados na superfície e que a sobrepõem, como praças de transição e até tor-
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res de ventilação, trabalhados escultoricamente, trazendo o simbolismo da inovação e 
da modernidade à imagem que se pretendia construir do novo metrô (FRAGELLI, 2010) 
(BARIANI, Márcio, 2005).

bǫǌʠɭŔࡪࠈࠀ��ʽǫɽʋŔ�ŔƢɭơŔ�ƎŔ�FɽʋŔƇŴȶ��ȥŔ�èȶɽŔ�bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠁ��ɢȍŔʋŔǉȶɭȟŔ�ƎŔ�ȟơɽȟŔ�ơɽʋŔƇŴȶ�bǫǌʠɭŔ�
�ŔȥơʋŔ�ȥŔȥɩʠǫȟ�ơ-��ʋȶɭɭơ�Ǝơ�ʽơȥʋǫȍŔƇŴȶ�ơ�ʽȶȍʠȟơ�Ǝơ�Ŕƃơɽɽȶ�ʋǭɢǫƃȶ�ȥŔ�FɽʋŔƇŴȶ�þǫɭŔƎơȥʋơɽࡪࠀࠁ
ŔɩʠŔɭơȍŔ�ɽȶŹɭơ�ɢŔɢơȍ�7ơɽơȥǠȶɽ�ɢȶɭ�¡ŔơƎŔࠅࠀ߿ࠁ�

Com uma posterior expansão em direção ao bairro Tucuruvi, em 1998 (CAMACHO, 
2000), a linha passou a contar com 23 estações, conectando as partes Sul, central e Norte 

da cidade.

Linha 3-vermelha | Do Centro Expandido rumo ao Leste e a noção 
intermodal

Em 1978, foi inaugurada a estação Sé, até hoje a maior de toda a rede em tamanho 
e demanda (atendendo cerca de 600 mil usuários diariamente), através da qual se inte-
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grariam as linhas 1-azul e 3-vermelha, a entrar em funcionamento no ano seguinte, 
com o trecho prioritário Sé – Brás. Com ampliações graduais ao longo da virada entre as 
décadas de 70 e 80, esta linha caracteriza-se por ter a maior parte do tramo Leste feito em 
superfície, com trechos em elevado, reaproveitando o leito pré-existente da Estrada de 
Ferro Central do Brasil original, correndo em paralelo às linhas do trem metropolitano 
da CPTM e à avenida Radial Leste ao longo de bairros como Mooca, Tatuapé, Vila Carrão, 
Penha e Itaquera.

O trecho Oeste é quase todo subterrâneo, excetuando-se a estação do complexo 
intermodal Palmeiras-Barra Funda, implantado também em superfície.

As condições de implantação do trecho Leste e do Terminal Intermodal Barra 
Funda, bem como revisões feitas pela companhia do Metrô a partir da experiência da 
Linha 1-azul, ocasionaram a proposição de uma nova tipologia explicada por Fernandes 
(2014), que centra-se no conceito de intermodalidade, em um contexto de revalorização 
do transporte público protagonizado pelo modal ferroviário, ao passo que o paradigma 
rodoviarista mundo afora dava seus primeiros sinais de saturação. Deste modo, a gare 
tradicional foi ressignificada para uma espacialidade mais racionalista constituída 
por um mezanino ou hall amplo de acesso às plataformas dos trens e aos terminais de 
ônibus ou equipamentos anexos, servindo esse, ainda, como meio de transposição da 
barreira ferroviária, bem como espaço de compras e de serviços, fomentando a estrutu-
ração nucleada de seu entorno urbano de influência. O exemplo máximo dessa premissa 
é a estruturação em curso da área do Terminal Corinthians-Itaquera, pretendido como 
um potencial ‘polo institucional’, de lazer e de eventos, tendo ao longo de seu tempo de 
existência visto surgir, integrados à estação por um eixo transversal de distribuição e 
acesso, uma unidade do Poupatempo, um shopping center e a Arena Corinthians – um 
dos empreendimentos da Copa do Mundo FIFA de 2014. 

bǫǌʠɭŔࡪࠁࠁ��FɽʋŔƇŴȶ�-ȶɭǫȥʋǠǫŔȥɽzʋŔɩʠơɭŔ�-ŔȥơʋŔ�ȥŔȥɩʠǫȟ�ɽȶŹɭơ�ɢŔɢơȍ�ơ�ɢȷɽɢɭȶƎʠƇŴȶ�ƎǫǌǫʋŔȍ�
7ơɽơȥǠȶ�ɢȶɭ�¡ŔơƎŔ߿ࠁ߿ࠁ�

Linha 2-verde | Uma linha de diversidades
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Em 1986, deu-se início à terceira linha do sistema, a 2-verde. Concebida original-
mente como Ramal Paulista, seus trens sairiam da Estação Consolação, percorrendo e 
conectando toda a região da Avenida Paulista às estações Paraíso e Ana Rosa, no Centro-
-Sul da capital, onde seria possível a integração com a Linha 1-azul. Tal como nos casos 
anteriores, ocorreram três grandes fases posteriores de expansão do ramal ao longo dos 
anos 90, com o trecho Consolação – Vila Madalena, e 2000, com a conclusão do trecho 
Ana Rosa – Vila Prudente, concluído em 2010.

As arquiteturas de cada tempo distinguem-se drasticamente, sobretudo em sua 
tipologia e modo de se construir. Se o trecho Paulista padronizou estações compactas sob 
a avenida (JEREZ, Clarissa Turin; MELLO, Joana, 2008), com acessos discretos por caixas de 
vidro em plena calçada, e o mais novo trecho, na Zona Leste, foi o embrião da retomada 
de construções mais suntuosas, a Estação Sumaré (1998) merece o este parágrafo espe-
cial. Fruto de um projeto de inserção peculiar na paisagem (ABASCAL, Eunice Sguizzardi; 
SOUSA, Simone, 2014), tanto comporta as operações do sistema metroviário quanto 
serve como uma ponte viária sobre a avenida que lhe empresta o nome, conectando a 
região da Avenida Paulista à porção centro-oeste da cidade de São Paulo. Como resultado 
arquitetônico, a composição formada pelos dois tabuleiros, um inferior para a parada 
do metrô e outro superior para os carros e ônibus, cria um amplo e extenso vão vertical, 
devolvendo o horizonte à vida subterrânea da metrópole, durante esse breve momento 
em que os trens emergem na superfície.

bǫǌʠɭŔࡪࠂࠁ��FɽʋŔƇŴȶ�òʠȟŔɭƢ�þƢƃȥǫƃŔɽ�ȟǫɽʋŔɽ�ɽȶŹɭơ�ɢŔɢơȍ�7ơɽơȥǠȶ�ɢȶɭ�¡ŔơƎŔࠇࠀ߿ࠁ�

Linha 5-lilás e Expresso Leste | Em curso a modernização do trem 
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metropolitano

Ainda na virada do milênio, é construída pela CPTM a Linha G, concomitantemente 

à construção, por parte do Metrô, do que se pretendia ser uma extensão operacional da 
Linha 3-vermelha entre Itaquera e Guaianazes[12]. No entanto, após acordo entre as duas 
companhias, foi decidida por uma inversão no controle de sua operação.

A primeira, então sob comando do Metrô, foi rebatizada como Linha 5-lilás e entrou 
em operação em 2002, ligando, em via majoritariamente elevada, o bairro Capão Redondo 
às estações Santo Amaro[13] (da atual Linha 9-esmeralda da CPTM) e ao Largo Treze (de 
Maio), na Zona Sul.

Deste empreendimento, vale a pena destacar o conjunto formado por duas esta-
ções interconectadas, das quais a mais antiga, de 1986, foi concebida pelo arquiteto João 
Walter Toscano (MOIMAS, Valentina, 2011) para a Fepasa e é hoje servida pelos trens da 
Linha 9-esmeralda da CPTM (trem metropolitano). É reconhecível por seu porticado 
de aço corten que abriga a plataforma, em superfície, e o mezanino de fácil expansão, 

�ࠁࠀ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪʽǫŔʋɭȶȍơŹʠɽƃȶȟŹɭࠆࠆ߿ࠃࠀ߿ࠁƃȶǫɽŔɽɩʠơʋŔȍʽơ˖ʽȶƃơȥŔȶɽŔ-
ŹǫŔɽȶŹɭơȶȟơʋɭȶƎơɽŔȶɢŔʠȍȶऑ�Ďȍʋǫȟȶ�Ŕƃơɽɽȶࠄࠁ�ࡪ�Ǝơ��Źɭǫȍ�Ǝơ߿ࠁ߿ࠁ�

�ࠂࠀ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁơɽʋŔƃȶơɽǉơɭɭȶʽǫŔɭǫŔɽƃȶȟŹɭɽɽʋȶŔȟŔɭȶȥȶ ��ĎȍʋǫȟȶǠʋȟऑ̔
acesso: 25 de Abril de 2020.
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tipologia não por acaso amplamente utilizada, de maneira semelhante, pelo Metrô, na 
Linha 3-vermelha, e em projetos posteriores da própria rede de trens metropolitanos. Em 
2002, a primeira ponte estaiada do país é inaugurada, constituindo ela mesma a Estação 
Santo Amaro destinada a receber os trens da Linha 5-lilás do Metrô.

bǫǌʠɭŔࡪࠃࠁ��FɽʋŔƇŴȶ�òŔȥʋȶ��ȟŔɭȶ�7ơɽơȥǠȶ�ɢȶɭ�¡ŔơƎŔࠇࠀ߿ࠁ�

A obra tocada pelo Metrô na Zona Leste, por sua vez, passou a constituir o serviço 
Expresso Leste, parte da atual Linha 11-coral, integrada com a Linha 3-vermelha, embora 
não mais se constitua como seu prolongamento natural[14].

bǫǌʠɭŔࡪࠄࠁ��FɽʋŔƇŴȶ��ȶɽƢ�%ȶȥǫǉŖƃǫȶ�-ŔȥơʋŔɽ�ơɽǉơɭȶǌɭŖ˪ƃŔɽ�ơ�ȟŔɭƃŔƎȶɭơɽ�ɽȶŹɭơ�ɢŔɢơȍ�7ơɽơȥǠȶ�
ɢȶɭ�¡ŔơƎŔࠇࠀ߿ࠁ�

'ŘĨĊĮĦÐĮ�īÐÆÐĊĴÐĮ�Ð��ÅķĮÆ�Ĩďī�ĊďŒĮ�ĮďăķÉĦÐĮ�īĪķðĴÐĴĒĊðÆĮ�

�ࠃࠀ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁơɽʋŔƃȶơɽǉơɭɭȶʽǫŔɭǫŔɽƃȶȟŹɭƎƎȶȟŹȶɽƃȶǠʋȟऑ�Ďȍʋǫȟȶ�
acesso: 25 de Abril de 2020.
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O acervo iconográfico e dados atualizados[15] do próprio Metrô (2020) dão conta 
de que, ao longo da última década, São Paulo assistiu à inauguração da Linha 15-prata, 
monotrilho que passou a ligar a Estação Vila Prudente a São Mateus (finalizada neste 
ano), e das linhas 4-amarela (a partir de 2010, Luz – São Paulo-Morumbi) e 5-lilás (segunda 
fase, concluída em 2018, Largo Treze – Santa Cruz – Chácara Klabin), consolidando não 
só conexões entre as zonas Oeste, Sul e central pela rede metroviária, mas os métodos de 
escavação de estações e túneis, respectivamente, o New Austrian Tunneling Method (NATM), 
associado a poços circulares justapostos, e por tuneladora, espécie de broca autônoma 
de grandes dimensões, também conhecida como Tunnel Boring Machine (TBM), shield ou, 
popularmente, como “tatuzão”.

bǫǌʠɭŔࡪࠅࠁ��FɽʋŔƇŴȶ�òŔȥʋŔ�-ɭʠ˖�ƎŔ��ǫȥǠŔࠄ�ȍǫȍŖɽ�-ŔȥơʋŔɽ�ơɽǉơɭȶǌɭŖ˪ƃŔɽ�ɽȶŹɭơ�ɢŔɢơȍ�7ơɽơȥǠȶ�
ɢȶɭ�¡ŔơƎŔࠇࠀ߿ࠁ�

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A narrativa histórico-evolutiva construída pelos desenhos autorais aqui com-
pilados compreende um acervo e metodologia ainda em construção, motivando-se e 
desdobrando-se da pesquisa ilustrada acerca das arquiteturas, com ênfase nos aspectos 
construtivos, do desenho e de implantação, da primeira linha de metrô da cidade de São 
Paulo, que originou as publicações piloto frutos do projeto de pesquisa conduzido no 
âmbito do grupo de pesquisa “Sistemas Construtivos da Arquitetura Contemporânea”, 
sob orientação de Flávio Marcondes e co-orientação de Célia Meirelles, na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo Mackenzie.

�ࠄࠀ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒ�Ǡʋʋɢ߿ࠄࡪŔȥȶɽȟơʋɭȶɽɢƃȶȟŹɭऑ�Ďȍʋǫȟȶ�Ŕƃơɽɽȶࠆࠁ�ࡪ�Ǝơ��Źɭǫȍ�Ǝơ߿ࠁ߿ࠁ�
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Nota-se, na sequência narrativa, a existência de quatro períodos marcantes nesta 
cronologia: a implantação da Linha 1-azul foi de profundo aprendizado e formação da 
base de conhecimento e experiência do Metrô, estabelecendo pilares decisivos ao longo 
de sua ampliação, tais como a relação estreita entre a plástica e as tecnologias constru-
tivas, e a praça como elemento integrador entre subsolo e rua; na Linha 3-vermelha, a 
intermodalidade e a noção da estação como transposição e indutora de centralidades 
locais guiam o partido arquitetônico dos trechos em superfície que constituem a grande 
parte do traçado a aproveitar o leito original da ferrovia Central do Brasil; Para além dos 
planos públicos de unificação e modernização de toda a malha férrea da Grande São 
Paulo, com o trecho inicial da Linha 5-lilás e o Expresso Leste, as linhas 2 verde, 4-amarela 
e a segunda fase da linha 5-lilás simbolizaram experimentações com grande variedade 
de arquiteturas, assim como a atualização e consolidação de uma nova tipologia de 
estação marcado pela tríade shield-NATM-poços justapostos, em voga.

O exercício criativo e crítico do olhar proporcionado pelo desenho interpretativo 
possibilitou a noção de que se trata de um processo contínuo de desenvolvimento 
metodológico. É possível observar que a construção desta linha de pesquisa foi capaz de 
abranger diferentes interfaces possíveis do estudo da arquitetura, indo da pesquisa e da 
extensão à prática do ensino, incorporando, desenvolvendo e ensaiando as disciplinas 
artísticas as quais se pretende como protagonista.
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RESUMO

Problemas relacionados à mobilidade urbana, ocasionados principalmente mediante crescimento 
populacional desenfreado e intensa urbanização, juntamente com danos sociais e ambientais, 
demonstram a impossibilidade de atender o uso descomedido dos automóveis. A mobilidade 
urbana resiliente apresenta-se como alternativa a fim de mitigar possíveis problemáticas, de 
modo a aumentar as potencialidades e diminuir as fragilidades de uma cidade e do seu sistema 
viário, por meio de uma estrutura que prioriza os modais ativos, ao mesmo tempo que entende 
as necessidades de deslocamento da população. Neste sentido, a presente pesquisa tem como 
objetivo avaliar a configuração da mobilidade urbana na Avenida Presidente Vargas na cidade 
de Passo Fundo- RS/Brasil, buscando assim analisá-la na ótica da abordagem resiliente, com 
base na percepção da população local. Metodologicamente buscou-se diagnosticar a mobilidade 
urbana no objeto de estudo, bem como a aplicação de questionários. Os resultados demonstram 
a relação da população com os modais de transporte, servindo de base para a formulação de 
políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVE:  urbanismo resiliente. mobilidade urbana. percepção popular. sistema viário.

ABSTRACT

Problems related to urban mobility, caused mainly by unrestrained population growth and 
intense urbanization, together with social and environmental damage, demonstrate the impos-
sibility of cater to the excessive use of cars. Resilience urban mobility presents itself as an 
alternative to mitigate possible problems, in order to increase the potential and reduce the 
weaknesses of a city and its road system, through a structure that prioritizes active modes, 
while understanding the population’s displacement needs. In this sense, this research aims to 
evaluate the configuration of urban mobility on Avenida Presidente Vargas in the city of Passo 
Fundo- RS / Brazil, thus seeking to analyze it from the perspective of the resilient approach, based 
on the perception and needs of the local population. Methodologically, we sought to diagnose 
urban mobility in the object of study, as well as the application of questionnaires. The results 
demonstrate the relationship of the population with the modes of transport, serving as a basis 
for the formulation of public policies.

KEYWORDS: resilient urbanism. urban mobility. popular perception. road system.

RESUMEN

Los problemas relacionados con la movilidad urbana, causados   principalmente por un cre-
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cimiento demográfico desenfrenado y una urbanización intensa, junto con daños sociales 
y ambientales, demuestran la imposibilidad de enfrentar el uso excesivo de automóviles. La 
movilidad urbana resiliente se presenta como una alternativa para mitigar posibles problemas, 
para aumentar el potencial y reducir las debilidades de una ciudad y su sistema de carreteras, a 
través de una estructura que prioriza los modos activos, mientras comprende las necesidades de 
desplazamiento de la población. En este sentido, esta investigación tiene como objetivo evaluar 
la configuración de la movilidad urbana en la Avenida Presidente Vargas en la ciudad de Passo 
Fundo-RS / Brasil, buscando así analizarla desde la perspectiva del enfoque resiliente, basado 
en la percepción y las necesidades de la población local. Metodológicamente, buscamos diag-
nosticar la movilidad urbana en el objeto de estudio, así como la aplicación de cuestionarios. 
Los resultados demuestran la relación de la población con los modos de transporte, sirviendo 
de base para la formulación de políticas públicas.

PALABRAS-CLAVE: urbanismo resiliente. movilidad urbana. percepción popular. sistema de 
carreteras.

INTRODUÇÃO

O crescimento urbano desordenado e desenfreado, ocorrido no Brasil principal-
mente na segunda metade do século XX, juntamente com a falta de projetos urbanos 
adequados, interferiu diretamente na dinâmica urbana, gerando impactos na qualidade 
de vida da população (MARICATO, 2011; CASTELLO, 2013; LOTUFO, 2016). 

Esses impactos refletem-se no fato de que esse montante populacional não pre-
cisa somente do acesso à uma residência, mas sim, a toda uma rede de infraestrutura e 
serviços urbanos, como o sistemas de transportes, os quais a cidade, muitas vezes, não 
consegue suprir em tempo hábil e acompanhar o ritmo desse crescimento (MARICATO, 
2011; PORTUGAL; MELLO, 2017). Essas problemáticas se intensificam pela interação que 
a população exerce sobre o ambiente, em relação as suas transformações urbanas (PAN-
TALEÃO, CORTESE, 2016). 

Mascaró (2016, p. 11) define o sistema viário ao considerar suas fragilidades urba-
nas, principalmente por quatro motivos: o espaço que ocupa no solo urbano; por ser, 
dentre os demais sistemas urbanos, o mais caro, com cerca de 45% sobre o custo total 
de urbanização (Os outros 55% do custo total de urbanização são compostos pelo sis-
tema energético (19%), sistema sanitário (20%) e sistema de comunicações (16%); por 
estar ‘‘mais vinculado aos usuários (os outros sistemas conduzem fluídos, este pessoas 
e veículos ’’, quando as pessoas encontram-se diretamente conectadas com a rede viá-
ria, e qualquer problema na mesma, é facilmente notado pela população; e pelo fato de 
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que é o sistema apresenta maior resistência quanto as suas mudanças, seja a nível de 
aumento viário, por questões orçamentárias ou de espaço disponível, e a dificuldade 
de realizar tais operações, pelo exemplo dos transtornos que ocorrem quando uma via 
é fechada para manutenção. 

Sendo assim, a vida na cidade está diretamente ligada ao seu sistema viário, o qual 
possui associação direta com a mobilidade urbana (DEL RIO, 2013; MASCARÓ, 2016). A 
mobilidade urbana se refere aos deslocamentos de pessoas ou de cargas, com a finalidade 
de atender as demandas de locomoção sociais ou econômicas de um determinando 
espaço (PORTUGAL; MELLO, 2017). 

Percebe-se que a mobilidade urbana, atualmente, encontra-se associada com o uso 
de veículos motorizados individuais, gerando projetos urbanos com prioridade voltada 
para esse tipo de modal (MASCARÓ, 2016; PORTUGAL; MELLO, 2017). Destaca-se, as proble-
máticas voltadas ‘‘a impossibilidade de atender ao uso desenfreado dos automóveis, em 
especial nas áreas urbanas mais densas, justificando mudanças nas políticas em curso”, 
capazes de minimizar os congestionamentos viários (PORTUGAL; MELLO, 2017, p. 2). 

Segundo Vasconcellos (2016), a prioridade de veículos motorizados individuais, 
gera impactos diretos na vida da população, interferindo nas questões sociais, quando 
a cidade não apresenta espaços adequados que garantam o uso de diferentes modais de 
transportes e o acesso a infraestruturas e serviços de forma equitativa.

Essa dependência para com os veículos motorizados apresenta também uma grande 
fragilidade do sistema, principalmente mediante situações, desastres ou perturbações 
sociais que possam vir a impedir a locomocação por meio de uma rota específica, ou por 
meio de um modal específico (MARTINS; SILVA; PINTO, 2019). Essas problemáticas podem 
ser exemplificadas por meio das crises de combustíveis fósseis e greves do transporte 
público, que geram impactos na rede viária e impedem o deslocamento pela cidade de 
modo usual, gerando a necessidade de procurar modais alternativos. Como também 
por questões sociais, onde determinados grupos sociais podem não conseguir se loco-
mover de forma eficiente, pela falta de estrutura urbana que abrange os diversos tipos 
de modais acessíveis à essa população. 

Martins, Silva e Pinto (2019) descrevem como que conceitos de resiliência pode ser 
adaptados para a mobilidade urbana. A resiliência pode ser definida como a ‘‘a capaci-
dade de um sistema de absorver distúrbios e se reorganizar enquanto sofre mudanças 
de modo a manter essencialmente a mesma função, estrutura, identidade e feedbacks’’ 
(WALKER et al.,2004, p. 4). Sendo assim, a moblidade urbana resiliente é definida como 
a capacidade de se adaptar diante problemáticas de mobilidade urbana, ou seja, caso 
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haja alguma restrição aos veículos motorizados, como que a população irá se deslocar 
pelo espaço (MARTINS; SILVA; PINTO, 2019).

Em sua pesquisa, Martins e Silva (2018) consideraram as distâncias máximas a 
serem percorridas como maneira de avaliar a mobilidade urbana resiliente, tendo em 
vista somente se as distâncias poderiam ou não ser realizadas por modais ativos (a pé 
ou bicicleta), ou seja, aspectos físicos. Sendo assim, os autores definem a necessidade 
de analisar ‘’a questão da razão pela qual tais viagens não são realizadas por modos 
ativos’’, recomendando pesquisas futuras, principalmente à nível do territorio brasileiro 
(MARTINS; SILVA, 2018, p. 85). 

Ressalta-se também a importância da participação popular na tomada de decisões, 
visando assim compreender melhor o contexto local e o funcionamento das dinâmi-
cas urbanas (LOTUFO, 2016; MARTINS; SILVA; PINTO, 2018). No âmbito da mobilidade 
urbana resiliente, é importante verificar quais os motivos que levam a realização dos 
deslocamentos e como esses são realizados, com a finalidade de entender melhor o 
perfil populacional, e refletir sobre possível alternativas plausíveis para melhorar a 
mobilidade urbana (MELLO et al., 2017). Portugal e Mello (2017, p.3) destacam que as 
estratégicas voltadas à mobilidade urbana costuma priorizar apenas a viajem em si, ‘‘e 
não as atividades e motivos que poderiam justificar sua realização’’, onde a dinâmica 
social precisa ser considerada. 

Com base no panorama apresentado, o objetivo geral do manuscrito é avaliar a 
configuração da mobilidade urbana na Avenida Presidente Vargas na cidade de Passo 
Fundo- RS/Brasil, buscando analisá-la na ótica da abordagem resiliente, com base na 
percepção e nas necessidades da população local. Para o atendimento deste item, depen-
de-se do cumprimento dos seguintes objetivos específicos: identificar as problemáticas 
relativas à mobilidade urbana na Avenida Presidente Vargas, por meio de levantamento 
fotográfico e observações empíricas; e aplicar  instrumentos de pesquisa para uma par-
cela da população usuária da Avenida Presidente Vargas.

A importância desse estudo reflete sobre o fomento dos conceitos apresentados, 
subsídios para novas análises voltados para a sugestão de políticas públicas, bem como 
a verificação da perspectiva da população mediante o uso de diferentes tipos de modais 
de transporte, o que corrobora em entender como funciona a dinâmica urbana. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A cidade de Passo Fundo-RS/Brasil (Figura 1), situa-se ao norte do estado do Rio 
Grande do Sul, contando com 780,603 km² de área territorial, totalizando uma população 
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estimada de 203.257 habitantes em 2019, com densidade demográfica de 232,92 hab/km² 
(FERRETO, 2012; IBGE, 2018). A cidade destaca-se pelos seus serviços de saúde, educação 
de nível superior e comércio, sendo considerada uma cidade média (FERRETO, 2012). 

bǫǌʠɭŔࡪࠀ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�áŔɽɽȶ�bʠȥƎȶèò�ơȟ�ɭơȍŔƇŴȶ�Ŕȶ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭȶ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝȶɽ�
ƎŔƎȶɽ�Ǝȶ�z%eF߿ࠁ߿ࠁ�

A Figura 2 representa o mapa esquematizado do limite urbano do município de 
Passo Fundo, juntamente com seus 22 setores. Evidencia-se nesse sentido a Avenida 
Presidente Vargas, como parte do sistema viário principal. A Avenida Presidente Vargas 
é a segunda maior avenida da cidade, possuindo grande importância por abranger 
partes comerciais, industriais e residenciais e é definida como um importante eixo de 
expansão da cidade (FERRETO, 2012). 

Figura 2: Mapa esquemático – Sistema Viário Principal e 22 Setores. Fonte: Adaptado do banco 
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Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�ƎŔ�áɭơǉơǫʋʠɭŔ�Ǝơ�áŔɽɽȶ�bʠȥƎȶ߿ࠁ߿ࠁ�

Sendo assim, para atingir o objetivo proposto, foi utilizado como parâmetro o 
método proposto por Mello et al. (2017), cujo procedimentos estão esquematizados na 
Tabela 1. Desse modo, realizaram-se as seguintes etapas de pesquisa:

Etapa I – Caracterização dos Polos Geradores de Viagens (PGVs) – Objetivou-se 
compreender o que são, e quais os possíveis PGVs na Avenida Presidente Vargas, para 
compreender como podem impactar na mobilidade urbana local, por meio de revisão 
bibliográfica. Sendo assim, buscou-se autores sobre o tema, para após refletir sobre a 
situação local (DEL RIO, 2013; RODRIGUES; COCOZZA, 2016; MELLO et al., 2017).

Etapa II – Diagnóstico – Foi realizado pesquisa documental por meio do Plano de 
Mobilidade Urbana de Passo Fundo, procurando assim, verificar possíveis levantamen-
tos e diretrizes sobre a Avenida Presidente vargas, ou quaisquer dados que ajudassem a 
verificar o panorâma da mobilidade urbana local. Foi também realizado a análise das 
condições da mobilidade e problemáticas locais, utilizando o método walkthrough, o 
qual consiste em ‘‘um passeio que segue um roteiro orientado’’, no qual o pesquisador 
observa o espaço e mapeia os dados necessários para suas análises, foi realizado o 
levantamento das problemáticas referentes a mobilidade urbana no trecho, por meio 
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pesquisa de campo e registros fotográficos (VILLA et al., 2015, p.21). Primeiramente per-
correu-se o espaço apenas para observar o local e, em dia posterior, foi realizado então 
o levantamento fotográfico com base nas problemáticas recorrentes.  

Etapa III –  Caracterísiticas usuários e relação com os modais - Gil (2008, p. 121) 
define questionários como ‘‘uma técnica de investigação composta por um conjunto de 
questões que são submetidas a pessoas com propósito de obter informações’’. Consti-
tuído de perguntas de múltipla escolha, as perguntas buscaram compreender o tipo de 
modais mais utilizados, o motivo para o seu uso, quais modais alternativos poderiam 
vir a utilizar e sua relação com os deslocamentos realizados por eles. Também foi pedido 
para os respondentes classificarem de 1 (maior preferência) até 4 (menor preferência) os 
modais de transporte para locomoção, como também analisar, no entendimento deles, 
quais modais seriam os mais sustentáveis, considerando 1 (mais sustentável) a 4 (menos 
sustentável), de maneira a gerar uma reflexão entre os tipos de modais. 

Foram então aplicados questionários com transeuntes no trecho que compreende 
a Avenida Presidente Vargas. Para chegarmos a um nível de confiança de 90% e margem 
de erro de 10%, foi adotado o número populacional estimado de 30.164 habitantes, cor-
respondentes a soma populacional dos setores que circundam o trecho, resultando na 
coleta de 68 amostras . Foram também atribuídas questões com intuito de entender o 
perfil dos entrevistados, como gênero, idade e renda familiar mensal, além de verificar 
se os mesmos moram na cidade de Passo Fundo ou não, visando compreender também 
a visão população flutuante. 

A aplicação dos questionários ocorreu em uma segunda-feira, pela parte da manhã, 
das 9 horas até as 10:30 horas, e em uma quarta-feira, pela parte da tarde, das 14 horas 
até as 15:30 horas. A população foi abordada ao longo do percurso da Avenida Presidente 
Vargas.

þŔŹơȍŔࡪࠀ��òǫɽʋơȟŔʋǫ˖ŔƇŴȶ�ơʋŔɢŔɽ�ɢɭȶƃơƎǫȟơȥʋȶɽ�ǉʠȥƇɝơɽ�ɭơƃʠɭɽȶɽ�ơ�ǉȶȥʋơ�Ǝȶɽ�ȟƢʋȶƎȶɽ�ɢɭȶ-
ɢȶɽʋȶɽ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝȶ�ȟƢʋȶƎȶ�Ǝơ�¡ơȍȍȶ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�     
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Avenida Presidente Vargas possui cerca de 5,7 km de extensão. Destaca-se nesse 
contexto, a Faculdade Meridional – IMED e o Passo Fundo Shopping como os maiores 
Polos Geradores de Viagens locais, levando em consideração os empreendimentos de 
modo individual (Figura 3). Empreendimentos de nível superior e grandes centros 
comerciais são responsáveis por modificar a dinâmica urbana de  forma significativa 
após sua implementação, principalmente por causa do tráfego veicular que os mesmos 
geram (DEL RIO, 2013; RODRIGUES; COCOZZA, 2016; MELLO et al., 2017). Demarca-se  assim, o 
estacionamento do Passo Fundo Shopping, o que permite visualizar que o mesmo abrange 
uma área maior que o Shopping em si, sem contar a área de estacionamento coberto que 
existe dentro do mesmo, demonstrando o espaço ali destino a veículos motorizados.

Figura 3: Avenida Presidente Vargas e Polo Geradores de Viagens. Fonte: Adaptado do banco de 
ƎŔƎȶɽ�ƎŔ�áɭơǉơǫʋʠɭŔ�Ǝơ�áŔɽɽȶ�bʠȥƎȶ߿ࠁ߿ࠁ�

Sendo assim, ‘‘a natureza dos PGVs em gerarem grandes contingentes de viagens’’ 

influencia na mobilidade urbana local. Tanto faculdades/universidades quanto shoppings 
acabam envolvendo não somente a população local, mas sim, da cidade toda, e muitas 
vezes a população de outras cidades, fazendo com que o uso do automóvel aconteça de 
forma frequente e intensa (DEL RIO, 2013; RODRIGUES; COCOZZA, 2016; MELLO et al., 2017). 
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O Plano Municipal de  Mobilidade Urbana de Passo Fundo (PlanMob) tem como 
objetivo melhorar a qualidade de vida da população, incentivando assim, os modais 
mais sustentáveis e visando reduzir as viagens feitas pelos modais motorizados. Sendo 
assim, de modo generalizado, a cidade de Passo Fundo possui cerca de 55% de seus des-
locamentos realizados pelo modal motorizado de uso individual (PASSO FUNDO, 2014a). 
O PlanMob define o espaço compreendido pelo entorno do Passo Fundo Shopping como 
um ‘‘eixo de mobilidade, adensamento e centralidade’’ (PASSO FUNDO, 2014a, p. 20), refor-
çando-o assim, como um PGV.

 A Avenida Presidente Vargas é analisada ainda pelo PlanMob como um local que 
apresenta percurso ‘‘instável’’, ou seja, considerando a capacidade das vias e o volume 
de tráfego projeto para o local, é possível encontrar pontos já ‘‘saturados’’, onde ocorrem 
congestionamentos e problemas de mobilidade urbana. Sendo assim, o plano indica a 
potencialidade da Avenida em possuir uma ciclovia em todo seu percurso. Atualmente, 
a ciclovia existente começa perto da Faculdade Meridional – IMED e se extende até o 
Passo Fundo Shopping (PASSO FUNDO, 2014a).

Pelo método walktrough (VILLA et al., 2015),  os problemas observados refletiram-
-se principalmente em congestionamentos leves, com destaque para os horários entre 
12:30 a 13:30 e entre 18:00 e 19:00, tamanho inadequado da ciclovia em algumas partes 
do trecho, como também a falta de protagonismo dos pedestres no ambiente urbano, 
gerando calçadas que, apesar de não apresentarem problemas tão críticos, são deixadas 
em segundo plano mediante as vias para veículos motorizados, sendo assim, não existe 
sinalização adequada para os pedestres ou elementos urbanos como faixas de pedestres 
elevadas, o que fragiliza os modais mais ativos e sustentáveis, como a pé e a bicicleta. O 
canteiro central não possui espaçamento adequado para caminhar e, apesar de possui 
locais para travessias, essas não são ligadas a faixas de pedestres, tornando-se um local 
suscetível a acidentes. Ainda há conflito de tráfego entre ciclistas e motoristas, gerando 
interrupções nas ciclovias sem a devida sinalização (GEHL, 2014; PEDRO; MELLO, 2017). 
As Figuras 4, 5 e 6 exemplificavam os problemas relatados.
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bǫǌʠɭŔࡪࠃ��-ȶȥǌơɽʋǫȶȥŔȟơȥʋȶ�ȥŔ��ʽơȥǫƎŔ�áɭơɽǫƎơȥʋơ�ĪŔɭǌŔɽ�ɢɭȷˉǫȟȶ�Ŕ�z¡F7�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔɽࠄ��ơࡪࠅ��zȥʋơɭɭʠɢƇŴȶ�ƃǫƃȍȶʽǫŔ�ƃŔȥʋơǫɭȶɽ�ƃơȥʋɭŔǫɽ�ɽơȟ�ơɽɢŔƇȶ�ɢŔɭŔ�ƃŔȟǫȥǠŔɭ�ʋɭŔʽơɽɽǫŔ�ȥŴȶ�

ȍǫǌŔƎŔ�Ŕ�ȶʠʋɭȶɽ�ơȍơȟơȥʋȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ơ�ƃȶȥ˫ǫʋȶ�Ǝơ�ƃŔɭɭȶɽ�ƃȶȟ�Ŕ�ƃǫƃȍȶʽǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Grande parte dos problemas observados são indícios de um espaço já consolidado, 
o qual possui dificuldades em se adaptar para a inclusão de novos modais (GEHL, 2014; 
PEDRO; MELLO, 2017) com destaque para a ciclovia, sendo que, como não é possível ampliar 
a via para a sua construção, é preciso utilizar parte do espaço que antes era destinado 
para veículos motorizados.

Na Etapa III, para facilitar o processo, os autores auxiliaram na hora da leitura dos 
questionários, aspecto preferido pela maioria dos respondentes. Do perfil dos respon-
dentes, 46% eram do gênero masculino, e 54% do feminino. A classificação de renda 
familiar mensal (Figura 7) mais recorrente foi a de entre 2 a 4 salários mínimos (40% dos 
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respondentes), sendo que dos 68 respondentes, 8 não moram na cidade de Passo Fundo, 
caracterizando assim, parte da população flutuante do município.

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��èơȥƎŔ�bŔȟǫȍǫŔɭ�¡ơȥɽŔȍ�Ǝȶɽ�ɭơɽɢȶȥƎơȥʋơɽ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Sobre os motivos que levam os respondestes a se deslocar pela Avenida Presidente 
Vargas (Figura 8), foi possível perceber que os mais frequentes ficaram em relação de 
acessar locais de comércio (39 respostas) e o Passo Fundo Shopping (35 respostas), acessar 
trabalho (22 respostas), moradia (29 respostas), estudo (18 respostas) e a IMED (18 respos-
tas) também apareceram com frequência. Nessa etapa, era possível assinalar mais de 
uma opção, e optou-se por colocar os PGV como itens separados, para assim poder carac-
terizar se os mesmos realmente geravam grande influência nos deslocamentos. Sendo 
assim, foi possível perceber que os motivos que levam as pessoas a se locomoverem no 
espaço estudado são os mais diversos, demostrando ser um espaço com diversidade de 
uso, fator importante para o estímulo de modais ativos (GEHL, 2014; MELLO et al., 2017).

A Figura 9 demonstra que o transporte público foi citado como o modal mais uti-
lizado pelos respondentes (29 vezes), seguido de veículo motorizado de uso individual 
(25 vezes), caminhada (14 vezes) e bicicleta (4vezes ), sendo que nessa questão alguns 
respondentes preferiram incluir dois tipos de modais, já que geralmente usavam um 
para questões de trabalho e outro para lazer. Cabe ressaltar, que Martins, Silva e Pinto 
(2019) não consideram os deslocamentos realizados para lazer como parte de suas 
pesquisas, por entender que não se englobam no âmbito de deslocamentos essenciais, 
desse modo, na presente pesquisa, optou-se por dar mais liberdade aos respondentes, 
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por entender que o uso de modais ativos, mesmo que apenas para o lazer, já impacta de 
modo positivo no ambiente urbano, e pode estimular o uso desses modais para outras 
atividades (GEHL, 2014; MELLO et al., 2017). 

Quanto ao motivo para a escolha do uso do modal (Figura 10), o item comodidade 
foi o mais citado (39 respostas) sendo associado com o uso de veículos motorizados, prin-
cipalmente o individual , porém, alguns respondentes associaram os modais ativos, a pé 
e bicicleta como a comodidade, por considerarem mais fácil realizar o deslocamento por 
esses modais. O item custo também merece atenção, pois foi marcado tanto por quem 
tinha automóvel quanto por quem se deslocava por outros modais. 

O motivo foi visto por meio de conversa informal com os respondentes, enquanto 
uma parte revelou não possuir meios financeiros para acessar veículos motorizados 
individuais, outros relataram que possuir veículo particular acabava sendo mais barato 
que optar pelo transporte público. A falta de alternativa (19 respostas) apareceu princi-
palmente para os respondentes que utilizavam o transporte público. Para respondentes 
que moravam em bairros distantes da Avenida Presidente Vargas, foi possível perceber 
que o uso do carro estava associado com a incompatibilidade de horários com o trans-
porte público, além da falta de praticidade de utilizar modais ativos, como bicicleta e 
caminhada. 

bǫǌʠɭŔࡪࠇ��¡ȶʋǫʽȶ�ɢŔɭŔ�ȶ�ƎơɽȍȶƃŔȟơȥʋȶ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ơȍȍȶ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠈ��æʠŔȍ�ʽơǭƃʠȍȶ�ȟŔǫɽ�ʠɽŔȟ�ɢŔɭŔ�ǉŔ˖ơɭ�ȶ�ʋɭŔǿơʋȶ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ơȍȍȶ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠀ��¡ȶʋǫʽȶ�ɢŔɭŔ�ȶ�ʠɽȶ�Ǝȶ�ȟȶƎŔȍ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ơȍȍȶ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

Para os respondentes que utilizam veículo motorizado individual, foi perguntado 
quais modais que os mesmos usariam caso esse meio de transporte estivesse indisponível 
no trecho. Sendo assim, a maioria preferiria utilizar o transporte público, porém, 9 dos 
respondentes definiram que não conseguiriam realizar o trajeto usual sem o uso do carro, 
e 18 dos respondestes iriam optar por modais ativos, como a pé e a bicileta (Figura 11). 
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Convém relembrar que 8 dos respondentes não moram em Passo Fundo, o que 
realmente dificultaria o trajeto se não fosse possível o uso do automóvel, sendo relatado 
a incompatibilidade de horários entre ônibus intermunicipais. Sendo assim, é possível 
perceber que cerca de 30% das viagens poderiam ser realizadas por modais ativos. Mar-
tins, Silva e Pinto (2019) consideram que essa porcentagem representa um valor ‘‘baixo’’ 
de mobilidade urbana resiliente, porém, é importante considerar nesse contexto a 
representatividade das viagens realizadas por modais motorizados de modo coletivo.  

 Foi então requisitado que os participantes enumerassem de 1 a 4 os tipos de modais 
segundo seu grau de preferência (sendo 1 de maior preferência e 4 o de menor), entre os 
modais de veículo motorizado, transporte público, caminhada e bicicleta, demonstrando 
que a maioria prefere utilizar o veículo motorizado, principalmente por considerarem 
ser um modal que permite maior liberdade ao usuário (Figura 12).

 Porém, quando questionados sobre a sustentabilidade nos meios de transporte, 
o veículo motorizado foi definido como o menos sustentável, sendo a caminhada e a 
bicicleta as mais citadas como os tipos de modais mais sustentáveis pelo entendimento 
dos respondentes, enumerando de 1 a 4 os modais, sendo 1 definido como o modal mais 
sustentável e 4 ao menos sustentável (Figura 13). 

Destaca-se também o entendimento dos respondentes quanto ao conceito de sus-
tentabilidade, o qual a grande maioria compreende que veículos motorizados individuais 
costumam causar impactos tanto do ponto de vista ambiental quanto no social, sendo 
percebido a reflexão que causava nos mesmos ao serem confrontados com a pergunta 
sobre sustentabilidade, sendo relatado por meio de conversa informal que muitos dos 
respondentes chegavam a sentir a sensação de ‘‘culpa’’ por utilizar veículos motorizados, 
quando sabiam que podiam realizar o mesmo trajeto de modo ativo sem que isso os 
prejudicassem de alguma forma, o que reforça a capacidade de mobilidade resiliente 
local (GEHL, 2014; MELLO et al., 2017; MARTIN; SILVA; PINTO, 2019).
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bǫǌʠɭŔࡪࠀࠀ��¡ơǫȶ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơ�ŔȍʋơɭȥŔʋǫʽȶ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ơȍȍȶ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔࡪࠁࠀ��eɭŔʠ�Ǝơ�ɢɭơǉơɭƦȥƃǫŔ�ɢơȍȶ�ȟȶƎŔȍ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ơȍȍȶ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔࡪࠂࠀ��òʠɽʋơȥʋŔŹǫȍǫƎŔƎơ�ȥȶɽ�¡ȶƎŔǫɽ�bȶȥʋơࡪ��ƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�¡ơȍȍȶ�ơʋ�Ŕȍࠆࠀ߿ࠁ�

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o diagnóstico urbano realizado, e com as problemáticas de mobi-
lidade urbana observadas, percebeu-se que a Avenida Presidente Vargas apresenta em 
seu trecho elementos em maior sintonia com os veículos motorizados individuais, 
mas deve-se levar em consideração a existência da ciclovia, que, apesar de possuir fra-
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gilidades, já incentiva o uso de modais ativos. Sendo assim, um problema recorrente é 
a falta de integração entre os diferentes tipos de modais e a prioridade ao motorizado, 
gerando espaços conflituosos e inclusive perigosos para modais ativos, o que demonstra 
a importância de se analisar cada espaço individualmente para propor soluções pontuais 
e precisas para cada localidade (MELLO et al., 2017).  

Cabe ressaltar que, apesar do uso do modal motorizado individual ser um dos mais 
recorrente entre os respondentes, a abordagem realizada pelos autores ocorreu na cal-
çada, ou seja, a caminhada está amplamente associada aos demais modais. Percebeu-se 
também que boa parte das informações foram obtidas a partir de conversas informais 
com os respondentes, após a aplicação dos questionários, o que reforça a participação 
populacional na tomada de decisões e a importância do diálogo para entender melhor 
possíveis motivações e ajudar a compreender o espaço e a dinâmica urbana (LOTUFO, 2016).

Sendo assim, reforça-se a necessidade de pesquisas voltadas para a mobilidade 
urbana resiliente, que englobe diretrizes projetuais de adequação para os diferentes 
meios de transportes, buscando um ambiente sustentável do ponto de vista ecológico 
e social, como também resiliente,  que apresente potencialidades para o uso de modais 
alternativos, tanto em situações atípicas como também no dia a dia (MARTINS; SILVA; 
PINTO, 2019).
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RESUMO

A pesquisa em questão trata-se da reflexão, formação e estruturação do espaço intra-urbano em 
relação à mobilidade urbana no centro de São Paulo, tal como sua relação com deslocamento 
e, sobretudo, à sua intrínseca relação de direito à cidade, embora nesse âmbito ainda desenvol-
vam-se problemáticas e complexidades, como segregação socioespacial, planejamento urbano e 
entre outros. Além disso, partindo da premissa que a escala varia conforme o objeto de análise, 
a pesquisa propõe a aproximação de um distrito da região central, aqui sendo o Brás, situado 
na região central do município de São Paulo, a fim de entender especificidades da formação de 
um território cuja políticas de transportes, muitas vezes relacionadas à interesses das classe 
dominantes, manejaram o planejamento do espaço em prol de particulares ao invés dos inte-
resses coletivos.  Nesse âmbito, a fim de indagar tais questões, a pesquisa foi dividida em duas 
etapas das quais tiveram como base conceitos e dados cartográficos, que direcionaram o final 
da investigação acerca da mobilidade urbana, que é excludente e segrega o espaço.                                              

PALAVRAS-CHAVE: espaço. mobilidade urbana. planejamento. segregação espacial. 

ABSTRACT

The research in question is a reflection of the formation and structuring of the intra-urban 
space in relation to urban mobility in the center of São Paulo, as well as it is relationship with 
displacement and, above all, it is intrinsic relationship of right to the city, although in this scope, 
problems and complexities still develop, such as socio-spatial segregation, urban planning and 
among others. In addition, based on the premise that the scale varies according to the object of 
analysis, the research proposes the approximation of a district in the central region, here being 
‘’Brás’’, located in the central region of the city of São Paulo, in order to understand specificities of 
the formation of a territory whose transport policies, often related to the interests of the ruling 
classes, handled space planning for the benefit of individuals rather than collective interests. 
In this context, in order to ask such questions, the research was divided into two stages, which 
were based on cartographic concepts and data, which directed the end of the investigation 
around urban mobility, which is exclusive and segregates the space.

KEYWORDS: space. urban mobilit. planning. spatial segregation. 

RESUMEN

La investigación en cuestión es un reflejo de la formación y estructuración del espacio intraur-
bano en relación con la movilidad urbana en el centro de São Paulo, así como su relación con 
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el desplazamiento y, sobre todo, su relación intrínseca de derecho a la ciudad, aunque en este 
sentido. alcance, problemas y complejidades aún se desarrollan, como la segregación socioes-
pacial, la planificación urbana y entre otros. Además, basándose en la premisa de que la escala 
varía según el objeto de análisis, la investigación propone la aproximación de un distrito en 
la región central, aquí es Brás, ubicado en la región central de la ciudad de São Paulo, para 
comprender las especificidades de la formación. de un territorio cuyas políticas de transporte, 
a menudo relacionadas con los intereses de las clases dominantes, manejaban la planificación 
espacial en beneficio de los individuos en lugar de los intereses colectivos. En este contexto, para 
formular estas preguntas, la investigación se dividió en dos etapas, que se basaron en conceptos 
y datos cartográficos, que dirigieron el final de la investigación en torno a la movilidad ubana, 
que es exclusiva y segrega el espacio.

PALABRAS-CLAVE: espacio. mobilidad urbana. planificación. segregación espacial.

‘’Como conciliar o direito à vida e às viagens cotidianas entre a casas e o 
trabalho, que tomam horas e horas? A mobilidade das pessoas é, afinal, 
um direito ou um prêmio, uma prerrogativa permanente ou uma benesse 
ocasional?’’ (SANTOS, 2014, p. 63)

METODOLOGIA 

A escolha da área de estudo, sendo em um primeiro momento a região central 
do município de São Paulo, e em um segundo momento, o Brás, distrito situado neste 
município, foi dada pelo interesse de compreender e refletir a forma como se dava o 
planejamento da mobilidade urbana nesses lugares, tais como seus impactos não ape-
nas em questões sócio-urbanas, econômicas e políticas, como também o modo como o 
espaço forma-se e, portanto, reage, à tais ações de  planejamento. 

Sendo assim, escalas distintas foram propostas: mobilidade urbana em São Paulo, 
entendendo os conceitos base que nortearam a pesquisa; redução para escala de estudo 
para o Brás, onde foi possível estudar questões mais emblemáticas como a formação de 
um espaço a partir da mobilidade urbana. Nesse viés, após levantamentos bibliográficos, 
foi necessário, em ambos os casos, a produção de mapas, que foram de suma importância 
para materializar informações e averiguar conclusões propostas. 

Dessa forma, a sobreposição entre os conceitos estudados, os dados cartográficos e os 
mapas esquematizados da transformação da área do distrito auxiliaram a compreensão 
do final da investigação: o espaço urbano consagra desigualdades que são ampliadas pela 
mobilidade urbana que é excludente e contribui ‘’para que o homem passe literalmente 
a valer em função do lugar onde vive.’’ (SANTOS, 2014, p. 140) 
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INTRODUÇÃO

Se as cidades dizem algo mesmo que nada tenha sido perguntado, assim como 
LEFEBVRE (2009, p. 62) afirmou que ‘’escuta-se a cidade como se fosse uma música tanto 
quanto se a lê como se fosse uma escrita discursiva’’, o que o planejamento urbano, que 
começou há anos, mas perpetua até os dias de hoje, diz a respeito do direito à vida e ao 
espaço urbano? Se segundo PARK (1967, p.3) ‘’(...) indiretamente, e sem nenhuma ideia 
clara da natureza de sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem refez a si mesmo’’, como 
garantir que os indivíduos estão participando do processo construtivo do espaço, de 
forma consciente e autônoma, e não se transformando em imigrantes num sistema 
demasiadamente vasto para ser percebido como próprio, porém de onde não conseguem 
escapar? (WEHMANN, 2016, p. 65),

Estariam esses habitantes do espaço sendo apenas peças do cotidiano? Cotidiano 
que engole, cospe. Aperta, desata. Acelera, desacelera. Pelo passo, pelo carro, pelo ônibus, 
pelo metrô. Como saber se de fato, os cidadãos do espaço, existem para a mobilidade 
urbana assim como ela existe para eles? Se observando que a política de planejamento 
de transportes sempre esteve acompanhada do viés técnico, cujo objetivos eram atender 
à uma demanda de deslocamento e que, portanto, enxergavam pessoas como números, 
como aderir à mobilidade urbana o aspecto humano e social ao qual ela está, de fato 
intrinsecamente relacionada? Assim como manifesta LEFEBVRE (2009, p. 115)

Ora, numa tal conjuntura, a ciência (...) tem apenas um alcance progra-
mático. Contribui com elementos para um programa. (...) Realiza-se um 
projeto sem crítica nem autocrítica, e esse projeto realiza, projetando-a 
na prática, uma ideologia, a ideologia dos tecnocratas. Necessário, o 
programático não basta. Ele se transforma no decorrer da execução. 
Apenas a força social capaz de investir a si mesma no urbano, no decor-
rer de uma longa experiência política, pode se encarregar da realização 
do programa referente à sociedade urbana. (LEFEBVRE, 2009, p. 115)

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é delinear-se nessas questões e entender 
como a mobilidade urbana influencia na formação e subsistência dos espaços urbanos, 
entendendo que embora os aspectos técnicos sejam importantes, os aspectos sociais 
são extremamente colaborativos para aderir às infraestruturas do espaço urbano a 
perspectiva que permanece de forma atemporal: a perspectiva humana. 
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A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO ATRAVÉS DA MOBILIDADE URBANA

Formação e planejamento urbano em São Paulo.  

A urbanização era o que entendia-se como a voz do ‘’progresso’’. Sendo essa uma 
ideia difundida  além da escala nacional, nota-se, por exemplo, que o personagem Jacinto 
de ‘’A cidade e as Serras’’ (QUEIROZ, 1944) apresenta Paris como símbolo de ciência e pro-
gresso, e portanto suma felicidade, enquanto sua terra natal, em Portugal, onde grande 
parcela dos espaços ainda eram rurais, o personagem enxergava atraso e infelicidade.

Nesse vies, no caso do Brasil, o processo de urbanização intensifica-se em meados 
do século XIX e estende-se até o século XX, como afirma MARICATO (2011, p.02) ‘’o Brasil 
está passando por um intenso processo de urbanização. Em 1940, 73,7% da população 
do país estava no campo. Em 1996, 78,3% está nas cidades .‘’ (MARICATO, 2001, p. 2). Entre-
tanto, ao contrário do que pensava Jacinto em ‘’A cidade e as Serras’’ (QUEIROZ, 1944), nem 
sempre cidade estava atrelada à ideia diretamente de progresso. Ou melhor, progresso 
para todos. Percebe-se, nesse âmbito, o crescimento de duas cidades que dividem as 
mesmas coordenadas geográficas. De um lado, a cidade legal, dotada de infraestrutura 
urbana, moradia, saúde e quaisquer dos outros quesitos mínimos para sobreviver; e de 
outro, a cidade ilegal, aqui nesse sentido, abrangendo todos as esferas da ilegalidade: 
urbanística, social, econômica e jurídica. 

Configuram-se, dessa forma, espaços invisíveis onde o instinto de conceber o direito 
à cidade prevalece de forma fraturada. Fala-se fraturada porque o próprio planejamento 
urbano confirma e acentua um espaço desigual e segregado. Nesse sentido, inclui-se 
nesse planejamento a mobilidade urbana, aqui entendida não só em sua esfera técnica 
(sendo apenas um elemento de deslocamento), como também em sua esfera humana, 
que contribui plenamente para a ideia de direito à cidade.

Os confrontos entre os modais sobre os trilhos e sobre as vias já haviam sido pre-
senciados na década de 30, assim como explica ROLNIK (1997, p.160)

Na década de 1930, diante da ameaça de perda de monopólio e dos 
problemas de lucratividade com o sistema de bondes, a Light propôs 
um novo acordo ao governo municipal, apresentando um plano de 
construção de uma rede de trânsito rápido com calhas para as linhas 
de bonde (algumas subterrâneas), aumento de número de bondes, a 
construção de 65 km adicionais de trilhos e a criação de um sistema 
unificado de bonde-ônibus com a aquisição de 50 ônibus adicionais, 
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requerendo o monopólio também da concessão do sistema de ônibus 
para a Companhia. (ROLNIK, 1997, p.160)

Ao mesmo tempo, era proposto um sistema de Avenidas pelo então engenheiro 
Prestes Maia: um sistema de tramas direcionais ortogonais que formavam uma grelha 
‘’radioperimetral’’, que acabou por estruturar o crescimento da cidade ao longos das 
décadas seguintes. (ROLNIK, 2011, p. 91). No entanto, mesmo com a preponderância dos 
ônibus, DÉAK (2002. p.42-44) alega que, em termos de desenvolvimento e estruturação da 
mobilidade urbana, não houve nem vencedor nem vencido: a carência de infraestrutura 
viária e de transportes coletivos prevaleceram.

As propostas de técnicas de transporte urbano sobre trilhos (bonde/
Metrô) por um lado, e sobre pneu (ônibus/automóvel) por outro, já 
haviam se confrontado na década de 1930, tendo vencido o pneu com 
o Plano de Avenidas de Prestes Maia. (...) O Plano Urbanístico Básico/
PUB (1968) propunha uma rede de Metrô de 650 km de extensão, para, 
após a estrada de ferro, as rodovias, e as Avenidas, ser o novo elemento 
estruturador da acessibilidade metropolitana; o Projeto DERMU, por 
sua vez, preconizava uma malha quadrada, de 4 km de lado, de vias 
expressas totalizando em torno de 400 km de extensão. Desta vez, porém, 
não houve vencedor nem vencido. Nenhuma das propostas alternativas 
chegou a eliminar a outra, senão que ambas foram reduzidas a tal ponto 
que, em conjunto, reproduziram e- após um período inicial de algum 
alívio e uma tímida reestruturação da aglomeração metropolitana- até 
exacerbaram o nível de carência de infraestrutura viária e de transportes. 
(DÉAK, 2002, p.42-44)

Assim, sucede-se que, em 1973, com a crise do petróleo, faz-se necessário repensar o 
cenário de mobilidade urbana, uma vez que o plano de vias expressas é suspenso. Pode-se 
dizer que daí emergem discursos a favor do transporte coletivo até que em, entre 1974 e 
1976, segundo ROLNIK (2011, p. 94), com a criação do plano metropolitano de transportes 
coletivos, os gastos com sistema viários diminuem e  passam a representar 11% do total 
dos gastos municipais. Além disso, a autora ainda acrescenta que, nesse período, entre 
1973 e 1980, os gastos em transporte públicos aumentam e passam a representar 18% dos 
gastos totais, através de subvenções e aumentos do capital da CMTC. No Mapa 01, consi-
dera-se o contexto do sistema de transporte público atual na região central de São Paulo.
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Mapa 01: Mobilidade urbana no Centro de São Paulo.  Fonte: Acervo Pessoal, 2020.

Assim, no Mapa 01, é possível observar parte do sistema de metrô que abastece a 
região central, em concomitâncias com pontos de ônibus e algumas estações de trem. 
Essa organização mostra-se importante visto que a maioria dos empregos formais estão 
situados nessa região. Contudo, o problema é que o centro de São Paulo possui uma 
densidade demográfica baixa (Mapa 02) em comparação às outras regiões da cidade. 
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¡ŔɢŔ�7ࡪࠁ߿�ơȥɽǫƎŔƎơ�ƎơȟȶǌɭŖ˪ƃŔ�ȥȶ�-ơȥʋɭȶ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�áơɽɽȶŔȍ߿ࠁ߿ࠁ�

Partindo da premissa que as cores mais claras do Mapa 02 indicam menor densidade 
demográfica e as cores mais escuras, por sua vez, demonstram densidades demográficas 
mais elevadas, é possível observar que a região central é pouco habitada. Isso significa 
que local de trabalho e local de moradia estão situados em localizações distintas, como 
mostra o Mapa  03, o que torna ainda mais importante as relações de deslocamento na 
estruturação desse espaço e destacam ainda mais as viagens cotidianas realizadas pela 
população. No entanto, tornar o fato importante, não o torna resolvido. Isso porque 
grande partes destes deslocamentos ainda caracterizam-se longos, caros e exaustivos 
como expõe SANTOS (2014, p.63)

É o mesmo que se dá com os transportes. Caros e ruins. Ruins e demo-
rados. Como conciliar o direito à vida e às viagens cotidianas entre a 
casa e o trabalho, que tomam horas e horas? A mobilidade das pessoas 
é, afinal, um direito ou um prêmio, uma prerrogativa permanente ou 
uma benesse ocasional? Como há linhas de ônibus rentáveis e outras 
não, a própria existência dos transportes coletivos depende de arranjos 
nem sempre bem-sucedidos, e nem sempre claros, entre o poder público 
e as concessionárias. Aliás, com o estímulo aos meios de transporte indi-
viduais, as políticas públicas praticamente determinam a instalação 
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de um sistema que impede o florescimento dos transportes coletivos. 
Enquanto isso, o planejamento urbano convencional trabalha a partir 
das mesmas falsas premissas e fica dando voltas em torno de si mesmo, 
sem encontrar uma saída que seja interessante para a população. (SAN-
TOS, 2014, p. 63)

¡ŔɢŔࡪࠂ߿��ɭơȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơ�ƎơȥɽǫƎŔƎơ�ƎơȟȶǌɭŖ˪ƃŔ�ơ�ơȟɢɭơǌȶɽ�ǉȶɭȟŔǫɽ�ȥŔ�ƃǫƎŔƎơ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�
Fonte Elaboração: Autoral, 2020.

Além disso, a infraestrutura do metrô ainda mostra-se dependente do sistema de 
ônibus visto que a maioria das pessoas ainda o utilizam para chegar até as estações, 
como alega ROLNIK e KLINTOWITZ ‘’Nem a construção do metrô consegue alterar signi-
ficativamente esse quadro, uma vez que representa pouco ante as necessidades globais 
de deslocamentos e considerando que ele próprio precisa ser alimentado pelos ônibus 
para ter um movimento que o justifique.’’ (ROLNIK; KLINTOWITZ, 2011, p. 95). 

Essa dependência dá-se tanto pelos investimentos direcionados à obra viária serem 
muito maiores do que os destinados ao metrô, como destaca a reportagem da Folha de 
São Paulo em 2010 ‘’expansão do metrô recebe menos verba que obra viária’’, como pelo 
fato da responsabilidade de planejamento, adequação e expansão de tais modais, serem 
dadas à instâncias diferentes, como critica FREDERICO (2001) ‘’parece ter-se estabelecido, 
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entre nós, uma divisão de responsabilidades por modal e não pelas viagens. Enquanto o 
ônibus pode ser utilizado por todas as esferas de governo para cumprir suas obrigações, 
somente o Estado pode e tem de expandir a rede de metrô.’’ (FREDERICO, 2001, p. 47)

Dessa forma, destaca-se que embora São Paulo seja uma das maiores metrópoles 
em escala global, ainda possui vários problemas relacionados à estrutura de mobilidade 
urbana, ora como deslocamentos  longos que demoram muito tempo e custam caro, ora 
como vias congestionadas e transportes públicos lotados. A razão deste contexto dá-se 
principalmente porque o planejamento dessa estrutura procura soluções rápidas, como 
explica Sergio Ejzenberg ‘’os políticos só pensam no alívio imediato do trânsito. Mas 
após uns três anos ele acaba. Os problemas voltam piores. É um remédio envenenado” 
(FOLHA, 2010). Isso resulta em um planejamento urbano que falha com a população por 
não oferecer uma infraestrutura adequada que proporcione possibilidades diferentes de 
acesso à cidade e deslocamentos diários. Assim, diminuindo a escala de estudo, propõe-se 
a análise da produção do espaço social no distrito do Brás segundo a mobilidade urbana.

MOBILIDADE E PRODUÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL                                                 

Continuidades e descontinuidades na produção do espaço social no Brás

O Brás é um distrito localizado na região central da cidade de São Paulo, a leste do 
conhecido centro histórico da cidade paulista, como é possível observar no Mapa 07, 
considerado um importante polo de comércio especializado. 

Mapa 07- Contextualização do Distrito. Fonte: Acervo Pessoal, 2020.
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O distrito do Brás caracterizava-se por ser um complexo de chácaras que possuíam 
atividades agrícolas, além de ser largamente utilizado para travessias religiosas, através 
da Estrada Geral, ou Caminho da Penha, atual Avenida Rangel Pestana,  entre as duas 
regiões que representam a imagem da São Paulo colonial: São Paulo de Piratininga e 
Nossa Senhora da Penha, rota que pode ser observada através do Mapa 08.

Mapa 08: Rota entre São Paulo de Piratininga e Nossa Senhora da Penha de França. Fonte: 
ò¡č��FƎǫƇŴȶࡪ��ʠʋȶɭŔ

Além disso, através do Mapa 08, é possível observar também que o distrito era isolado 
pela Várzea do Carmo, um alagado do Rio Tamanduateí. Nesse sentido, pode-se dizer que o 
Brás possuiu dois momentos distintos de ocupação. Em um primeiro momento, o bairro 
era isolado do restante da cidade pela Várzea do Carmo, interpretada nesse momento como 
uma barreira física utilizada como proteção, além dos seus constantes alagamentos, que 
dificultavam o acesso à região. Entretanto, é interessante notar como as infraestruturas 
da cidade mudam seus significados conforme os interesses das pessoas que habitam o 
espaço também mudam. Nesse contexto, mais tarde, ao invés de proteção, a Várzea do 
Carmo foi considerada obstáculo para as travessias religiosas, já que alagava também a 
Estrada Geral. Além disso, a Várzea do Carmo, trecho alagável do Rio Tamanduateí, traz 
um importante paralelo entre a forma como os rios foram tratados e a forma como eles 
continuam o sendo, como reforça (COSTA, 2006, p. 10)

Esta relação de intimidade entre rios e cidades brasileiras, entretanto, 
não tem se dado sem conflitos. (...) rios têm tido suas margens ocupadas 
por habitações informais ou irregulares e suas águas transformadas 
em coletores de lixo e de esgoto doméstico e industrial (...). Seja cruzando 
a cidade ou passando ao largo dela é muito difícil para um rio, prin-
cipalmente os pequenos rios e córregos, atravessar um tecido urbano. 
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A base desta dificuldade se situa, de um modo geral, principalmente 
numa visão dos rios enquanto estrutura de saneamento e drenagens 
urbanas. Os conflitos entre processos fluviais e processos de urbanização 
tem sido de um modo geral enfrentados através de drásticas alterações 
na estrutura ambiental dos rios, onde, em situações extremas, chega-se 
ao desaparecimento completos dos cursos d’água da paisagem urbana.  
(COSTA, 2006, p.10)

Nesse viés, embora os rios sejam corredores biológicos e objeto de apropriação social 
dos espaços, são ao mesmo tempo objetos de contradição, visto que os conflitos travados 
com essa infraestrutura o colocam em um segundo plano que, não coincidentemente, 
nega a sua forma e sua existência no espaço urbano. Isso porque rios atravessarem o 
tecido urbano, é uma ação dificultada pela visão de que são apenas estruturas de sane-
amento e drenagem, como explica COSTA (2006, p.10). No entanto, essa visão encobre a 
possibilidade dos rios serem um elemento de integração entre o ser humano e natureza, 
assim como poderia ter sido o Rio Tamanduateí, que margeia o distrito do Brás, como 
analisa (WEHMANN; SILVA, 2018, p.3) ‘’o rio Tamanduateí, que era um dos principais para 
a mobilidade fluvial dos moradores da vila, hoje perdeu sua importância, seu respeito 
e sua integridade.‘’

Nesse âmbito, no caso da Várzea do Carmo no bairro do Brás, em 1824 são feitas 
propostas de intervenções por parte dos moradores da Rua do Carmo, alegando tratar-se 
de um problema de higiene do rio; em 1849, o pedido é atendido: o Rio Tamanduateí 
possui seu trecho final modificado e sua foz é deslocada de nordeste para noroeste. Em 
1881 (Mapa 09), o aterramento da Várzea é concluído.  

Mapa 09:  Situação Esquemática em 1881. Fonte: Acervo Pessoal, 2020.
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Nesse contexto, a então Várzea do Carmo dá origem ao Aterrado do Brás, que em 
1888, cede espaço para a construção do Parque, que mais tarde seria nomeado como 
Dom Pedro II. Segundo AMADIO (2004, p. 362) o Parque só foi ‘’viabilizado com a venda 
de sua área para financiamento das obras, operação ocorrida em 1914’’.  Infelizmente 
hoje, o Parque Dom Pedro II configura-se como um espaço fragmentado por viadutos, 
como mostra a Figura 1, que escondem suas potencialidades como uma área de respiro 
frente à uma cidade onde o concreto ganha cada vez mais propriedade. 

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��áŔɭɩʠơ�7ȶȟ�áơƎɭȶ�zz�ơ�ɽơʠɽ�ʽǫŔƎʠʋȶɽ�bȶȥʋơࡪ�ĪF���òŴȶ�áŔʠȍȶࠇࠀ߿ࠁ�

Ademais, o segundo momento de ocupação no Brás, dá-se pela infraestrutura de 
transportes, que ao longo do tempo, com a confirmação desse elemento como parte 
da composição do espaço e da paisagem no Brás, gerou a fragmentação e dispersão do 
território. Ainda nessa concepção, entendendo que espaço é ‘’(...) o efeito produzido pelas 
operações que o orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em 
unidade polivalente de programas conflituais ou de proximidades contratuais’’ CERTEAU 
(2014, p.202),  a mobilidade urbana foi no bairro um agente orientador na produção do 
espaço social, visto algumas sequências de acontecimentos, como por exemplo, o rom-
pimento das relações do bairro com a chegada da ferrovia (Mapa 10), que demandou 
repensar em novos fluxos e articulações. 
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Mapa 10: Fragmentações, dispersões e barreiras geradas pelas ferrovias entre 1890 e 1914. 
Fonte: Acervo Pessoal, 2020.

Ainda nesse viés, algumas relações mudaram com a chegada da linha férrea no 
bairro. Uma delas  foi a instalação de uma grande porteira cujo objetivo era impedir o 
atropelamento na linha férrea, que era comum desde sua instalação. Outra, foi a quebra 
da continuidade do tecido urbano, que na escala do pedestre, é sentida de forma mais 
acentuada, já que as transposições passam a ser limitadas. Infere-se, assim, que a fer-
rovia constitui-se como uma barreira física no território, que por vezes o fragmenta e 
dificulta a conexão entre os espaços que a margeiam. No caso do Brás, RODRIGUEZ (2006, 
p. 70) pondera que ‘’era inevitável que a linha férrea viesse futuramente a se constituir 
em uma barreira urbana à ligação entre bairros formados marginais a esta, cuja única 
possibilidade de conexão eram as porteiras existentes na época’’.  Além disso, BARIONI 
(2016, p. 55) também afirma que a via férrea ‘’configura um obstáculo para o desenvol-
vimento da região e do bairro em questão. Tais infraestruturas fragmentam o território, 
por desconectar o bairro.’’ 

Nesse sentido, Mapa 10 revela algumas características do desenho urbano influen-
ciado pela ferrovia: 1) os traços mais fortes se mantiveram com a Rua do Gasômetro, atual 
Rangel Pestana; e a Rua da Mooca, que continua representando a divisa entre o Brás e a 
Mooca; 2) a retificação do Rio Tamanduateí, com a consequente mudança do seu leito 
natural, abriu espaço para a Avenida do Estado, que cruza São Paulo inteira; 3) quadras 
menores surgem, criando maior quantidade de lotes particulares. 
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Outra reflexão obtida a partir da elaboração dos mapas é como, embora uma 
infraestrutura de transportes, que surge com o intuito de estruturar o espaço quanto 
à possibilidade material de articulação com outras localizações, ocasione na desestru-
turação social da população residente das margens da linha férrea com os espaços ali 
anteriormente constituídos. 

Além disso, também é importante analisar a decorrência da passagem da Linha 
leste-oeste do metrô (Linha 3- Vermelha- Palmeiras- Barra Funda/ Corinthians- Itaquera) 
pelo Brás que provocou uma grande transformação na morfologia urbana dessa área. 
Isso porque a partir de 1975, ‘’essa intervenção implicou na desapropriação e demolição 
de 944 casas e 28 ruas do Brás, que deram espaço à um grande espaço vazio, até que em 
1977 as obras foram finalmente iniciadas.’’ (AMADIO, 2004, p. 344). Embora muitas dessas 
casas não estivessem localizadas diretamente no trajeto da linhas, encontravam-se em 
seu entorno. Foi essa intervenção que integrou o Projeto CURA, que previa a recupera-
ção urbana do bairro através de ações de estruturação, como a reurbanização do Largo 
da Concórdia, praça localizada no Brás e cortada pela avenida Rangel Pestana; e outras 
construções, como habitações e escolas. 

Nesse vies, tais intervenções do Projeto CURA seriam conduzidas pelo EMURB- 
Empresa Municipal de Urbanização, cujo objetivo era proporcionar uma ‘’transformação 
tal qual se igualaria ao cenários de outras áreas da cidade densamente povoadas.’’ (AMA-
DIO, 2004, p. 345). Contudo, a maior crítica ao Projeto CURA, é que mesmo com projetos 
de qualidade para a reurbanização da área, corria-se o risco deles não prosperarem, 
condicionando às extensas áreas desapropriadas, a característica de abandono, assim 
como apontou na época o arquiteto Benedito Lima de Toledo (AMADIO, 2004, p. 415). 
Além disso, a dependência do Banco Nacional da Habitação (BNH) também dificultou 
tais ações, assim como explica ANELLI (2007a)

Apesar do desenvolvimento e qualidade dos projetos da área Brás-Bres-
ser, o seu contrato com o BNH não prosperou, permanecendo as áreas 
remanescentes desocupadas até a segunda metade de década de 1980. 
Na gestão Jânio Quadros (1985-88) a COHAB recebe a área da Emurb 
e constrói ali diversas torres habitacionais, ocupando a maior parte 
dos terrenos como área de uso comum desses condomínios. Na gestão 
seguinte, uma das últimas áreas remanescentes seria objeto de concurso 
nacional de projetos para um conjunto habitacional não construído, 
mas a complexidade dos projetos anteriores jamais seria atingida. 
(ANELLI, 2007a)
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Nesse contexto de intervenções no espaço aqui analisados, tais como a chegada 
da linha férrea e metroviária, percebe-se que a população acaba se apropriando dessas 
infraestruturas e as utilizando de acordo com a sua necessidade. É inegável, por exemplo, 
que o metrô, embora ainda muito conectado com a necessidade de ônibus para as popu-
lações que moram mais longe, ofereceu uma segunda possibilidade de deslocamento em 
menor tempo. Essa tentativa de democratizar o acesso à cidade a partir do transporte 
público é mais do que necessária em um momento que a mobilidade urbana está em 
pauta nas discussões à respeito do direito ao espaço urbano. Nessa composição, a ocupação 
urbana tende a encontrar ‘’caminhos indutores que facilitam a acessibilidade’’ (MEYER; 
GROSTEIN; BIDERMAN, 2004). Entretanto, como ficam os outros elementos relacionados 
à produção do espaço social? 

Especificamente, no caso do Brás, um distrito cujo desenvolvimento urbano foi 
voltado para quesitos e necessidades da mobilidade urbana, com as consequentes 
intervenções relacionadas às Estradas de Ferro e, mais tarde, a chegada do metrô, por 
exemplo, criaram-se outras questões tocantes à paisagem. Remetendo ao bairro um uso 
predominantemente comercial (Mapa 11), o próprio comércio extravasa para as ruas, 
aqui entendidas como vias de circulações coletivas, além do tráfego intenso, circulação 
de veículos e pessoas.

¡ŔɢŔࡪࠀࠀ��čɽȶ�áɭơƎȶȟǫȥŔȥʋơ�Ǝȶ�òȶȍȶ�Ǝȶ�%ɭŖɽ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�áơɽɽȶŔȍ߿ࠁ߿ࠁ�
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Assim, nasce na cidade formal, dotada de recursos e infraestrutura urbana, uma 
outra a cidade, onde a formação do espaço não se trata apenas de resoluções tecnocra-
tas, mas sim de interações humanas que transformam o espaço. Essa é, notadamente, 
a cidade real: complexa e imprevisível. Uma não existe sem a outra. Logo, constitui-se 
dentro desse contexto de desafios e problemáticas, o espaço social, fruto da construção 
não linear da presença humana em constante interação com o lugar, que não só auxilia 
a compor o espírito do lugar, como também suas linearidades alusivas à paisagem, que 
segundo SANTOS (1988, p.23)  ‘’se organiza segundo os níveis destes, na medida em que 
as exigências de espaço variam em função dos processos próprios a cada produção e ao 
nível de capital, tecnologia e organização correspondentes’’. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que o espaço urbano consagra desigualdades fomentadas não só por 
fatores políticos, econômicos e sociais, mas também pela mobilidade urbana, que na 
maioria dos casos, está relacionada com as três esferas citadas. Nesse âmbito, obser-
va-se  uma infraestrutura de mobilidade urbana que precisa atender uma cidade que 
cresce rapidamente e de uma forma desigual do ponto estrutural, gerando um contexto 
urbano o qual as desigualdades sociais são, em primeiro lugar, desigualdades territo-
riais, porque derivam do lugar onde cada qual se encontra. (SANTOS, 2014, p. 151). Logo, 
nota-se um planejamento urbano que prioriza as áreas mais centrais, enquanto as áreas 
periféricas, suprimidas de infraestrutura, ficam condicionadas à deslocamentos longos 
e cansativos. Essas duas realidades não se excluem, mas sim se complementam. Uma 
não existe sem a outra.

Ainda neste sentido, mesmo nas áreas centrais, como por exemplo no Brás, vê-se 
um distrito que cresce segundo uma política de transportes que fragmenta o bairro e 
apreende o espaço que já possuía um uso com um discurso do ‘’bem maior’’, quando 
na verdade a renúncia do espaço habitado, nesse caso, só gerou lucros para quem pôde 
usufruir da terra, do ponto de vista econômico. É contraditório pensar que uma infra-
estrutura de transportes, que aparece com o intuito de estruturar o espaço quanto à 
possibilidade material de articulação com outras áreas, ocasione na desestruturação 
social da população, que já estava lá antes da chegada do trem e do metrô, com os espaços 
habitados. E mesmo que o metrô tenha proporcionado diversos impactos positivos para 
a cidade, é necessário considerar habitantes que foram desabrigados e não abarcados 
inteiramente pelo Projeto CURA, cuja função até então a recuperação urbana. 

Infere-se, portanto, que uma vez que a mobilidade urbana possui abertura de moldar 
e selecionar os espaços, ela mostra-se excludente visto que considera a possibilidade de 
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ser mais ou menos cidadão, a partir do ponto do território onde se está. Além disso, há de 
considerar que a crítica não é pelo o que é feito (visto que a infraestrutura é necessária), 
mas sim pela forma como é feita. Um espaço construído a partir da lógica de interesses 
particulares em detrimento de interesses coletivos é um espaço cego ao fins intrínsecos 
da sua verdadeira função: permitir o ser humano, ser humano. 
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RESUMO

O presente trabalho se insere na temática do Patrimônio Imobiliário Público, destacando que o 
mesmo apresenta notória importância no desenvolvimento das cidades brasileiras. Enfocando 
os terrenos e edificações que compõem os imóveis da União, a pesquisa tem como objetivo 
dimensionar o patrimônio da administração pública federal, refletindo sobre a situação 
desses imóveis nas cidades brasileiras e discutindo aspectos sobre o abandono, a invasão e a 
alienação, correlacionando-os com o cumprimento da função social da propriedade pública. A 
pesquisa se classifica como do tipo exploratória com abordagem descritiva, tendo considerado 
como principal insumo de análise a base de dados dos imóveis pertencentes a União e extraída 
do Portal Brasileiro de Dados Abertos em abril de 2020. Além desse levantamento, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica do tema, compreendendo a classificação dos bens públicos conforme 
a legislação brasileira, bem como foram consultados trabalhos que discutem o cumprimento 
da função social da propriedade pública, sendo destacados alguns exemplos para discussão. 

PALAVRAS-CHAVE: patrimônio imobiliário. imóveis públicos. função social da propriedade.

ABSTRACT

The present work is part of the theme of Public Real Estate Heritage, highlighting that it has 
notorious importance in the development of Brazilian cities. Focusing on the land and buil-
dings that make up the properties of the Union, the research aims to dimension the patrimony 
of the federal public administration, reflecting on the situation of these properties in Brazi-
lian cities and discussing aspects about abandonment, invasion and alienation, correlating 
them with the fulfillment of the social function of public property. The research is classified as 
exploratory with descriptive approach, having considered as the main input of analysis the 
database of properties belonging to the Union and extracted from the Brazilian Portal of Open 
Data in April 2020. In addition to this survey, a bibliographical research was carried out on 
the subject, comprising the classification of public goods according to Brazilian legislation, as 
well as papers that discuss the fulfillment of the social function of public property, and some 
examples for discussion were highlighted.

KEYWORDS: real estate. public real estate. Social Function of the Property.

RESUMEN

El presente trabajo hace parte del tema de los Bienes Inmuebles Públicos, destacando su notoria 
importancia en el desarrollo de las ciudades brasileñas. Centrándose en los terrenos y edificios 
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que componen las propiedades de la Unión, la investigación tiene como objetivo dimensionar 
los patrimonios de la administración pública federal, reflexionando a respeto de la situación 
de estas propiedades en las ciudades brasileñas y discutiendo aspectos de abandono, invasión 
y alienación, correlacionándolos con el cumplimiento de la función social de la propiedad 
pública. La investigación se clasifica como exploratoria con un enfoque descriptivo, habiendo 
considerado la base de datos de propiedades pertenecientes a la Unión como el principal ele-
mento de análisis y extraída del “Portal Brasileiro de Dados Abertos” en abril de 2020. Además 
de este levantamiento, se realizó una búsqueda bibliográfica del tema, comprendiendo la 
clasificación de los bienes públicos de acuerdo con la legislación brasileña, así como trabajos 
que discuten el cumplimiento de la función social de la propiedad pública, destacando algunos 
ejemplos para la discusión.

PALABRAS-CLAVE: patrimonio inmueble. bienes inmuebles públicos. función social de la pro-

piedad.

INTRODUÇÃO

O Patrimônio Imobiliário Público apresenta notória importância no desenvolvi-
mento das cidades brasileiras, sendo observado que poder público, tanto Federal, quanto 
Estadual e Municipal, é detentor de expressiva quantidade de terrenos e prédios nessas 
cidades, se fazendo relevante dimensionar essa propriedade, questionando quais têm 
sido os usos atribuídos a esses imóveis.

Ao olhar para a atuação do Estado, reconhece-se o seu papel fundamental, tendo 
a responsabilidade de atender aos interesses da sociedade. O patrimônio imobiliário, 
nesse contexto, é um desses interesses, sendo indispensável para o funcionamento da 
máquina administrativa do governo e correspondendo à atividade estratégica, sobre-
tudo por dispor de elevado valor econômico agregado a esses bens e por permitir que 
o Estado possa desempenhar as suas atividades (DE PAIVA, FONSECA e DE PAIVA, 2017). 

No tocante às atividades exercidas pela administração pública, destaca-se a gestão 
do Patrimônio Imobiliário como uma competência capaz de garantir o registro, o con-
trole e a conservação dos bens patrimoniais sob responsabilidade dos diversos órgãos 
que formam a estrutura governamental (AJUDARTE et al., 2012). Na ótica da produção 
do espaço, infere-se que os terrenos e prédios públicos são fundamentais não só́ por 
poderem abrigar serviços públicos, mas também por produzirem efeitos na estrutura-
ção do espaço. Nessa concepção, ao ser detentor de terrenos e prédios, o poder público 
se configura em proprietário fundiário e agente preponderante na produção do espaço 
urbano (LEFEBVRE, 2006; CORRÊA, 2012).
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Apesar disso, no Brasil, observa-se que durante décadas, a gestão dos imóveis públicos 
pouco esteve em evidência, importando acentuar um cenário histórico marcado pela 
ausência de preocupação em delimitar o patrimônio imobiliário público (CARNEIRO, 
2015). De acordo com Ajudarte et al (2012), essa realidade passou a ser modificada com 
o advento do Estado Social e com o processo de urbanização das cidades, intensificado 
na segunda metade do século XX, no qual a exigência por serviços públicos pressionou 
a necessidade de imóveis próprios para a prestação dessas demandas. Nesse cenário, a 
gestão do patrimônio imobiliário ganhou relevo, uma vez que estaria fortemente rela-
cionada ao exercício das atividades governamentais. 

Nesse contexto e na ótica da produção do espaço, o processo de urbanização das 
cidades no Brasil influenciou negativamente a organização do espaço, gerando conse-
quências sociais e econômicas diversas. Na composição desta dinâmica espacial, fica 
evidente que o poder público tem papel central atuando tanto enquanto agente regu-
lador quanto promotor do espaço. 

Convém ressaltar ainda que, no Brasil, as pesquisas sobre mercado imobiliário 
enfocam a atuação do Estado enquanto provedor de infraestruturas e regulador do uso e 
ocupação do solo, sendo observados poucos estudos que evidenciem o papel privilegiado 
do Estado enquanto proprietário fundiário (BRAGA, 2006). 

Sobre a relação do patrimônio público imobiliário com a estruturação dos espaços, 
importa destacar a pesquisa de Alabaça (2013), a qual aponta a estratégia pública de 
gestão imobiliária de Portugal, considerando que o Estado apresenta-se como proprie-
tário, utilizador, inquilino destes espaços. Para o autor, a reflexão central é a discussão 
do Estado acumulador de bens imóveis que utiliza como infraestrutura, e ao mesmo 
tempo, gera esse patrimônio como bens ativos. 

Nessa mesma perspectiva, Borges (2015) apresenta uma dimensão mais crítica, 
ponderando que as terras de domínio público da União dão lugar à produção do espaço 
urbano assim como as terras de propriedade privada. Na concepção da autora, há uma 
dualidade na reserva pública de recursos fundiários, questionando se esse patrimônio 
estaria representando o interesse público do Estado ou seguindo a acumulação capitalista. 

No que concerne à gestão urbana, a propriedade do solo persiste como uma ques-
tão central, tendo o poder público implementado medidas a partir da promulgação da 
Constituição de 1988, especialmente os seus artigos 182 e 183, para regulamentar o uso do 
espaço, medidas estas que se consolidaram com a publicação do Estatuto da Cidade em 
2001, vez que esta legislação trouxe importantes instrumentos para a gestão da cidade 
e regulação da propriedade imobiliária urbana. 
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Relativo à função social da propriedade pública, é importante destacar que a Cons-
tituição Federal de 1988 garante em seu art. 5 que “a propriedade atenderá sua função 
social” (art. 5, XXIII), destacando ainda no art. 182 que a propriedade imóvel urbana 
cumpre sua função social “quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor” (LOMEU, 2016). Desta forma, evidencia-se que os 
preceitos normativos exigem o bom uso da propriedade pública, sendo fundamental 
que a mesma atenda aos interesses da sociedade. 

Nesse contexto, o presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa de doutorado 
acerca do uso e ocupação do solo urbano e que se concentra na análise do Patrimônio 
Imobiliário Público, focando no papel que esse exerce na estrutura urbana da cidade 
de Natal/RN. A tese se encontra em seu segundo ano de desenvolvimento e o material 
aqui apresentado é resultante dos primeiros achados de pesquisa, abordando a situação 
quantitativa dos imóveis da União por todo o território brasileiro.

A despeito desse número, verifica-se que o Patrimônio Imobiliário é um dos ativos 
mais valiosos, sendo constituído por um conjunto de mais de 707 mil imóveis, compostos 
por terrenos, apartamento, fazendas, edifícios, casas, aeroportos, escolas, universidades, 
hospitais, quarteis, e etc. Esses imóveis estão distribuídos em mais de 3 mil municípios, 
localizados nos 27 estados brasileiros e no Distrito Federal, sendo aproximadamente 320 
mil imóveis localizados somente nos Estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco.

Nesse contexto, pesquisa enfoca os terrenos e edificações que compõem o patri-
mônio da administração pública federal e tem como objetivo principal dimensionar 
esse patrimônio, refletindo sobre a situação desses imóveis nas cidades brasileiras e 
discutindo aspectos sobre o abandono, a invasão e a alienação, correlacionando-os com 
o cumprimento da função social da propriedade pública. Como perguntas norteadoras 
desse diagnóstico, busca-se responder: i) Quantos imóveis pertencem a União e em quais 
cidades eles mais se concentram? ii) Como esses imóveis se classificam e quais são as suas 
principais ocupações? iii) Sobre a situação de uso desses imóveis, quais se encontram 
desocupados, invadidos e em processo de alienação?

Para responder esses questionamentos, a pesquisa se classifica como do tipo explo-
ratória com abordagem descritiva, tendo considerado como principal insumo de análise 
a base de dados dos imóveis pertencentes a União e extraída do Portal Brasileiro de 
Dados Abertos em abril de 2020. De acordo com a Secretaria do Patrimônio da União 
(SPU), a última atualização que foi disponibilizada ocorreu em 17 de Fevereiro de 2020, 
sendo dados recentes sobre a situação desses imóveis em todo o país. Para tanto, foram 
considerados os edifícios e terrenos destinados ao serviço da administração pública 
(Bens de uso especial) e também os imóveis que, apesar de fazerem parte do patrimônio 
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imobiliário público, não possuem destinação pública definitiva, isto é, estão desafeta-
dos e suscetíveis a exploração mercadológica (Bens dominiais). Excluiu-se desta análise 
os bens de uso comum, pois estes bens estão disponíveis para toda coletividade e não 
implicam em processo de gestão patrimonial. Além desse levantamento, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica do tema, compreendendo a classificação dos bens públicos 
conforme a legislação brasileira, bem como foram consultados trabalhos que discutem 
o cumprimento da função social da propriedade pública, sendo destacados alguns 
exemplos para discussão. 

Sobre a estrutura desse trabalho, o mesmo está sistematizado em quatro seções, 
incluindo com essa introdução que se propôs a apresentar o contexto geral do tema, 
os objetivos da pesquisa e os procedimentos metodológicos que deram viabilidade ao 
alcance dos resultados. Em seguida, apresenta-se uma seção teórica, discutindo-se aspectos 
conceituais da classificação dos bens públicos, suas destinações e como a SPU faz a gestão 
desse patrimônio. Ademais, aborda-se ainda aspectos do cumprimento da função social 
da propriedade pública, referenciando os principais autores desse campo de estudo. A 
seção três do artigo discorre sobre os resultados da pesquisa, sendo explorado em tabelas 
e gráficos a situação quantitativa da propriedade imobiliária pública da União e sendo 
possível dimensionar a situação de ocupação desses imóveis, sobretudos daqueles que 
se encontram abandonados, invadidos ou em processo de alienação. Por fim, a quarta 
e última seção do trabalho apresenta as principais conclusões, relacionando os dados 
levantados com os referenciais abordados, permitindo assim gerar uma contribuição 
acerca da importância de se conhecer e melhor gerir o patrimônio imobiliário público.

PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PÚBLICO: CONCEITOS DOS BENS IMÓVEIS 
PÚBLICOS, SUAS DESTINAÇÕES E O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE

Os bens públicos possuem fundamental importância e por isso, são inúmeros 
autores e juristas no âmbito do Direito Administrativo que propõem teorias para a sua 
classificação, sendo a mais básica àquela que separa os bens públicos imóveis e móveis. 
Muitas dessas definições surgem pelo fato da Constituição Federal de 1988 não concei-
tuar bem público, delimitando apenas uma descrição nos seus artigos 20 e 26 de quais 
seriam os bens da União e dos Estados Federados. 

Assim, o artigo 20 da Constituição Federal estabelece que os bens imóveis da União 
consistem em: terras devolutas indispensáveis à defesa da fronteira e à preservação do 
meio ambiente; lagos, rios, ilhas, praias marítimas, recursos naturais da plataforma 
continental e da zona econômica exclusiva, mar territorial, terrenos de marinha e seus 
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acrescidos, potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, cavidades naturais 
subterrâneas, sítios arqueológicos e pré-históricos e as terras tradicionalmente ocupa-
das pelos índios. Na visão de Frederico e Carneiro (2016), observa-se uma dificuldade 
de administração e controle desses bens, existindo instituições distintas responsáveis 
pela sua gestão. 

Já a definição jurídica do termo foi incluída no Código Civil de 2002[1], em seu art. 98, 
e de acordo com a leitura de Celso Antônio Bandeira de Mello (1994), bens públicos são 
todos os bens que pertencem à pessoa jurídica de direito público, isto é, União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público, bem 
como os que, embora não pertencentes a tais pessoas, estejam afetados[2] à prestação de 
um serviço público. 

Carneiro (2015) sintetiza, destacando que os bens públicos são aqueles submetidos 
ao domínio público patrimonial, sobre o qual o Estado exerce efetivo direito de proprie-
dade pública, sujeito a um regime administrativo especial. O conjunto de bens públicos 
forma o domínio público, que inclui tanto bens móveis, como imóveis. 

Quanto à classificação desses bens imóveis, o art. 99 do Código Civil de 2002 apre-
senta os bens públicos como um gênero compostos por três espécies: os bens públicos 
de uso comum, os bens públicos de uso especial e os bens públicos dominicais. 

Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; II - os de uso especial, tais como edifícios 
ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração 
federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autar-
quias; III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas 
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de 
cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em 
contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurí-
dicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. 
(BRASIL, LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 – INSTITUI CÓDIGO 
CIVIL). 

�ࠀ �¥ȶ�%ɭŔɽǫȍ�Ŕ�ɢɭǫȟơǫɭŔ�ƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝơ�Źơȥɽ�ɢʡŹȍǫƃȶɽ�ŔǫȥƎŔ�Ǡȶǿơ�ɽʠŹɽǫɽʋơȥʋơ�ǉȶǫ�ǉơǫʋŔ�ɢơȍȶ�
código Civil de 1916.

[2]  A afetação pode ser entendida como a preposição de um bem a um dado destino cate-
gorial de uso comum e especial, assim como desafetação é sua retirada do referido destino 
ࠃࠈࠈࠀ�¶��F¡
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O critério utilizado para essa classificação é o da destinação ou afetação dos bens, 
sendo os da primeira categoria (Uso Comum do Povo) definidos por lei ou pela natureza 
do próprio bem, sendo destinados ao uso coletivo e podendo ser usados indistintamente 
pelo povo, em igualdade de condições (DI PIETRO, 2006). 

Já os da segunda categoria (Uso Especial) se destina ao uso da administração pública 
para consecução dos seus objetivos, como os imóveis onde estão instaladas as repartições 
públicas e os bens móveis utilizados na realização dos serviços públicos. Nas palavras 
de Saule Jr e Di Sarno (2011, p. 19) “estão a serviço do Estado na prestação de suas funções 
públicas”.

Os da terceira categoria (Dominicais) não tem destinação pública definitiva, razão 
pela qual podem ser aplicados pelo poder público para obtenção de renda (DI PIETRO, 
2006). Esses imóveis são bens do domínio privado do Estado, comportando uma função 
patrimonial ou financeira.

Quanto ao regime de utilização desses bens, destaca-se que os bens públicos cum-
prem uma função pela sua própria natureza ou em razão de disposição normativa, indi-
cando o imóvel, qual seu destino e se há prazo final para seu cumprimento, significando 
que determinado bem público estará afetado a certo uso (SAULE JR e DI SARNO, 2011). 
Desse modo, a Administração Pública pode, por meio de procedimento administrativo, 
disponibilizar esses bens de uso especial e bens dominicais a outros entes, por exemplo, 
por meio dos institutos da doação, cessão de uso, permissão, bem como dar ao patrimônio 
uma finalidade pública (SOUSA, OLIVEIRA e PEREIRA, 2016, p. 6-7).Tais preceitos possuem 
correlação direta com o cumprimento da função social da propriedade pública.

Sobre esse assunto, destaca-se que a Constituição Brasileira de 1988 estabelece um 
conjunto de preceitos que devem ser aplicados para a propriedade pública ser utilizada 
a fim de atender o interesse social.  De Paiva, Fonseca e De Paiva (2017) consideram que 
o cumprimento da função socioambiental deve ser o princípio norteador da afetação e 
gestão do patrimônio público. 

Desse modo, Tepedino e Schreiber (2005) reforçam que o uso da propriedade deve 
estar condicionado ao bem-estar social, sendo esse, na visão de Edésio Fernandes (2002) 
um princípio recorrente nos textos constitucionais brasileiros desde 1934.

Apesar dessa visão, considera-se que há certa dificuldade em compreender a aplica-
ção da função social no âmbito da propriedade pública. Isso acontece pelo fato de alguns 
autores apontarem a ineficácia deste princípio, uma vez que o interesse público seria 
uma finalidade própria dos imóveis públicos (DI PIETRO, 2006). Nesta concepção “os bens 
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públicos já estariam voltados para atender à coletividade por sua própria natureza por 
isso não faria sentido falar-se em função social desses bens” (FILHO e PEREIRA, 2016, p. 53). 

Contrariamente a este posicionamento Tepedino e Schreiber (2005) consideram é 
possível a aplicação da função social à propriedade pública, sendo uma exigência que o 
poder público atenda ao interesse coletivo no uso de sua propriedade. Para esses autores 
o texto da Constituição de 1988 deixa claro o tema, de modo que toda propriedade tem, 
ou deve ter, uma função social. 

Assim, a função social se firma como uma base otimizadora para nortear o admi-
nistrador público em seus atos, garantindo a melhor forma de utilização do bem público, 
de acordo com o interesse social. Nesse sentido Freitas (2010, p. 4) considera: 

A propriedade pública, portanto, atende sua função social não apenas 
pelo fato de possuir natureza pública, mas por dever observar uma 
destinação socialmente útil, consolidada no atendimento às dispo-
sições contidas no plano diretor municipal (art. 182 da CRFB/88), no 
plano urbano, e nos comandos insertos no art. 186 da Constituição, 
no âmbito rural. 

Apesar dessas questões, quando se analisa a situação de uso e ocupação dos imó-
veis públicos, sobretudo os classificados como bens dominicais, observa-se evidências 
empíricas sobre incompatibilidade de destinação ou afetação dos bens públicos, reve-
lando aspectos importantes de uma disfunção na gestão desses imóveis no Brasil (DE 
PAIVA, FONSECA e DE PAIVA, 2017).

Nesse contexto, é importante refletir sobre o papel desempenhado pela Superin-
tendência do Patrimônio da União (SPU), discutindo sobre a sua atuação com vistas 
a tornar a afetação dos bens públicos mais eficientes. Braga (2012) aborda o assunto, 
destacando que a gestão do Patrimônio Imobiliário Público brasileiro, passou por gran-
des mudanças ao longo da história do país, existindo momentos em que se observava 
um melhor gerenciamento desses imóveis, em detrimento de períodos marcados por 
completo abandono.

Na concepção de Borges (2010), os anos 2000 marcam a implementação de mudan-
ças significativas na gestão desses imóveis, havendo uma reorientação da política de 
gestão do patrimônio federal. Em 2003, a SPU elabora a Política Nacional de Gestão do 
Patrimônio da União, trazendo novas orientações para o uso dos imóveis, priorizando, 
sobretudo, termos de regularização fundiária de interesse social e o apoio ao desenvol-
vimento local e regional, de modo a possibilitar a correção de desequilíbrios históricos 
de ocupação territorial.
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Exemplo disso foi expresso na missão institucional da SPU, a qual foi definida como 
sendo a de “conhecer, administrar e zelar para que os imóveis da União cumpram a fun-
ção social e ambiental, em harmonia com os programas estratégicos da Nação.” A partir 
de então, passou-se a ser formulada diversas políticas públicas voltadas sobretudo para 
ações de destinação, caracterização, incorporação, arrecadação de receitas patrimoniais, 
gestão compartilhada e gestão participativa do patrimônio. De acordo com De Paiva, 
Fonseca e De Paiva (2017, p. 666):

Para cumprir com essas diretrizes a SPU passaria a adotar orientações 
estratégicas fundadas nos seguintes eixos: a) apoiar projetos de inclusão 
socioterritorial, pela regularização fundiária de áreas territoriais e imó-
veis para populações de baixa renda; b) garantir direitos fundamentais 
de populações tradicionais; c) promover inclusão social pela destinação 
de imóveis à produção habitacional e a programas sociais; d) preservar 
a biodiversidade e o ambiente natural por meio da destinação de áreas 
para unidades de conservação; e) apoiar o desenvolvimento local dos 
municípios, destinando imóveis para atividades produtivas de forma 
onerosa ou gratuita; f ) reduzir gastos públicos, ocupando imóveis 
patrimoniais por órgãos públicos.

Apesar do desenvolvimento de um robusto aparato legislativo, verifica-se que ainda 
há enormes desafios para a gestão adequada do Patrimônio Imobiliário Público. Vilaça 
(2002) apontou algumas dessas dificuldades enfrentadas pela SPU, podendo-se citar a 
ausência de um cadastro de imóveis atualizado e confiável; precárias condições organi-
zacionais e tecnológicas para a entrada de dados cadastrais; ausência de automação do 
cadastro de processos técnico-administrativos; falta de estrutura física adequada para 
armazenar as informações (arquivamento correto, segurança etc).  De Paiva, Fonseca e 
De Paiva (2017, p. 660) consideram:

Em que pese a importância da nova política de gestão adotada, existem 
evidências de que as diretrizes contidas na PNGPU não têm sido sufi-
cientes para resolver os problemas persistentes na esfera do patrimônio 
público. Mesmo após as tentativas de modernização do sistema de gestão, 
ainda persistem dificuldades, sobretudo em virtude da precariedade de 
fatores técnicos, financeiros e culturais. 

Como resultado dessas dificuldades, é possível verificar diversas inconsistências no 
uso desses imóveis no território, tais como bens que estão em desuso e imóveis caadas-
trados com destinação diversa daquela que consta em registro. Ademais, verifica-se ainda 
que atualmente existem duas bases de dados de cadastro de imóveis sob propriedade 
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da União que são administrados pela SPU, sendo o Sistema Integrado de Administração 
Patrimonial (SIAPA), destinado aos imóveis dominiais e o Sistema de Gerenciamento dos 
Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet). Esses sistemas se caracterizam por serem 
apenas descritivos, não tendo uma base cartográfica relacionada aos dados.

DIMENSIONANDO A PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA DA UNIÃO

De acordo com dados da Superintendência do Patrimônio da União, o poder exe-
cutivo federal possui um patrimônio imobiliário de 707.654 imóveis cadastrados, sendo 
que a grande maioria, 707.502 imóveis (99,98%) estão distribuídos no território brasileiro 
e apenas 152 imóveis (0,02%) estão localizados no exterior.

No que se refere a distribuição por estado e considerando também o Distrito Federal, 
verifica-se que três estados concentram mais de 46% desses imóveis, sendo os estados do 
Rio de Janeiro (112.383 imóveis), de São Paulo (109.863 imóveis) e de Pernambuco (107.662 
imóveis) aqueles que mais possuem imóveis da União em seu território. O Gráfico 1 apre-
senta esses resultados, destacando a distribuição de imóveis por unidade da federação.

eɭŖ˪ƃȶ�7ࡪࠀ�ǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶ�áŔʋɭǫȟȼȥǫȶ�zȟȶŹǫȍǫŖɭǫȶ�ƎŔ�čȥǫŴȶ�ɢȶɭ�čȥǫƎŔƎơ�ƎŔ�bơƎơɭŔƇŴȶ��bȶȥʋơࡪ�
Moura, 2020.

Observando a distribuição de imóveis por município, os dados retratam que existe 
Patrimônio Imobiliário da União em 3.405 municípios brasileiros, o que representa 59,7% 
de todos os municípios existentes no país. Ademais, é relevante destacar que dez cidades 
correspondem a 50% da distribuição do patrimônio imobiliário público (Tabela 1), sendo 
a cidade de Recife (PE) aquela que possui o maior número de imóveis da União em seu 
território, correspondendo a 85.097 imóveis (12,02%). Outro dado pertinente observado 
na base de dados fornecida pelo Governo Federal, é que um total de 2.339 municípios 
possui até 10 imóveis cadastrados no seu território, indicando que existe um número 
significativo de cidades que abrigam poucos imóveis da União.



941

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

þŔŹơȍŔ�7ࡪࠀ�ǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶ�áŔʋɭǫȟȼȥǫȶ�zȟȶŹǫȍǫŖɭǫȶ�ƎŔ�čȥǫŴȶ�ɽơǌʠȥƎȶ�Ŕɽ߿ࠀ��ȟŔǫȶɭơɽ�ƃǫƎŔƎơɽ��
Fonte: Moura, 2020.

Sobre a tipologia desse patrimônio imobiliário público, verifica-se que a base de 
dados fornecida pela SPU apresenta um total de 63 registros de categorias tipológicas 
desses imóveis. No entanto, numa análise preliminar, observa-se algumas inconsistências 
nesses registros, tendo em vista que algumas nomenclaturas podem ser consideradas 
similares, tais como “gleba” e “terreno”; “casa” e “residência”. Observa-se também a existência 
da categoria “outros”, com um registro de 1.007 imóveis, não sendo possível, numa análise 
quantitativa, compreender de fato qual é a forma tipológica desses imóveis. Ademais, é 
importante destacar ainda que alguns imóveis podem estar registrados com tipologia 
distinta da realmente observada, trazendo algum grau de inconsistência nessa análise. 
De todo modo, os resultados indicam que a grande maioria dos imóveis se classificam 
como do tipo terrenos (663.855 imóveis), seguido dos apartamentos (9.550 imóveis), das 
fazendas (7.838 imóveis) e de edifícios/prédios (5.260 imóveis). A Tabela 2 apresenta os 
dez principais registros dos tipos de imóveis cadastrados.

þŔŹơȍŔ�7ࡪࠁ�ơ˖�ɢɭǫȥƃǫɢŔǫɽ�ƃŔʋơǌȶɭǫŔɽ�ʋǫɢȶȍȷǌǫƃŔɽ�Ǝȶ�áŔʋɭǫȟȼȥǫȶ�zȟȶŹǫȍǫŖɭǫȶ�ƎŔ�čȥǫŴȶ��bȶȥʋơࡪ�
Moura, 2020.
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Relativo à propriedade oficial desse bem, os dados indicam que os imóveis podem 
pertencer tanto a Administração Pública Federal Direta quando a Administração Pública 
Federal Indireta, incluindo Fundação, Autarquia ou Empresas Estatais dependentes. Na 
base de dados, há uma categoria de registro “outros”, não tendo sido possível identificar 
a que a mesma se destina. Quanto aos resultados, verifica-se que a expressiva maioria 
dos imóveis pertencem de fato a Administração Pública Federal Direta, compreendendo 
um total de 688.302 imóveis, o que equivale a 97,27% (Tabela 3).

þŔŹơȍŔ�7ࡪࠂ�ǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶ�áŔʋɭǫȟȼȥǫȶ�zȟȶŹǫȍǫŖɭǫȶ�ƎŔ�čȥǫŴȶ�ɢȶɭ�áɭȶɢɭǫơʋŖɭǫȶ�¶˪ƃǫŔȍ��bȶȥʋơࡪ�
Moura, 2020.

Em se tratando da classe desses bens, destaca-se que, conforme dados da SPU, a 
grande maioria desse patrimônio se classifica como do tipo dominial, totalizando em 
654.370 imóveis, o que corresponde a 92%. Esses imóveis não são ocupados pela Admi-
nistração Pública, mas por terceiros, existindo diversos instrumentos jurídicos para que 
a Secretaria do Patrimônio da União possa destinar esses imóveis a agentes públicos 
ou privados, visando efetivar a função socioambiental desse patrimônio, em harmo-
nia com os programas estratégicos para a nação. Os demais dos 53.284 imóveis (8%) se 
classificam como imóveis de Uso Especial, isto é, imóveis que se destinam à execução de 
serviços administrativos ou à prestação de serviços públicos em geral, tais como prédios 
de repartições públicas. O Gráfico 2 ilustra essa distribuição.

eɭŖ˪ƃȶ�7ࡪࠁ�ǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶ�áŔʋɭǫȟȼȥǫȶ�zȟȶŹǫȍǫŖɭǫȶ�ƎŔ�čȥǫŴȶ�ɽơǌʠȥƎȶ�Ŕ�ƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝȶɽ�Źơȥɽ��
Fonte: Moura, 2020.
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Partindo para a análise do regime de utilização desses imóveis, os dados indicam 
que há 36 categorias de registros de instrumentos para destinação do patrimônio da 
União na base de dados da SPU, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Gestão 
do Patrimônio da União (PNGPU), instituída pelo Decreto de 11 de setembro de 2003 e 
que visou estabelecer critérios para administração, uso, compartilhamento, aquisição 
e destinação dos bens imóveis da União.

þŔŹơȍŔ�7ࡪࠃ�ǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶ�áŔʋɭǫȟȼȥǫȶ�zȟȶŹǫȍǫŖɭǫȶ�ƎŔ�čȥǫŴȶ�ɢȶɭ�èơǌǫȟơ�Ǝơ�čʋǫȍǫ˖ŔƇŴȶ��bȶȥʋơࡪ�
Moura, 2020.

Não é propósito do artigo discutir cada um desses regimes de utilização, mas des-
taca-se que a expressiva maioria dos imóveis se encontram cadastradas nas categorias 
de Inscrição de Ocupação (308.983 imóveis) e Aforamento (300.923 imóveis), o que gera 
receita patrimonial para a União.

Conforme Manual de Orientações para a Destinação do Patrimônio da União ela-
borado pela SPU em 2010, verifica-se que a Inscrição de Ocupação está prevista na Lei 
9.636/1998 e no Decreto-Lei 9.760/1946, se configurando num ato administrativo precário 
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que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante e enseja o pagamento 
anual da taxa de ocupação. Há possibilidade de isenção para famílias com renda de até 
cinco salários mínimos e essa modalidade não gera direito real sobre o imóvel, sendo 
apenas para o reconhecimento de uma situação de fato, podendo, porém, gerar indeniza-
ção nos casos em que houver benfeitorias erigidas de boa fé, construídas com anuência 
da SPU. Os ocupantes regularmente inscritos deverão recolher anualmente à União uma 
taxa de ocupação referente a 2% do valor do imóvel, excluídas as benfeitorias. 

Já o Aforamento é uma modalidade de destinação dos imóveis dominais prevista 
nos Decreto-Lei nº 9.760, de 1946; Decreto-Lei nº 2.398, de 1987; Decreto-Lei nº 3.438, de 
1940 e Lei nº 9.636, de 1998, fazendo referência a um contrato por meio do qual a União 
atribui ao particular 83% do domínio de determinado imóvel, o denominado “domínio 
útil”, e mantém os 17% restantes, o “domínio direto”. Esse instrumento é utilizado nas 
situações em que coexistem a conveniência de destinar o imóvel e, ao mesmo tempo, 
manter o vínculo da propriedade. A concessão do aforamento pode ser gratuita ou one-
rosa (paga) e os foreiros, isto é, aqueles que têm contrato de aforamento com a União 
devem recolher anualmente o foro, uma espécie de receita patrimonial. 

Apesar desse quantitativo elevado e seguindo as propostas desse artigo, também 
é importante destacar a situação dos imóveis que, explicitamente, no momento, não 
estão atendendo aos princípios da função social da propriedade pública. Esse é o caso 
de 4.063 imóveis que estão registrados como vagos para uso (2.916 imóveis), disponível 
para alienação (858 imóveis), esbulhado/invadido (232 imóveis) e em processo de alie-
nação (57 imóveis).

Essa realidade se distribui por todos os estados brasileiros, mas a grande maioria 
dos Imóveis que se encontram vagos para uso está localizada nos estados de Mato Grosso 
do Sul (564 imóveis), São Paulo (534 imóveis), Distrito Federal (339 imóveis), Paraná (203 
imóveis) e Rio Grande do Sul (187 imóveis).

Já os imóveis que se encontram disponível para alienação ou em processo de aliena-
ção, se concentram sobretudo nos estados de São Paulo (327 imóveis), Minas Gerais (226 
imóveis), Distrito Federal (95 imóveis), Ceará (31 imóveis) e Rio Grande do Sul (30 imóveis).

A análise da distribuição por unidade da federação dos imóveis invadidos indica 
que o Ceará (47 imóveis), Minas Gerais (29 imóveis), Paraíba (24 imóveis), Goiás (21 imó-
veis) e Paraná (16 imóveis) são os estados que mais possuem imóveis nessa situação.

No ranking das cidades que lideram essas categorias de utilização, tem-se que 
Brasília é a cidade que mais possui imóveis vagos para uso (339 imóveis) e também é a 
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cidade que mais possui imóveis disponíveis para alienação ou em processo de alienação 
(95 imóveis). Já a cidade de Fortaleza é a que mais possui imóveis invadidos (18 imóveis).

Sobre esses dados, Fonseca e Ferrari (2018) elaboraram um pertinente estudo, des-
tacando que a realidade ainda pode ser muito mais devastadora, pois há inconsistências 
diversas nessa base de dados da SPU. Ademais, os autores destacaram ainda que, com o 
uso adequado desses imóveis, o déficit habitacional poderia ser atenuado, se parte dos 
imóveis vagos da União fosse reaproveitada para moradia, o que seria o cumprimento 
de uma obrigação constitucional do governo brasileiro. 

Outro aspecto que merece ser destacado é a existência da categoria de imóveis na 
situação de “locação para terceiros”, sendo apresentado pela base de dados da SPU que a 
União possui 313 imóveis nessa categoria. Tal falto significa que, em que pese a existên-
cia de significativos imóveis, a União ainda assim aluga imóveis de particulares para a 
execução de seus serviços. Como estado e cidade que mais concentram essa categoria, 
incrivelmente, destacam-se as cidades que também possuem número consideraval de 
imóveis vagos, à saber: São Paulo (117 imóveis), Campinas (103 imóveis), Brasília (96 
imóveis) e Rio de Janeiro (63 imóveis).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou dimensionar a propriedade imobiliária pública da 
União, diagnosticando aspectos quantitativos dos registros desses imóveis na base de 
dados fornecida pela SPU. Como resultados gerais do estudo, identificou-se que o Brasil 
possui um número expressivo de imóveis distribuídos pelos estados brasileiros, sendo 
tal fato, muito em virtude do modelo de gestão e ocupação do território brasileiro ainda 
herdado da coroa Portuguesa.

Esses imóveis foram tratados quanto aos seus usos especiais e dominicais, sendo que 
essa segunda categoria corresponde a 92% de todos os imóveis cadastrados, indicando 
que tais imóveis têm potencial significativo para gerar receitas patrimoniais, bem como 
servir para cumprimento de interesse público. Apesar disso, o que tem se evidenciado 
na prática é que esse patrimônio tem servido a interesses mercadológicos diversos, não 
tendo sido priorizado pela SPU um uso que esteja compatível com as principais neces-
sidades do deficit habitacional brasileiro.

No que se refere ao cumprimento da função social da propriedade e olhando exclu-
sivamente para os imóveis cadastrados como em situação de desocupação, foi consta-
tando um número expressivo de imóveis ociosos que se distribuem nos territórios das 
cidades brasileiras, marcando as suas paisagens. Em paralelo a esta situação, verifica-se 
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que há imóveis que são alugados, demonstrando que ainda é preciso compatibilizar o 
princípio da eficiência no uso dos recursos públicos.

Por fim, as análises aqui realizadas reforçam a necessidade de melhor se conhecer 
o patrimônio imobiliário público, uma vez que essa propriedade possui interferência 
no modo como o espaço urbano está estruturado, interferindo na dinâmica urbana 
da cidade. Contudo, a realidade é desafiadora para os três níveis de governo, tendo em 
vista que todos enfrentam dificuldades para controlar e manter esse patrimônio, fato 
comprovado com as diversas inconsistências verificadas nas bases de dados.

Como parte de uma pesquisa ainda em desenvolvimento, o desafio atual consiste em 
melhor compreender alguns aspectos dessa propriedade, espacializá-la e, posteriormente, 
estimular uma reflexão sobre como a propriedade imobiliária pública está distribuída no 
território, analisando ainda a interferência do poder público no modo como os espaços 
são concebidos, sendo não só o regulador, mas também produtor desse espaço, uma vez 
que este é proprietário de terrenos e prédios, inclusive em áreas centrais das cidades. 

Nesse contexto e apesar do caráter exploratório da pesquisa, questiona-se a neces-
sidade de promover o melhor uso deste patrimônio público, sendo fundamental que a 
sociedade se aproprie do tema, pressionando pela clareza na prestação das informações, 
bem como no seu registro e controle.
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RESUMO

Arquitetos e paisagistas com conhecimento histórico e experiência em design e planejamento 
de jardins zoológicos são escassos. Devido a isso, a maior parte dos projetos dessas instituições 
acabem sendo realizados por profissionais sem instrução adequada, que muitas vezes copiam 
o design de outros jardins zoológicos, fazendo com que erros já exaltados pela literatura sejam 
repetidos. Assim, este estudo busca proporcionar fundamentações aos profissionais responsáveis 
pelos projetos dessas instituições. Fornecendo um panorama sobre a evolução do seus conceitos 
e propostas de design e identificando os principais aspectos que devam ser considerados no 
planejamento e design dos espaços abertos de jardins zoológicos contemporâneos. Espera-se 
que este breve panorama contribua para a qualificação dos profissionais responsáveis pelos 
projetos de jardins zoológicos no Brasil, onde não há área de formação especifica, auxiliando-os 
a compreender as peculiaridades desses espaços.

PALAVRAS-CHAVE: jardim zoológico. design. planejamento. espaços abertos.

ABSTRACT

Architects and landscapers with historical knowledge and experience in the design and planning 
of zoological gardens are scarce. Due to this fact, most of the projects of these institutions are per-
formed by professionals without proper instruction, which often make copies of other zoological 
gardens design, causing errors already exalted in the literature to be repeated. Therefore, this 
study aims to provide foundations to professionals responsible for these institutions projects. 
Providing an evolution overview of its concepts and design proposals and identifying the main 
aspects that should be considered in the planning and design of the contemporary zoological 
gardens open spaces. It is expected that this brief overview contribute to the qualification of 
professionals responsible for zoos projects in Brazil, where there is no specific training area, 
helping them to understand the peculiarities of those spaces.

KEYWORDS: zoological garden. design. planning. open spaces.

RESUMEN

Los arquitectos y paisajistas con conocimiento histórico y experiencia en diseño y planificación de 
zoológicos son escasos. Debido a esto, la mayoría de los proyectos de estas instituciones terminan 
siendo llevados a cabo por profesionales sin una educación adecuada, que a menudo copian el 
diseño de otros zoológicos, lo que hace que se repitan los errores ya ensalzados en la literatura. 
Por lo tanto, este estudio busca proporcionar las bases para los profesionales responsables 
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de los proyectos de estas instituciones. Proporciona una visión general de la evolución de sus 
conceptos y propuestas de diseño e identifica los aspectos principales que deben considerarse en 
la planificación y diseño de espacios abiertos en jardines zoológicos contemporáneos. Se espera 
que esta breve descripción contribuya a la calificación de los profesionales responsables de los 
proyectos de jardines zoológicos en Brasil, donde no hay un área de capacitación específica, 
ayudándoles a comprender las peculiaridades de estos espacios.

PALABRAS-CLAVE: jardín Zoológico. diseño. planificación. espacios abiertos.

INTRODUÇÃO

Jardins zoológicos contemporâneos possuem papéis fundamentais na conservação 
das espécies, na realização de pesquisas, e na educação e entretenimento do público. No 
entanto, os jardins zoológicos na forma que conhecemos hoje, existem apenas desde 
meados do século XVIII, quando a visão homocêntrica ficou de lado, e passou-se a unir 
plantas, animas e pessoas no mesmo ambiente, com o mesmo grau de importância 
(BARATAY & HARDOUIN-FUGIER, 2002). Pode-se afirmar, que os jardins zoológicos refletem 
as diferentes posturas do homem com relação à natureza, os avanços tecnológicos e as 
mudanças na sociedade, e por isso, podem apresentar diferentes características (MULLAN 
& MARVIN, 1999; HANCOCKS, 2003).

A literatura indica que as equipes responsáveis pelo planejamento e design dos 
jardins zoológicos devem ser compostas por especialistas de várias áreas, dentre eles 
arquitetos, paisagistas, engenheiros, botânicos e biólogos (zoólogos). Entretanto, Coe 
(2011) afirma que arquitetos e paisagistas com amplo conhecimento e experiência em 
design de zoológicos são escassos. Assim, em muitos casos (inclusive no Brasil), os novos 
espaços abertos e instalações dos jardins zoológicos são planejados pelos funcionários 
dessas instituições, com pouco conhecimento sobre design estético dos espaços aber-
tos, ou por profissionais da construção com pouco conhecimento sobre a natureza dos 
jardins zoológicos. Frequentemente, por não haver conhecimento específico, surgem 
cópias do design de outros zoológicos, muitas vezes ultrapassados, o que faz o avanço 
no design se tornar lento.

É necessário que os principais profissionais responsáveis pelo design e planeja-
mento destes espaços, os arquitetos e paisagistas, possuam um leque fundamentado de 
conhecimentos sobre o assunto, para que os erros do passado não voltem a ser cometidos. 
O estudo da arquitetura de jardins zoológico deve ajudar o projetista a entender a relação 
animal-humano. Uma relação que exige métodos e soluções alternativos para manter 
um equilíbrio entre o bem-estar animal e a promoção os ideais dos jardins zoológicos 
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(educação, entretenimento, pesquisa e conservação). O design dos espaços abertos de 
um jardim zoológico deve ser capaz de envolver o público com o ambiente, assim, é 
necessário que os profissionais estejam cientes das possibilidades de planejamento dos 
espaços, seja em relação a aspectos físicos, seja para aspectos sensoriais. 

Deste modo, este estudo tem como objetivo o fornecimento de um panorama 
sobre a evolução do conceito e design dos jardins zoológicos desde a antiguidade até 
os tempos atuais, identificando os principais aspectos que devam ser considerados 
pelos profissionais da área, no design e planejamento dos espaços abertos de jardins 
zoológicos contemporâneos.

A EVOLUÇÃO DO CONCEITO E DESIGN DOS JARDINS ZOOLÓGICOS

Desde tempos antigos o homem tem fascínio pelos animais, sendo o povo grego o 
primeiro da Europa a exibir animais em coleções zoológicas, a partir do século IV a.C. No 
século XVI, praticamente todas as grandes civilizações europeias mantinham coleções 
de animais (HANCOCKS, 2003). Nessa época, os animais eram mantidos em jaulas ou na 
própria armadilha de captura. Os menageries, como ficaram conhecidos, eram vistos 
apenas pelos donos das coleções, pelos seus familiares, amigos e por pessoas com status 
(BARATAY & HARDOUIN-FUGIER, 2002; VILJOEN, 2012). Essas coleções cumpriam apenas o 
papel de entretenimento, e o controle humano sobre os animais era evidente.

No século XVII, as influências barrocas e humanistas materializaram-se no desenho 
dos menageries, e esses passaram a ser vistos como locais onde a cultura e a natureza 
se encontravam. Os grandes jardins floridos se tornaram inspiração para a nova onda 
de coleções de animais e, de tal modo, os menageries se tornaram estruturalmente 
parecidos com os jardins botânicos. Assim, passaram a ser chamados de jardins zoo-
lógicos (HANCOCKS, 2003). A coleção zoológica do Jardim de Versalhes, construída em 
1664, representou, segundo Hancocks (2003), o primeiro jardim zoológico, e simbolizou 
o fim das coleções burguesas de animais selvagens para uma coleção em benefício dos 
visitantes. No entanto, a arquitetura do espaço ainda não era desenhada para acomodar 
os animais, mas sim para infundir aquilo que se considerava uma qualidade cultural 
associada aos animais (MULLAN & MARVIN, 1999).

No século XIX, a criação da Sociedade Zoológica de Londres, em 1826, e do Jardim 
Zoológico de Londres, em 1828, foram marcos na mudança de pensamento e de atitudes 
em relação aos jardins zoológicos e a natureza (HANCOCKS, 2003). Todo o desenho e pla-
neamento do zoológico londrino foi baseado em métodos científicos, no estilo pitoresco 
e na busca da “verdade absoluta”. Ele foi proposto como um lugar em que a zoologia 
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pudesse ser ensinada, estudada e observada. No desenho das edificações foram conside-
rados interesses tanto do público quanto dos animais (BARATAY & HARDOUIN-FUGIER, 
2002; HANCOCKS, 2003; VILJOEN, 2012). Os jardins zoológicos do início do século XX, em 
grande parte, foram estabelecidos seguindo os preceitos do Jardim Zoológico de Londres. 

Figura 1: Representação de um fosso, em corte. Fonte: ilustração por Fabricio Gallo, colorida 
pela autora, 2020.

Ainda na primeira década do século XX, houve uma mudança de atitude, e a natu-
reza voltou a perder seu papel de protagonista, pertencendo novamente aos visitantes 
(HANCOCKS, 2003). Em contraste com tais atitudes, surgiam também alguns projetos 
que seguiam outro caminho, buscando valorizar e melhorar aspectos da manutenção 
de animais selvagens em cativeiro. Em 1907, Hagenbeck foi o primeiro a propor a com-
binação de uma paisagem natural, sem recintos enjaulados, em uma visão romântica de 
criação de habitats mais próximos da realidade (HANCOCKS, 2003), no qual as barreiras 
de barras de ferro nos limites destes recintos seriam substituidos por grandes fossos 
e valas (Figura 1), criando a ilusão de que não existia qualquer tipo de separação entre 
animais e público (EBENHÖH, 1992; COE, 2011). 
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Na década de 1930, com a chegada do Movimento Moderno na arquitetura, o design 
dos jardins zoológicos passou por uma intensa modificação, e muitas das inovações 
de Hagenbeck foram esquecidas. A “Era Moderna”, chamada de “Era Desinfetante”, na 
história dos jardins zoológicos (HANCOCKS, 2003), foi uma fase em que estes ambientes 
adotaram um estilo de “pureza científica”. Na proposta modernista, o zoológico é um 
espaço composto por uma série de recintos esculturalmente construídos em que os 
animais serviam apenas para animar a precisão matemática e técnica do uso dos mate-
riais construtivos, na sua maior parte, o concreto. Os recintos destinados aos animais 
eram feitos de concreto, aço e azulejos, formando compridas linhas retas, círculos ou 
quadrados. Os recintos estéreis e envidraçados não permitiam qualquer tipo de contato, 
que não o visual, entre o público e o animal, e eram espaços praticamente destituídos de 
elementos adicionais (HANCOCKS, 2003). Tais conceitos da Era Moderna permaneceram 
em uso até a década de 1960.

A influência do movimento ambiental da década de 1970 foi um momento crucial na 
comunidade zoológica. Nessa época, a ecologia e a conservação da natureza se tornaram 
os conceitos e princípios básicos para a gestão, manutenção e planejamento dos jardins 
zoológicos, fazendo surgir um novo conceito chamado de imersão na paisagem (landscape 
immersion). Este novo conceito era baseado nos princípios defendidos por Hagenbeck e 
tinha como base filosófica os conceitos do Biocentrismo, que é uma concepção segundo 
a qual todas as formas de vida são igualmente importantes, não sendo a humanidade 
ou a natureza o centro da existência (HANCOCKS, 2003; COE, 2011; VILJOEN, 2012). 

A imersão na paisagem trata da natureza com mais ênfase e é regida pela intenção 
de criar perfeitas ilusões de paisagens, onde o animal é parte integrante do ecossistema, 
não apenas a peça central de uma cena pintada. Além disso, não apresenta separações 
visíveis entre as áreas dos animais e dos visitantes (VILJOEN, 2012). As estratégias de 
desenho e planejamento que apoiam este conceito têm como uma das principais inten-
ções chegar ao lado emocional do público e só depois ao seu lado intelectual, fazendo-o 
imergir tanto física como psicologicamente no habitat natural (EBENHÖH, 1992; HAN-
COCKS, 2003; COE, 2011). As premissas elaboradas no conceito de imersão na paisagem 
permanecem em uso até a atualidade, hoje denominada como design imersivo (COE, 2012). 
O design imersivo tornou-se tão parte da cultura dos jardins zoológicos que qualquer 
exposição não planejada dessa maneira é questionada pela literatura por sua validade 
e suas chances de sucesso.

Atualmente, nos jardins zoológicos contemporâneos, além dos recintos baseados 
nos conceitos do design imersivo, também são encontrados três variações de recintos 
inspirados na arquitetura moderna, porém, diferentes da época do Modernismo, sendo 
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eles: o modernismo temático, o pós-modernismo e o modernismo escondido (COE, 2011). 
A arquitetura dos recintos do modernismo temático é caracterizada pelo uso de temas, 
inspirados em objetos ou lugares, combinados com elementos e materiais de alta tecno-
logia. O do pós-modernismo, é caracterizada pela inclusão de alegorias e fantasias que 
simbolizam elementos e se inspiram em elementos naturais e em animais. Por último, 
a arquitetura dos recintos com modernismo escondido é caracterizada pela implanta-
ção de edifícios funcionais, submersos na paisagem e frequentemente ocultados por 
vegetações. No entanto, essas inspirações artísticas na arquitetura moderna, não são 
bem vistas pela comunidade zoológica.

A Figura 2, a seguir, resume a evolução desde a época dos menagéres até a atualidade.

bǫǌʠɭŔࡪࠁ����ơʽȶȍʠƇŴȶ�Ǝȶɽ�ǿŔɭƎǫȥɽ�˖ȶȶȍȷǌǫƃȶɽ�Ŕȶ�ȍȶȥǌȶ�Ǝȶ�ʋơȟɢȶࡪ�Ǝơ�ȟơȥŔǌơɭǫơɽ�Ū�˖ȶȶȍȷǌǫƃȶɽ�
como parques educativos.  Fonte: ilustração por Fabricio Gallo, colorida pela autora, 2020.

O PLANEJAMENTO DOS JARDINS ZOOLÓGICOS CONTEMPORÂNEOS

Nos últimos 100 anos, o processo de planejamento dos jardins zoológicos evo-
luiu, passando de um planejamento meramente espacial (edifícios, exposições, fluxos 
de tráfego, manutenção, entre outros), para um que engloba questões como a gestão 
do espaço, programas educativos e de conservação da natureza, entretenimento do 
público, proteção de espécies e investigação científica. Mullan & Marvin (1999) indicam 
em seu estudo que a construção de um jardim zoológico é um processo complexo, pois 
deve-se assegurar não somente a qualidade de vida dos animais, e também que estes 
não fujam, mas a qualidade do espaço dos visitantes de modo que possam aprender 
com ele e aproveitar o passeio. Entende-se que a arquitetura é um processo de criação e 
modelagem do espaço, e nos jardins zoológicos, o espaço tem que ser criado para os dois 
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tipos de criaturas: animais e humanos. Os recintos dos animais são importantes, mas 
as áreas entre eles, também são altamente significativas, pois é o espaço dos humanos 
nos zoológicos (EBENHÖH, 1992; MULLAN & MARVIN, 1999).

Mullan e Marvin (1999) argumentam que os animais nunca devem ser os segundos 
em importância em um jardim zoológico, e que os visitantes devem sair do zoológico 
encantadas pelos animais, e não pela arquitetura. No entanto, percebe-se que os arqui-
tetos e designers de jardins zoológicos contemporâneos desejam criar algo para ser 
evidente, ou seja, eles parecem pensar primeiro em termos de arte e estética e esquecem 
o propósito para qual os prédios e espaços são projetados. Destaca-se, desde os estudos 
de Hagenbeck, que os conceitos de natureza e vida animal devem ser encontrados em 
todas as partes de um jardim zoológico, e que esse espaço não deve ser somente uma 
obra de arte (MULLAN & MARVIN, 1999). 

O problema básico que se enfrenta, é que a arquitetura é um processo cultural, 
e os próprios arquitetos são moldados por um complexo de forças estéticas, técnicas, 
culturais e históricas, e sendo assim, é raro ver nos projetos contemporâneos, réplicas do 
mundo natural, sem intervenções arquitetônicas monumentais. Isso é perceptível, por 
exemplo, nos aviários do Zoológico de Öhringen, na Alemanha (Figura 3), onde a forma 
arquitetônica das gaiolas chama mais a atenção, e possivelmente fica mais marcada 
na memória, do que os próprios animais que estão sendo apresentados aos visitantes 
naquela exposição.  Entendendo-se o processo cultural da arquitetura contemporânea, 
deve-se buscar que as inevitáveis intervenções estético-arquitetônicas em jardins zoo-
lógicos sempre busquem o aumento no destaque dos animais, e o aumento da atrativi-
dade do espaço, seguindo ao máximo os conceitos do design imersivo. É essencial que 
todo o espaço seja planejado para que o visitante se sinta imerso no ambiente natural 
apresentado (EBENHÖH, 1992; COE, 2011; 2012). 
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Figura 3: Aviário do Zoológico de Öhringen, na Alemanha, exemplo de design zoológico onde a 
arquitetura e a estética se tornam protagonistas, e não os animais e o ambiente natural. Fonte: 
ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ -ȟơƎǫʠȟएŔƎȶȶȍȶǌǫƃȶȶǠɭǫȥǌơȥȇɭơɽǫȥǌɽŔɭƃǠǫʋơȇʋʠɭ˖ࠁࠆࠅࠆࠇࠆŹɭŹɭƃȶȟ́
ǌŔȍȍơɭ ࠈࠀ߿ࠁࠀ߿ࠆ߿�ࡪ��ƃơɽɽŔƎȶ�ơȟ́

Em relação aos espaços abertos dos jardins zoológicos, o espaço humano dessas 
instituições, a literatura indica que os projetistas devem considerar fundamentalmente 
o ponto de vista dos visitantes (EBENHÖH, 1992; GRAETZ, 1995). Todo o planeamento do 
espaço humano de um jardim zoológico deve ter como finalidade, tornar a visita ao 
espaço uma experiência educativa, enriquecedora e memorável, a ser repetida. Para isso, 
é indicado pela literatura que alguns aspectos do espaço sejam considerados e pensados.

A riqueza perceptiva do espaço é um desses aspectos. Sugere-se que a estratégia de 
planejamento e design dos espaços abertos de jardins zoológicos tenha como intuito 
fazer o espaço o mais rico possível, ou seja, um mosaico de variados estímulos físicos 
e visuais. No entanto, ao mesmo tempo projetado de tal modo que o público perceba 
com clareza todos os estímulos apresentados, desde os animais, à vegetação e à água, os 
equipamentos e caminhos. Tendo isto em consideração, é essencial evitar a obstrução 
de vistas importantes e a presença de elementos não naturais no espaço (EBENHÖH, 
1992). Considerando que os jardins zoológicos contemporâneos, e os seus habitats de 
design imersivo, muitas vezes apresentam uma densa vegetação e variedade topográfica, 
também se torna essencial a proximidade do visitante quanto aos recintos, de modo a 
maximizar a possibilidade de visualização dos animais. A proximidade entre o público 
e os animais é um dos fatores que mais podem influenciar no impacto que uma visita 
ao jardim zoológico pode ter, já que quando mais próximo está o animal, maior é o 
impacto no visitante, e maior o potencial de aprendizado (COE, 2011; 2012). As pessoas 
anseiam a possibilidade tocar nos animais, mas como não se pode tocar, querem estar 
tão perto do animal quanto possível. 
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A orientabilidade dos visitantes no espaço também é um dos principais aspectos 
a ser considerado, e é intimamente influenciado pelas circulações. Bitgood (2011) indica 
que as circulações sejam projetadas segundo uma linha condutora principal, de modo a 
gerar uma estrutura de circulação lógica, de claro entendimento, que facilite a orientação 
espacial dos visitantes. Coe (2011) afirma que a forma mais eficaz de planejar o sistema 
de circulação é criando um sistema de direção com um só sentido ou com hierarquia de 
caminhos. Com esse método, os visitantes se movem no espaço passando pelas exposi-
ções que se encontram distribuídas de forma a contar uma história e com uma lógica 
própria. Ao contar uma história e ao seguir certa lógica, o sistema de circulação faz com 
que exista uma continuidade de ideias e uma intenção clara de motivar o público a man-
tê-lo interessado pelo espaço. Entretanto, a configuração de circulação mais vista nos 
jardins zoológicos não possui hierarquia, apresentando muitas circulações aleatórias. 
Neste tipo de circulação, a orientação dos visitantes nos espaços do jardim zoológico é 
ineficiente, necessitando de eficientes dispositivos de orientação espacial (sinalização).

Além da riqueza perceptiva e da orientabilidade, também se destaca na literatura 
a necessidade das instalações e demais equipamentos do espaço serem adequados as 
necessidades dos visitantes. As instalações precisam ser atraentes e visualmente ajusta-
das com a missão do jardim zoológico (EBENHÖH, 1992). Os visitantes precisam ter uma 
visão geral do parque para encontrar banheiros, restaurantes e bebedouros. Quando se 
cansam, precisam de lugares para sentar e descansar. Precisam de sombra de árvores 
ou de estruturas construídas e fontes de água que criem um microclima e impessam o 
calor e frio excessivos. 

A seguir, são detalhadas as instalações e equipamentos dos espaços abertos de jar-
dins zoológicos que devem ser conhecidos pelos profissionais responsáveis pelo design 
e planejamento dessas instituições.

'ĮĴīķĴķīĮ�Ð�ðĊĮĴăÉĦÐĮ�ÌÐ�Ĩďðď�ďĮ�ŒðĮðĴĊĴÐĮ

De modo a tornar a visita ao jardim zoológico agradável, a literatura indica que é 
necessário prover o espaço de estruturas de apoio ao público, traduzidas como: zonas de 
descanso, estacionamentos, restaurantes, zonas de piquenique, banheiros, quiosques de 
informação, lojas de lembrancinhas, edificações para educação ambiental e pracinhas. 
Jardins Zoológicos são lugares onde a caminhada é geralmente necessária, sendo assim, 
áreas de descanso para os visitantes devem estar disponíveis em toda a área de visitação 
(EBENHÖH, 1992). O design do estacionamento deve considerar caraterísticas como a 
capacidade, segurança, sinalização, e paisagismo. Ebenhöh (1992) indica que muitos 
visitantes levam seus próprios alimentos, e assim, áreas de piquenique são importantes.
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'ăÐĉÐĊĴďĮ�ÌďĮ�īÐÆðĊĴďĮȥÐŘĨďĮðÉĦÐĮ

Os elementos físicos das exposições são: as estruturas de malha flexível ou malha 
rígida (Figura 4a), fossos (Figura 4b), corrimãos, vegetação e estruturas de enriquecimento 
ambiental. A malha metálica está presente na maioria dos jardins zoológicos, e é utilizada 
como uma barreira, relativamente transparente, entre o público e os animais (GRAETZ, 
1995). Quanto aos fossos, à literatura os descreve como sendo uma escavação no terreno, 
com a presença ou não de água, e com uma variação de tamanhos e formas de acordo 
com o tipo que animal que ali irá habitar. Tem como função a contenção dos animais, 
sem o visitante estar ciente disto. Juntamente dos fossos, a maioria das exposições 
zoológicas têm corrimãos. Uma solução para escondê-los, é substituir o corrimão pelo 
plantio de alguma vegetação com uma largura suficientemente dissuasiva. Os elementos 
de enriquecimento ambiental, de modo geral, tratam-se de locais e estruturas para os 
animais descansarem ou objetos de distração, por exemplo, troncos, plantas trepadeiras 
e elementos rochosos, que visualmente contribuem para o efeito natural (Figura 4b).

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��%ŔɭɭơǫɭŔɽ�ơȟ�ɭơƃǫȥʋȶɽ�Ǝơ�ǿŔɭƎǫȥɽ�˖ȶȶȍȷǌǫƃȶɽࡪ�Ŕ�ɭơƃǫȥʋȶ�Ǝơ�Ŕʽơɽ�ƃȶȟ�ŹŔɭɭơǫɭŔ�Ǝơ�ʋơȍŔ�
ȟơʋŖȍǫƃŔ�Ź�ơȥɭǫɩʠơƃǫȟơȥʋȶ�ŔȟŹǫơȥʋŔȍ�ȥȶ�ɭơƃǫȥʋȶ�Ǝơ�ʋǫǌɭơɽ�bȶȥʋơࡪ�ǉȶʋȶɽ�ƎŔ�ŔʠʋȶɭŔࠃࠀ߿ࠁ�

Vegetação e recursos naturais

A função da vegetação existente nos jardins zoológicos contemporâneos pode 
ser (i) definição de espaços, (ii) criação de microclimas, (iii) elemento decorativo, (iv) 
elemento recreativo para os animais e visitantes (Figura 5a), (v) oferecer fragrâncias, (vi) 
elemento educativo para os visitantes, (vii) sugerir visuais, (xiii) proporcionar variedade 
ambiental (cores e texturas), e (xi) simular os habitats naturais dos animais (EBENHÖH, 
1992). A simulação de habitats com vegetação serve não apenas um propósito decorativo, 
mas também educativo, pois retratam o contexto natural do animal e demonstram uma 
concordância ecológica. 
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bǫǌʠɭŔࡪࠄ��ĪơǌơʋŔƇŴȶ�ơ�ƃȶɭɢȶɽ�ƎࢫŖǌʠŔ�ơȟ�ǿŔɭƎǫȥɽ�˖ȶȶȍȷǌǫƃȶɽࡪ�Ŕ�ɢȍŔȥʋǫȶ�ȥȶ�ɭơƃǫȥʋȶ�ƎŔɽ�ȶȥƇŔɽ�Ź�
lago para aves aquáticas. Fonte: fotos da autora, 2017.

Indica-se que em um jardim zoológico qualificado, a vegetação seja capaz de trans-
mitir ao público uma sensação de fluidez e naturalidade na passagem de uma exposição 
para outra. As árvores oferecem sombra, que é um aspecto muito importante para o 
conforto dos visitantes em dias quentes (EBENHÖH, 1992). Proporcionam escala verti-
cal, intimidade e aconchego a um espaço. Servem como elemento recreacional para as 
crianças, que podem brincar com seus galhos baixos. Os gramados podem determinar 
onde as pessoas podem se sentar, brincar e fazer piquenique ou apenas descansar e 
tomar banho de sol. 

Alem da vegetação, lagos e fontes de água (Figura 5b) desempenham um papel 
importante no design e planejamento dos jardins zoológicos. Além das qualidades esté-
ticas de corpos d’água, há uma possibilidade de exibir alguns tipos de pássaros e peixes 
que podem ser muito atrativos. Tais recursos naturais também auxiliam no conforto 
dos animais e visitantes, pois ajudam na criação de microclimas.

Mobiliários

Os mobiliários mais frequentemente encontrados nos jardins zoológicos são: 
bancos, lixeiras, luminárias, e bebedouros. Ebenhöh (1992) afirma que é necessário que 
uma abundância de bancos seja fornecida para os visitantes, para sentar e descansar, 
visto que caminhada é geralmente necessária nos jardins zoológicos, e em muitos casos, 
longa. Devido à heterogeneidade dos grupos de visitantes dessas instituições, muitas vezes 
apenas alguma parte do grupo quer descansar, enquanto os membros mais enérgicos 
querem desfrutar as atividades. Assim, é indicado pela literatura que os bancos sejam 
posicionados de tal forma que ofereçam conforto e uma boa visão a área de visitação 
(EBENHÖH, 1992). Ebenhöh (1992), também indica que latas de lixo sejam fornecidas em 
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torno de todas as estruturas e instalações, por serem pontos de concentração para os 
visitantes. Esses mobiliários podem ser especialmente concebidos como simples (tra-
dicionais, urbanos), ou com alguma temática, que também contribui com a educação 
ambiental dos visitantes.

Recursos recreativos

Os recursos recreativos que podem ser encontrados em jardins zoológicos são: 
pracinhas para crianças, esculturas e outros elementos educativas, painéis e pinturas, e 
estruturas de jogos e entretenimento. As pracinhas podem ser especialmente concebidas 
como simples, coloridas ou com alguma temática, que também contribui com a educação 
das crianças. Já as esculturas de animais ou de elementos naturais presentes em jardins 
zoológicos proporcionam às crianças e, até adultos, novas possibilidades de conhecer a 
natureza. A representação das espécies em esculturas realistas, que diferentemente dos 
animais dos zoológicos podem ser tocadas e exploradas, são muito valorizadas, já que 
nos animais reais em exposição não é permitido o contato direto. Entre as esculturas 
mais comuns encontradas nos jardins zoológicos, estão (i) marcas de pegadas de animais, 
(ii) texturas de peles, (iii) ovos, (iv) garras, (v) cascos, e (vi) animais propriamente ditos. 

Elementos de circulação

Como indicado anteriormente, os espaços destinados tanto ao público quanto aos 
animais devem parecer como um só, sendo esse um dos principais desafios dos respon-
sáveis pelo design e planejamento desses ambientes. Ao projetar um jardim zoológico, 
é necessário se pensar em vários aspectos relacionados a circulação dos visitantes, tais 
como forma (Figura 6a), direção, largura e comprimento dos caminhos (fluxo), tipo 
de pavimentação, acessibilidade e a necessidade de implantação de pontes, escadas e 
observatórios (EBENHÖH, 1992; BITGOOD, 2011). A circulação também pode ser pensada 
segundo os efeitos sensoriais que se deseja obter no espaço.
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bǫǌʠɭŔࡪࠅ��-ǫɭƃʠȍŔƇŴȶ�ơȟ�ǿŔɭƎǫȥɽ�˖ȶȶȍȷǌǫƃȶɽࡪ�Ŕ�ƃŔȟǫȥǠȶ�ɭơʋȶ�ơ�ɢŔʽǫȟơȥʋŔƎȶ�Ź�ƃŔȟǫȥǠȶ�ɽǫȥʠȶɽȶ�
e sem pavimentação. Fonte: fotos da autora, 2018.

Dispositivos de orientação espacial

A literatura indica que pode haver uma grande quantidade de pontos de tomada 
de decisão nos jardins zoológicos (BITGOOD, 2011), e, portanto, os visitantes precisam ser 
capazes de determinar onde eles querem ir. Assim, os dispositivos de orientação espacial 
(wayfinding) são importantes nesses ambientes, pois permitem que as pessoas se locali-
zem. Quando as pessoas ficam perdidas, não absorvem todas as informações educativas 
e recreativas fornecidas pelo espaço (EBENHÖH, 1992). Dispositivos de orientação com 
fotos, gráficos e ícones codificados por cores, que apelam para todas as idades, podem 
ser mais bem compreendidos por crianças e pessoas com baixa capacidade cognitiva. 
Os dispositivos de orientação espacial mais comuns nos jardins zoológicos são sinais: 
(i) direcionais (Figura 7a), (ii) de identificação, (iii) educacionais (Figuras 7b), (iv) mapas 
de você-está-aqui e (v) mapas de mão. 

bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠆ�ǫɽɢȶɽǫʋǫʽȶɽ�Ǝơ�ȶɭǫơȥʋŔƇŴȶ�ơɽɢŔƃǫŔȍࡪ�Ŕ�ɽǫȥŔȍ�ƎǫɭơƃǫȶȥŔȍ�Ź�ɽǫȥŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�ơƎʠƃŔʋǫʽŔ�bȶȥʋơࡪ�
fotos da autora, 2018. 

CONCLUSÕES

Após a revisão de literatura sobre a evolução e conceito e design dos jardins zoo-
lógicos, pode-se verificar que estas instituições passaram por muitas mudanças não 
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apenas de conceito, mas também de estruturação física. Passaram de espaços simplórios, 
sem naturalidade, para verdadeiros parques de conservação da vida natural, com uma 
estrutura pensada para o bem-estar tanto das espécies cativas que lá vivem, quanto 
para os seus visitantes, que são a parte fundamental da função educacional dos jardins 
zoológicos contemporâneos.

Constatou-se que o planejamento e design dos espaços abertos de jardins zoo-
lógicos contemporâneos deve ser realizado de modo a proporcionar ao visitante um 
espaço o mais natural possível. No qual as intervenções arquitetônicas tenham o obje-
tivo de exaltar a natureza e a vida animal, e não ela própria. Considera-se, é claro, que a 
arquitetura deva ser utilizada de modo artístico e contemporâneo nessas instituições, 
contudo, sempre buscando enaltecer primeiramente a natureza. Julga-se necessário, por 
fim, que o projetista deixe de lado seu senso crítico de design aplicado, por exemplo, em 
parques e praças do meio urbano. Os projetistas precisam perceber que o design tem 
um papel a desempenhar na promoção dos ideais dos jardins zoológicos (educação, 
entretenimento, pesquisa e conservação). Isso é alcançado por duas coisas: primeiro, 
fazer exposições que funcionam bem e, segundo, criar uma experiência estética total e 
positiva para os visitantes.

Quanto aos aspectos a serem considerados e pensados pelos projetistas para uma 
experiencia positiva, verificou-se que é indicado que o design e planejamento do espaço 
seja realizado de modo a proporcionar aos visitantes: (1) riqueza perceptiva, referente 
a variedade de elementos, efeitos e atividades e suas possíveis organizações; (2) orien-
tabilidade, relacionada a capacidade do visitante de perceber, acessar os espaços e se 
locomover pelo espaço sem se perder; e (3) adequação, referindo-se a ao grau com que o 
espaço está ajustado as necessidades dos visitantes. Destaca-se que o principal desafio 
para os projetistas é o de tornar uma visita a estes espaços um processo em que o público 
simultaneamente se diverte, interage com os animais e adquire conhecimentos sobre 
a natureza. 

Destaca-se ainda, a necessidade dos responsáveis pelo design e planejamento de 
jardins zoológicos terem conhecimento sobre as instalações e equipamentos dos espa-
ços dessas instituições, sendo elas: (a) estruturas e instalações de apoio aos visitantes, 
traduzidas em espaços como áreas de descanso, estacionamentos, restaurantes, áreas de 
piquenique, banheiros, quiosques de informação, lojas de lembrancinhas, edificações 
para educação ambiental e pracinhas; (b) elementos dos recintos/exposições, referen-
tes as barreiras de malha, fossos, corrimãos, vegetação e estruturas de enriquecimento 
ambiental; mobiliários, tais como bancos, lixeiras, luminárias, e bebedouros; recursos 
recreativos, que podem ser painéis e pinturas, elementos e jogos de entretenimento edu-
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cacional, esculturas e outros elementos educativos e pracinhas para crianças; elementos 
de circulação, relacionados com a direção, largura (fluxo) e tipo de pavimentação dos 
caminhos, com a acessibilidade, e a necessidade de implantação de pontes, escadas e 
observatórios; e dispositivos de orientação espacial que referem-se principalmente aos 
sinais direcionais, de identificação, mapas de você-está-aqui e mapas de mão.

Espera-se que este breve panorama contribua para a qualificação dos profissio-
nais da área, fazendo-os compreender as peculiaridades dos jardins zoológicos e que, 
conhecendo seu histórico, não surjam cópias do design outros jardins zoológicos, muitas 
vezes ultrapassados.
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RESUMO 

Este artigo busca discutir as recentes dinâmicas da produção imobiliária na cidade de São Paulo 
e suas articulações com os novos instrumentos urbanísticos estipulados pelo Plano Diretor 
Estratégico (PDE) de 2014, em especial os “Eixos de Estruturação da Transformação Urbana” 
(EETUs). Os EETUs são áreas caracterizadas pela proximidade a grandes sistemas de transporte 
coletivo, como corredores de ônibus e linhas de trem e metrô. Por meio do estabelecimento de 
maior potencial construtivo, em comparação ao restante da cidade, o plano almeja a atração 
da produção imobiliária nessas zonas com o objetivo de aumentar a densidade populacional, 
de forma a democratizar o acesso pela população a esses grandes sistemas de transporte. O 
artigo organiza-se em três partes,  uma primeira que se debruça sobre a definição dos EETUs 
e seus objetivos, a segunda que discute o panorama geral da cidade e do mercado imobiliário 
e por fim uma aproximação ao estudo de caso da Avenida Rebouças, que se apresenta como 
exemplo paradigmático das presentes transformações nos eixos. Um mapeamento detalhado 
das proximidades da avenida e dos respectivos lançamentos imobiliários permitiu a elaboração 
de uma série de hipóteses acerca da eficiência do PDE em atingir seus objetivos de democrati-
zação do acesso ao transporte, moradia e garantia de maior sustentabilidade. Os resultados 
desse artigo indicam que apesar do importante incremento construtivo identificado nos eixos, 
o cumprimento dos objetivos definidos tem sido limitados por estratégias imobiliárias que 
intensificaram a valorização imobiliária e a diferenciação espacial.  

PALAVRAS-CHAVE: Produção do espaço. Mercado imobiliário. Plano Diretor Estratégico. Infra-
estruturas urbanas.

ABSTR ACT

This article tries to discuss the recent dynamics of the real estate production in the city of São 
Paulo with the the new urban planning instruments created by the Plano Diretor Estratégico 
(PDE) of 2014, with emphasis in the “Structural Axes of Urban Transformation’’ (SAUT). The SAUTs 
are areas characterized by their proximity to big axes of public transport, like bus corridors, 
and train and metro stations. By establishing a higher construction potencial, in comparison 
to the rest of the city, the plan aims to attract the real estate production to these zones with the 
objective of increasing the populational density, in order to provide a more democrat access 
to these big systems of transport for the population. This article is organized in tree parts, 
the first one dwells in the definition of SAUT and its objectives, the second one discusses the 
general outlook of the city and the real estate market and the last one is an approximation, 
using a case study, the Rebouças Avenue, that present itself as an paradigmatic example of the 
recent transformations on the axes. A detailed mapping of its nearbys and property release has 
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allowed us to elaborate a series of hipotesis on the efficiency of the PDE in fulfilling its objectives 
of  democratization of  access to transport, housing and increased sustainability. The results 
of this article shows that despite the important process of constructive increment identified 
in the axes, the resolution of these objectives have been limited by real estate strategies that 
intensified the real estate valuation and espacial differentiation. 

KEYWORDS:  Space production. Real Estate. Master Plan. Urban infrastructure 

RESUMÉN

Este artículo busca discutir las dinámicas recientes en la producción de bienes raíces en la 
ciudad de São Paulo y sus articulaciones con los nuevos instrumentos de planificación urbana 
estipulados por el Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2014, especialmente los “Ejes de Estruc-
turación de Transformación Urbana” 

(EETU). Los EETU son áreas caracterizadas por su proximidad a los grandes sistemas de trans-
porte colectivo, como los corredores de autobuses y las líneas de tren y metro. Al establecer un 
maior potencial de construcción, en comparación con el resto de la ciudad, el plan apunta a 
atraer la producción de bienes raíces en estas áreas con el objetivo de aumentar la densidad de 
población, a fin de democratizar el acceso a estos grandes sistemas de transporte. El artículo 
está organizado en tres partes, la primera se detiene en la definición de EETU y sus objetivos, la 
segunda discute el panorama general de la ciudad y el mercado inmobiliario y la última parte 
es una aproximación, con el caso de estudio de la Avenida Rebouças, que se presenta como un 
ejemplo paradigmático de las transformaciones en los ejes. Un mapeo detallado de su entorno 
y los respectivos lanzamientos de bienes raíces permitieron la elaboración de una serie de 
hipótesis sobre la eficiencia del PDE para alcanzar sus objetivos de democratizar el acceso al 
transporte, la vivienda y garantizar una mayor sostenibilidad. Los resultados de este artículo 
indican que a pesar del importante proceso de intensificación inmobiliaria identificado en los 
ejes, la resolución de estos objetivos se han visto limitadas por estrategias inmobiliarias que 
han intensificado la valoración inmobiliaria y la diferenciación espacial.

PALABRAS-CLAVE:  Producción del espacio. Mercado inmobiliario. Plan de Desarrollo Urbano. 
Infraestructura urbana.
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INTRODUÇÃO

A cidade de São Paulo está no centro de uma recente intensificação da produção 
imobiliária no Brasil, que teve início nos primeiros anos do século XXI e é caracterizada 
pelo aumento do volume da produção articulada a forte valorização imobiliária (BOTELHO, 
2007; SANFELICE, 2010; FIX, 2011; RUFINO, 2012). Esse processo se relaciona diretamente 
com o crescente domínio das finanças (CHESNAIS, 2005; HARVEY, 2005; LAPAVITSAS, 2013). 
Nesse momento de forte atuação das grandes incorporadoras, especialmente em regiões 
metropolitanas, a cidade de São Paulo se destaca a partir do  incremento da produção 
em espaços centrais (FIX, 2007; BOTELHO, 2007; SHIMBO, 2013); e pelo avanço gradual 
em direção a espaços metropolitanos periféricos, onde a atuação até então era menos 
expressiva (VOLOCHKO, 2011; SÍGOLO, 2014). Com o crescimento da cidade em ritmo 
acelerado, o espaço urbano sofre grandes transformações, e o aumento da valorização 
imobiliária constitui-se como um meio de “controle social”, que reforça as desigualdades 
na cidade (BOTELHO, 2007). 

O contexto de crise imobiliária evidenciado a partir de finais de 2013 reforçou 
uma recentralização da produção, com importante aderência do mercado imobiliário 
ao discurso da sustentabilidade, articulando suas dimensões ambientais, econômicas 
e sociais. O consenso em torno da consolidação da ideia de cidades “compactas”, onde 
espaços verdes, habitações e transporte articulam-se de maneira densa e harmônica, 
obscurece o fato de que a intensificação da construção e a aceleração de processos de 
transformação urbana nos espaços centrais impulsionam a valorização imobiliária.  Essa 
lógica reforça o caráter elitista das áreas da cidade que apresentam melhor qualidade 
urbanística, o que contribui para acentuar o desenvolvimento desigual característico 
de nossas cidades.

A desigualdade espacial em São Paulo pode ser observada através da relação entre 
densidade demográfica e oferta de transportes.  As regiões mais afastadas do centro, que 
possuem maior densidade, contam como uma oferta limitada dos grandes sistemas de 
transporte do município. Essas são também as áreas com menor renda, mais habita-
ções precárias e maior presença de autoconstrução. Em contraste com essa realidade, 
alguns locais, nas várzeas dos rios Pinheiros e Tietê e na região Sudoeste, possuem baixa 
densidade e alta concentração de renda em áreas bem providas de transporte público 
(Figura 1). A partir da análise destes desequilíbrios, o Plano Diretor Estratégico (PDE) de 
2014 determinou o adensamento construtivo e populacional nesses locais com maior 
acesso a rede de transportes, enquanto, para a maior parte da cidade instituiu parâme-
tros urbanísticos com restrições ao adensamento. Assim, é estruturada a Macroárea de 
Estruturação Metropolitana (MEM), que configura um território de interesse metropo-
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litano com concentração de Projetos de Intervenção Urbana e Operações Urbanas Con-
sorciadas, instrumentos urbanísticos que promovem a reestruturação dessas regiões. 
Com o mesmo intuito, são formados os Eixos de Estruturação da Transformação Urbana 
(EETUs), que reúnem as áreas de proximidade aos sistemas de mobilidade de média e 
alta capacidade, como corredores de ônibus e estações de metrô e trem, na tentativa de 
promover seu adensamento e reestruturação.

 
bǫǌʠɭŔࡪࠀ��¡ŔɢŔ�Ǝȶɽ�ɽǫɽʋơȟŔɽ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽɢȶɭʋơ�ơ�ƎŔ�ƎơȥɽǫƎŔƎơ�ƎơȟȶǌɭŖ˪ƃŔ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ƃȶȟ�
ƎơʋŔȍǠơ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ɭơǌǫŴȶ�ƃơȥʋɭȶȶơɽʋơ��ʽơȥǫƎŔ�èơŹȶʠƇŔɽ�bȶȥʋơࡪ��FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�z%eF7áF
eþ7�ơ�ò¡č߿ࠁ߿ࠁ��

Dessa forma se objetiva inibir o adensamento em áreas distantes dos núcleos de 
serviços e, ao mesmo tempo, proporcionar maior adensamento construtivo e habita-
cional nas áreas de ZEUs. O instrumento também busca diversificar a classe social da 
futura população, incentivar o uso de transporte coletivo e promover maior qualidade 
urbanística.          

Esse instrumento do PDE teve grande aderência do mercado imobiliário nos seus 
cinco primeiros anos (PMSP, 2019), tendo sido intensificada a produção imobiliária 
nessas áreas quando comparada a um período anterior. Devido aos parâmetros e estí-
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mulos definidos para essas regiões, o mercado imobiliário se adaptou e criou produtos 
diferenciados.

Nesse artigo procuramos compreender como o mercado imobiliário está produ-
zindo e modificando o espaço nas regiões dos EETUs, bem como analisar se esta produção 
vai ao encontro dos objetivos propostos pelo PDE 2014 e cumpre com as diretrizes de 
melhoria da mobilidade e sustentabilidade e acesso a habitação na cidade de São Paulo. 
O presente artigo se estrutura em três partes, além da introdução e das considerações 
finais. A primeira parte se debruça sobre as definições, as especificidades e os objetivos 
dos EETU. A segunda propõe uma breve avaliação acerca dos EETU em toda a cidade, com 
base nos seus lançamentos imobiliários residenciais. Na última, recortamos a investi-
gação em um estudo de caso no eixo da Avenida Rebouças, a partir do levantamento de 
campo e análise de seus lançamentos imobiliários.  

Zw�'A�Zw�#'�'w}t�}�t� �Z�#��}t�Uw9ZtT� �Z��t��U�Ț��T�qtZL'}Z�
PARA O AUMENTO DA SUSTENTABILIDADE URBANA

A cidade de São Paulo apresenta a maior concentração de lançamentos imobiliá-
rios do país e reúne as principais empresas do setor e um volume excepcional de capital 
(SANFELICI, 2013; FIX, 2011). Ao considerar a importância dessas dinâmicas na condução 
das transformações urbana, o PDE de 2014 (Lei 16.050/14) propõe alterações radicais nas 
possibilidades de adensamento construtivo e populacional na cidade. Uma das áreas 
previstas para receber maior adensamento são os EETUs, que compõem, no zoneamento 
de 2016, as Zonas Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU). Os EETUs propõem 
uma reestruturação urbanística através da oferta de uma série de medidas de incentivo 
e definição de restrições às práticas consideradas indesejáveis para a requalificação 
proposta. Dessa forma, o PDE busca fomentar a democratização ao acesso de transporte, 
promoção da sustentabilidade e qualidade urbanística.

Definidos pelos elementos estruturais dos sistemas de transporte cole-
tivo de média e alta capacidade, existentes e planejados, determinam 
áreas de influência potencialmente aptas ao adensamento construtivo 
e populacional e ao uso misto entre usos residenciais e não residenciais. 
(PDE, 2014, p. 67)

O PDE 2014 visa ainda estimular o adensamento habitacional nos EETUs por meio 
de instrumentos e parâmetros urbanísticos específicos. A cota parte é o instrumento 
que define o número mínimo de unidades habitacionais em função da área do terreno 
e do coeficiente de adensamento, assim limita o tamanho delas ao mesmo tempo em 
que estimula a produção de um maior número de unidades. Dessa forma, visa otimizar 



973

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

o aproveitamento do solo urbano nessas áreas, e articular o adensamento construtivo e 
populacional através de unidades potencialmente mais acessíveis em termos de valores. 
Desde o PDE de 2002 o Coeficiente de adensamento (CA), que indica a área máxima a ser 
construída, poderia chegar a 4 apenas nas áreas de Operações Urbanas Consorciadas 
(OUCs), mas com o PDE de 2014 essa área se ampliou para os EETUs e para a MEM[1] (Figura 2). 

Figura 2: Mapa destacando as áreas de São Paulo cujo CA pode chegar até 4, segundo o PDE 
Ǝơࠃࠀ߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ��FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�ò¡č߿ࠁ߿ࠁ��

O PDE define ainda nos EETUs outras estratégias e parâmetros que visam assegurar 
a qualidade urbanística do ambiente construído e a diversidade social da população 
futura. A qualidade urbanística é controlada a partir de estímulos à construção de 
“fachadas ativas” e espaços livres de “fruição pública”, além da preocupação com passeios 
públicos adequados ao fluxo dessas regiões. Na tentativa de assegurar a diversidade 
social do público-alvo desses empreendimentos, limitou-se também o número de vagas 
de garagem a uma por unidade ou uma a cada 70m², o que reforça o uso do transporte 
coletivo e poderia viabilizar unidades com menores custos. É através do adensamento 
urbano e da aproximação das áreas de habitação da cidade com as principais redes de 
transporte coletivo que o PDE 2014 busca compensar a distribuição desigual de equipa-
mentos públicos e de transporte na cidade de São Paulo. 

[1]  Nesse caso, a partir de condições especiais detalhadas na Lei. 
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DO PLANO À PRODUÇÃO DO ESPAÇO: A CONCRETIZAÇÃO DO PLANO 
#At'}Zt�'w}t�}(:A�Z�#'�ǡǟǠǣ�UZw�'A�Zw�#���A#�#'�#'�w�Z�q��OZ

Uma pesquisa recente da London School of Economics and Political Science (LSE), base-
ada em mais de 180 casos de diferentes países, ao analisar os impactos econômicos de 
políticas urbanas que procuram promover a produção de cidades compactas, tal como se 
propõe nos EETUs, mostra que o aumento da densidade acaba por gerar impactos urba-
nos e sociais negativos. A “cidade compacta” é um conceito que reúne as características 
desse ambiente adensado, de forma a reduzir os deslocamentos e assegurar a produção 
de espaços verdes associada como estratégias de alcance de maior sustentabilidade. 
Entre seus benefícios está o aumento da produtividade e dos índices de inovação, a 
diminuição da poluição e a melhoria da eficiência energética da cidade. No entanto, as 
adversidades são o aumento do preço das habitações, o que leva a ampliação das desi-
gualdades, com os benefícios da estratégia restritos à parcela mais rica da população 
(AHLFELDT, PIETROSTEFANI, 2019). 

Apesar dos EETUs se encontrarem em áreas previamente privilegiadas da cidade, 
tiveram sucesso quantitativo no seu objetivo de atrair a produção para dentro de seus 
limites, uma vez que se observa uma grande intensificação na produção imobiliária 
nessas áreas. As áreas correspondentes às ZEU somam 3,7% da área urbana da cidade 
de São Paulo e entre 2009 a 2013 concentraram em seu território 19.963 unidades resi-
denciais novas. Entre 2014 e 2018 esse número saltou para 23.795, representando um 
aumento de cerca de 19,2% (PMSP, 2019). Em relação às características das unidades 
observa-se que houve um significativo aumento de imóveis de pequena metragem e um 
menor número de unidades de grande metragem. No período de 2009 a 2013, nas áreas 
que viriam a ser EETU, a porcentagem de unidades lançadas de até 35m² era de 5,7%, já 
no período seguinte, de 2014 a 2018, essa porcentagem saltou para 30%. No primeiro 
período, as unidades com mais do que 70m² compunham 35% do total e se reduziram a 
18% no período seguinte. Em relação às vagas de garagem, o plano conseguiu estimular 
o surgimento de unidades sem vagas. No período de 2014 a 2018, 59% das unidades não 
contaram com vagas, o que anteriormente era apenas 1% (PMSP, 2019).  

Quando observamos a produção imobiliária nos EETUs definidos no PDE constata-
mos que a intensificação dos lançamentos (Figura 3) é distribuída de forma desigual pela 
cidade. Verifica-se que os lançamentos estão principalmente concentrados em regiões, 
como a Oeste e Sul, que já contavam com grande número de empreendimentos, ou seja, 
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já valorizadas pelo mercado imobiliário, tendo sido a expansão territorial da produção 
promovida pelos eixos muito discreta. 

Dessa maneira, uma das intenções dos EETU de expandir a área de interesse da 
produção imobiliária para regiões mais periféricas, porém providas de infraestrutura 
de transporte de modo a servirem como alternativa de moradia para a população mais 
pobre, teve pouca adesão. Uma exceção a esse processo, seria a Zona Leste, que apresentou 
expressivo aumento de lançamentos onde anteriormente não se observava praticamente 
nenhum. 

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��¡ŔɢŔ�ƃȶȟɢŔɭŔʋǫʽȶ�Ǝȶɽ�ȍŔȥƇŔȟơȥʋȶɽ�ɭơɽǫƎơȥƃǫŔǫɽ�Ǝȶɽ�ɢơɭǭȶƎȶɽ�Ǝơࠃࠀ߿ࠁࠆ߿�ࠀࠀ߿ࠁ��ơࠃࠀ߿ࠁࠇ߿�  �����������������������ࠇࠀ߿ࠁ
bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�ƎŔ�ò¡č��ơ�òzò�-¶F߿ࠁ߿ࠁ�

Isso significa que em vez das fronteiras imobiliárias terem se expandido para 
fora das áreas valorizadas, se voltaram para a intensificação das áreas já valorizadas. 
Em muitos casos, os eixos, pela movimentação excessiva de veículos e consequente 
poluição, tornaram-se espaços menos valorizados dentro de bairros nobres. Assim se 
aproveita o rent gap criado, isso é, a valorização potencial criada pela diferença entre 
a renda da terra com o uso presente, deteriorado, e a renda da terra possível em razão 
dos usos futuros projetados (SMITH, 1996). A reinserção da produção imobiliária nesses 
espaços configura-se como extensão da valorização das áreas vizinhas e viabiliza-se 
pelas vantagens construtivas oferecidas pelo PDE. São alguns desses espaços da cidade 
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que passam a apresentar acelerada transformação associada a importante valorização, 
permitindo a intensificação da captura da renda imobiliária a partir dessas profundas 
mudanças. A percepção desses processos exige uma análise mais aproximada, com 
observação das alterações concretas a partir diferenciação dos produtos imobiliários e 
por sua concentração. Procuramos desenvolver essa perspectiva a partir do caso para-
digmático da Avenida Rebouças.  

Zw�'A�Zw�'���}t�Uw9ZtT� �Z��t��U��q'OZw�UZ�Zw�qtZ#�}Zw�
IMOBILIÁRIOS: UMA ANÁLISE DA AVENIDA REBOUÇAS

A Avenida Rebouças está localizada na região oeste da cidade, na subprefeitura de 
Pinheiros, bairro tradicional de classe média, cujo preço do metro quadrado é o quinto 
maior da cidade, 13 mil reais[2] em 2018. Ela também se insere no bairro dos Jardins, de 
classe média alta e parte de um de seus lados é incluída como Zona Exclusivamente 
Residencial, o que exclui sua definição como eixo nessa porção. A Avenida foi escolhida 
como estudo de caso por ser um dos Eixos com maior número de lançamentos imobi-
liários recentes na cidade, passando atualmente por processos de forte transformação 
da paisagem (Figura 3). Nela também pode se observar um conjunto de estratégias bas-
tante sofisticadas pela ação de grandes incorporadoras e novos agentes imobiliários, 
que leva a um forte processo de diferenciação dos produtos imobiliários articulado a 
intensa valorização.

A Avenida Rebouças apresenta várias das características que o Plano, através de seus 
instrumentos, se propõe a modificar. Por estar localizada em uma região com enorme 
oferta de serviços públicos, e por ser ela mesma um importante corredor de transporte 
coletivo, que conecta as zonas Oeste e Sul com o centro (Figura 4), seu entorno se torna 
um local adequado e desejável ao adensamento. Na análise mais detalhada da Figura 
4, observa-se que a densidade no bairro de Pinheiros é relativamente alta e se reduz 
fortemente nas quadras voltadas para a Avenida (Figura 4-Detalhe). 

�ࠁ �7ŔƎȶɽ�ƎŔ�F¡%è�Fòáࠇࠀ߿ࠁ��èơʋǫɭŔƎȶɽ�Ǝơࡪ�Fòþ�7!¶�¶ɽ�Ǝơ˖�ŹŔǫɭɭȶɽ�ƃȶȟ�ȟࡋ�ȟŔǫɽ�ƃŔɭȶɽ�Ǝơ�
òŴȶ�áŔʠȍȶ�ɢŔɭŔ�ǫȟȷʽơǫɽ�Ǝơࠁ��Ǝȶɭȟǫʋȷɭǫȶɽ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ȟŔɭ�7ࠇࠀǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟ�ऒǠʋʋɢɽࡪǉȶʋȶɽ
ơɽʋŔƎŔȶƃȶȟŹɭǌŔȍơɭǫŔɽƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔƎȶɽȶɽ -ŹŔǫɭɭȶɽƃȶȟȟȟŔǫɽƃŔɭȶƎơɽŔȶɢŔʠȍȶɢŔɭŔǫ߿ࠀ
moveis-de-2-dormitorios,36078>. Acesso em: 29 fev de 2020.
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Figura 4:  Mapa das rotas dos sistemas de transporte que passam pela Avenida Rebouças com 
ƎơʋŔȍǠơ�ƎŔ�ƎơȥɽǫƎŔƎơ�ƎơȟȶǌɭŖ˪ƃŔ�ƎŔ�ɭơǌǫŴȶ�bȶȥʋơࡪ��FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�ƎŔ�
òáþɭŔȥɽ�-¡þz%eF7áFeþ7ò¡č��ơ�-Fþ߿ࠁ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��¡ŔɢŔ�Ǝȶɽ�ȍŔȥƇŔȟơȥʋȶɽ�ɭơɽǫƎơȥƃǫŔǫɽ�ȥŔ�ɭơǌǫŴȶ�ƎŔ��ʽơȥǫƎŔ�èơŹȶʠƇŔɽ�ƃȍŔɽɽǫ˪ƃŔƎȶɽ�ɢơȍȶ�
ȥʡȟơɭȶ�Ǝơ�ʠȥǫƎŔƎơɽ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�Ǝȶ�òzò�-¶F�ò¡č�7�Fz¥b¶�
e levantamento de campo. 
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A partir de 2014, quando as quadras adjacentes e a Avenida se tornaram EETU, 
inicia-se um processo de grande atração de investimentos imobiliários para a área, 
que se transforma em um verdadeiro canteiro de obras. Com base no levantamento de 
campo que se concentrou nos 3 km de extensão da avenida e avançou para apenas algu-
mas quadras do entorno foi possível identificar 31 empreendimentos em andamento 
(Figura 5). Desses, 9 ainda estão na etapa de demolição, portanto nossa análise foca nos 
outros 22 empreendimentos, onde pode se coletar um maior número de informações 
nos canteiros e sites das empresas. Ao se observar a Figura 5, com os lançamentos resi-
denciais classificados pelo número de unidades[3] na região da Rebouças antes e depois 
da instituição dos EETUs é possível constatar que antes de 2014 não havia nenhum 
empreendimento na Avenida, enquanto depois desse ano nota-se um número conside-
rável de lançamentos distribuídos por toda sua extensão. Também é possível verificar 
um aumento no porte dessas construções, em relação aos lançamentos na região no 
período anterior ao PDE de 2014.

Em relação às tipologias dos apartamentos ofertados, há a presença de studios 
em 8 dos 22 lançamentos, apartamentos de 1 a 2 quartos em 17 deles e apartamentos 
com mais de três quartos em 10. Em 15 deles, há a oferta de apartamentos com mais de 
100m², ao mesmo tempo em que 12 ofertam apartamentos menores do que 50m². De uma 
maneira geral, observa-se que a maior parte dos lançamentos aposta na diversificação de 
unidades, para atrair diferentes públicos. Nesses casos, as unidades de metragem menor 
compõem a maior parte do total de unidades ofertadas. Já em relação aos incentivos à 
maior qualidade urbanística, grande parte dos empreendimentos os adotou. A fachada 
ativa se mostrou presente em 60% deles e o uso misto em 27%.  Essa fachada ativa é 
valorizada nas peças publicitárias (Figuras 6 e 7) que se aproveitam da requalificação 
urbana proposta pelo PDE como um atrativo do empreendimento.

�ࠂ �òǫɽʋơȟŔ�Ǝơ��ƎȟǫȥǫɽʋɭŔƇŴȶ�ɽ�ƎŔƎȶɽ�ɩʠơ�ƃȶȟɢɝơ�ȶ�ơɽʋʠƎȶ�ɽŴȶ�ɢɭȶʽơȥǫơȥʋơɽ�Ǝȶ�òzò�-¶F¶ࢱ�
Ǝȶ�-ȷƎǫǌȶ�Ǝơ�¶ŹɭŔɽ�ơ�FƎǫ˪ƃŔƇɝơɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔ�ŔȥŖȍǫɽơ�Ǝȶɽ�ŔȍʽŔɭŖɽ�Ǝơ�ơˉơƃʠƇŴȶ�Ǝơ�ơƎǫ˪ƃŔƇɝơɽ�
novas da cidade de São Paulo. Para a melhor visualização, os empreendimentos com menos 
de 40 unidades foram retirados da Figura 5, restringindo a análise aos empreendimentos de 
maior porte.
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bǫǌʠɭŔɽࠅ��ơࡪࠆ��zȟŔǌơȥɽ�ǫȍʠɽʋɭŔʋǫʽŔɽ�ƎŔɽ�ǉʠʋʠɭŔɽ�ǉŔƃǠŔƎŔɽ�ŔʋǫʽŔɽ�Ǝȶɽ�ơȟɢɭơơȥƎǫȟơȥʋȶɽ�á¶7�
Pinheiros e Alameda Jardins, respectivamente da esquerda para direita. Fonte: Figura 6, Nortis. 
bǫǌʠɭŔࡪࠆ��þǫɽǠȟŔȥ�òɢơˊơɭ

Ao analisarmos as unidades imobiliárias ofertadas é possível dividi-las em dois prin-
cipais grupos: os apartamentos studios e os de alto padrão com grande metragem. A maior 
parte dos empreendimentos oferecem essas duas tipologias de apartamentos, de forma 
que a média da área se encaixa nas restrições da cota parte, instrumento urbanístico do 
PDE que define a quantidade de moradias a serem construídas em determinado terreno, 
na ideia de promoção de “maior inclusão social”. Os estúdios não possuem separação 
entre quarto, sala e cozinha e apresentam metragem muito pequena, podendo chegar até 
a 14m². Em contrapartida os serviços condominiais oferecidos são diversos, pois buscam 
compensar a falta de espaços privativos nas unidades. Os empreendimentos possuem 
serviços como lavanderia coletiva e espaços de coworking, além de áreas comuns padrões 
em outros condomínios de alta renda, como piscinas e academias. Apesar do PDE se 
colocar como estratégia de democratização da cidade, há muitos apartamentos de alto 
padrão ofertados, com grande metragem e tratamento luxuoso. Esses empreendimentos 
conseguem chegar em plantas com mais de 150m² com grandes áreas de varanda, que 
não são computáveis no cálculo da cota parte. 

Uma nova tendência que se observa na Avenida é a de transformar essas pequenas 
unidades de estúdio em unidades rotativas junto a plataformas de hospedagem e aluguel 
temporário. Podemos ver esse fenômeno nos empreendimentos da JFLliving e da Vita-
con. Essa última se utiliza de uma plataforma própria, a Housi[4]. Esse tipo de uso surge 
fortemente na Avenida Rebouças e se contradiz aos objetivos do PDE de democratizar 

�ࠃ ���ɢȍŔʋŔǉȶɭȟŔ�qȶʠɽǫ�ɽʋŔɭʋʠɢ�ƃɭǫŔƎŔ�ɢơȍŔ�ĪǫʋŔƃȶȥ�ƃȶȟȶ�ȟơǫȶ�Ǝơ�ǌơɭǫɭ�ŔȍʠǌʠƢǫɽ�ʋơȟɢȶɭŖɭǫȶɽ�
Ǝơ�ɽʠŔɽ�ɢɭȷɢɭǫŔɽ�ʠȥǫƎŔƎơɽ�ƎơƃȍŔɭŔɽơࢨ�ʠȟŔ�ɢȍŔʋŔǉȶɭȟŔ�Ǝơ�ȟȶɭŔƎǫŔ�ȶȥƎơȟŔȥƎ߿߿ࠀ�ह�ƎǫǌǫʋŔȍ�ơ�
ɽơȟ�ŹʠɭȶƃɭŔƃǫŔɽࢩ�ƃȶȟ�ʠȟŔ�ŔȟɢȍŔ�ȶǉơɭʋŔ�Ǝơ�ɽơɭʽǫƇȶɽ�ɢŔɭŔ�ɽơʠɽ�ƃȍǫơȥʋơɽ�7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�Ǡʋʋɢɽࡪ
ơˉŔȟơŔŹɭǫȍƃȶȟŹɭɢȟơƃȶȟŔȥȶʽŔɽʋŔɭʋʠɢƎŔʽǫʋŔƃȶȥŔȍʠǌŔɭơƃȶȟȶɢơƎǫɭƃȶȟǫƎŔɢơȍȶ-
-rappi. Acessada em 29 de abril de 2020.
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o acesso a habitação e estimular mobilidade mais sustentável, já que na prática atrai 
turistas e moradores temporários. 

Os argumentos de venda desse novo produto imobiliário concentram-se na loca-
lização. É enfática a relação de proximidade a bairros, serviços e comércio para se justi-
ficar a implementação em uma Avenida tão movimentada, ao mesmo tempo em que se 
reforçam as possibilidades de mobilidade que o eixo oferece. Por se tratar de uma avenida 
desvalorizada para moradia, localizada em um bairro tradicional de classe média, se 
utiliza da valorização já existente da região, inserindo a Avenida Rebouças no bairro de 
Pinheiros e de Jardins. Muitos dos nomes dos empreendimentos são referentes às ruas 
transversais à Avenida onde o empreendimento está localizado, associando-o assim 
mais ao bairro e distanciando-o do imaginário da Avenida Rebouças - pelo menos de 
sua imagem atual. No marketing dos empreendimentos também se reforça os inúmeros 
serviços ofertados pelo condomínio, com destaque para a exclusividade, e consequente 
fragmentação da cidade, que esses oferecem. Em suma, se busca justificar a moradia em 
unidades pequenas na Avenida movimentada pelas qualidades da região e do condo-
mínio. Toda essa argumentação de venda pode ser observada nas peças publicitárias 
desses empreendimentos (Figuras 8 a 12).

Figuras 8, 9 e 10: Peças publicitárias dos empreendimentos Alameda Jardins, White 2880 e 
Rebouças 499. Fonte: encartes publicitários, 2020. 

Figura 10: Diferenciais oferecidos pelo empreendimento Alameda Jardins. Fonte Alameda Jardins, 
þǫɽǠȟŔȥ�òɢơˊơɭ߿ࠁ߿ࠁ�
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Figuras 11 e 12: Propagandas Z. Pinheiros reforçando a privilegiada localização do empreendi-
ȟơȥʋȶ�bȶȥʋơࡪ�FȥƃŔɭʋơ�ɢʠŹȍǫƃǫʋŖɭǫȶ�Ł�áǫȥǠơǫɭȶɽ�FŁþF-߿ࠁ߿ࠁ�

O resultado dessa produção intensa e diferenciada, contraditoriamente baseada 
na associação de elementos de uma cidade compacta e sustentável e de exclusividade da 
propriedade condominial, é o alcance de altos valores de m², que chegam a uma média 
de cerca de 16.600 reais[5]. Se as transformações no espaço da Avenida Rebouças parecem 
ser incontestáveis, o horizonte projetado é de forte diferenciação espacial, restringindo 

para poucos o usufruto da cidade compacta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evidente aproximação entre o mercado imobiliário e as infraestruturas públi-
cas de mobilidade se revela como estratégia central para o aumento da rentabilidade 
das grandes incorporadoras em metrópoles como São Paulo. Apoiadas em preceitos de 
cidade compacta e sustentável, as políticas públicas ao estimularem a concentração 
de um conjunto de investimentos privados em determinadas zonas das cidades vêm 
impulsionando transformações aceleradas que precisam ser discutidas. A evidente 
aproximação entre o mercado imobiliário e as infraestruturas públicas de mobilidade 
se revela como estratégia central para o aumento da rentabilidade das grandes incor-
poradoras em metrópoles como São Paulo.  

A partir da análise dos lançamentos imobiliários residenciais em São Paulo e do 
estudo de caso da Avenida Rebouças é possível observar o aumento da densidade cons-
trutiva nos EETUs fundamentada em uma intensificação da produção imobiliária. Essa 

[5]  Valor encontrado a partir da pesquisa do valor de venda de diferentes unidades dos 
empreendimentos levantados em campo, nos sites o!ciais dos empreendimentos e em sites 
de anúncio de vendas de imóveis.
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intensificação se deu principalmente em regiões já valorizadas da cidade, enquanto os 
Eixos localizados em regiões menos centrais apresentaram um avanço em produção 
limitado. 

A tentativa do PDE 2014 de manter as áreas de EETU acessíveis também não se 
concretizou. Apesar do tamanho das unidades e do número de vagas de garagem terem 
realmente diminuído, o público-alvo dos empreendimentos são casais jovens e solteiros 
com alto poder aquisitivo, ao invés de famílias de renda mais baixa. Além disso, verifica-se 
um forte crescimento de novas formas de propriedade, como as de uso rotativo (Airbnb, 
hotéis e plataformas próprias das empresas, como a Housi da Vitacon). 

O mercado, ao criar novas estratégias e discursos, produziu um produto atrativo que 
lhe rendeu grandes ganhos e gerou ainda mais valorização nessas áreas, o que perpetua a 
diferenciação socioespacial. Dessa maneira, os EETU foram capazes de atrair a produção 
do mercado imobiliário e aumentar a densidade construtiva, mas ao custo da elitização 
dessas áreas, não conseguindo garantir a democratização do acesso ao transporte nem 
a maior sustentabilidade da cidade. 

O modelo de “Cidade Compacta”, no qual o PDE de 2014 se respalda, tem sofrido for-
tes questionamentos. Os benefícios do aumento da densidade inferem principalmente 
em quesitos econômicos que se contrapõem a uma série de prejuízos, como o aumento 
do preço dos imóveis e um direcionamento a imóveis de locação por temporada, que 
pouco contribuem para melhor inserção da população na cidade, principalmente dos 
mais pobres. O impacto desse adensamento para as grandes cidades acaba sendo for-
temente negativo, pois os benefícios da “cidade compacta” se concretizam apenas para 
um grupo seleto. A “moradia” passa a ser vista cada vez mais como uma possibilidade 
de investimento, enquanto o PDE reproduz o discurso que a política produziria maior 
inclusão. Portanto, a ideia de que esta solução seria um caminho eficiente para se alcançar 
uma cidade mais igualitária e sustentável é bastante limitada, uma vez que acaba por 
reforçar o cenário de maior diferenciação social. 
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RESUMO

Este artigo apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre as Políticas Públicas relacionadas 
à mineração no Brasil para identificar ações planejadas pelo governo para a etapa posterior 
ao fechamento de minas. Abordamos o tema em três etapas: 1) revisão da legislação em âmbito 
federal; 2) revisão da legislação estadual de Minas Gerais, o maior produtor de minério do país; 
3) revisão da legislação no âmbito municipal da cidade de Itabirito-MG que está se preparando 
para a fase pós-industrial. Apontamos potencialidades e fragilidades da legislação atual em 
preparar os municípios para lidarem com a etapa pós-mineração, e os caminhos para moda-
lidades mais sustentáveis de desenvolvimento econômico e social nessas regiões. 

PALAVRAS-CHAVE: mineração. desenvolvimento. Políticas Públicas. fechamento de minas. 

ABSTRACT

This paper presents a brief review of Public Policies about mining in Brazil to identify actions 
planned by the government for the stage after the closure of mines. We address the topic in 
three steps: 1) Review of the legislation at the federal level; 2) Review of the state legislation of 
Minas Gerais, the most abundant ore producer in the country; 3) Review of the legislation at 
the municipal level, Itabirito-MG city, which is preparing itself for the post-industrial stage. 
We point out the potential and weaknesses of the current legislation in preparing the munici-
palities to deal with the post-mining stage, pointing out ways for more sustainable modalities 
of economic and social development in these regions.

KEYWORDS: mining. development. Public Policies. closure of mines.

RESUMEN

En este artículo se presenta una breve revisión bibliográfica de las Políticas Públicas sobre 
la minería en Brasil para identificar las acciones planificadas por el gobierno para la etapa 
posterior al cierre de las minas. Abordamos el tema en tres pasos: 1) Revisión de la legislación a 
nivel federal; 2) Revisión de la legislación estatal de Minas Gerais, el productor de mineral más 
abundante del país; 3) Revisión de la legislación a nivel municipal de la ciudad de Itabirito-MG, 
que se está preparando para la fase posindustrial. Señalamos el potencial y las debilidades de 
la legislación actual en la preparación de los municipios para enfrentar la etapa posterior 
a la explotación minera, señalando las vías para modalidades más sostenibles de desarrollo 
económico y social en estas regiones.

PALABRAS-CLAVE: minería. desarrollo. Políticas Públicas. cierre de minas.
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INTRODUÇÃO

A mineração no Brasil está submetida a um conjunto de regulamentações, nos 
três níveis de poder: federal, estadual e municipal. O cumprimento dessas legislações e 
dos processos de licenciamento ambientais são passos fundamentais para o controle e 
a minimização de impactos, sejam eles socioeconômicos ou ambientais.

A seguir serão apresentadas as legislações e Políticas Públicas relacionadas à mine-
ração, com foco nas práticas relacionadas ao desenvolvimento social e à proteção do meio 
ambiente, no contexto de fechamento de mina ou periodo pós industrial. O objetivo é 
compreender se essas legislações e Políticas Públicas são suficientes e eficientes para 
estimular um desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável, de forma a 
descentralizar o setor econômico dos locais afetados pela mineração, diminuindo o 
enclave economico, minimizando a dependência e os impactos da atividade, preparando 
a região para o período de fechamento de mina e pós industrial.

LEGISLAÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS À MINERAÇÃO

Legislação Federal

A legislação brasileira vem sendo desenvolvida ao longo dos anos com o intuito de 
estabelecer normas, procedimentos e instrumentos adequados para que o Poder Público 
impeça ou diminua os impactos decorrentes das atividades minerárias (THOMÉ, 2009). 
A história do direito minerário no Brasil teve início em 1532, quando a Coroa dividiu 
as capitanias e impôs como obrigação aos donatários a pesquisa por novas jazidas 
minerais e de pedras preciosas (TONIDANDEL, 2011). No período colonial, a propriedade 
dos recursos minerais pertencia à Coroa Portuguesa. O aproveitamento dos recursos 
era feito mediante autorização de terceiros, obrigando-os a fazer o pagamento de uma 
contribuição denominada “quinto” (DIAS, 2013). 

A Constituição de 1934 estipulou o primeiro Código de Minas. O solo e o subsolo 
brasileiros foram desvinculados juridicamente, os bens minerais são de propriedade da 
União e compete a ela administrá-los. Assim o minerador tem o direito de exploração, 
mas não a posse dos recursos (TONIDANDEL, 2011). Neste período também foi criado o 
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão governamental encarregado 
de gerir e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional.

A atividade mineradora nacional é regida pelo Código de Mineração de 1967, res-
ponsável por regulamentar as modalidades de exploração dos recursos minerais (TONI-



988

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

DANDEL, 2011). Em 1969 foi criada a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 
responsável por realizar o mapeamento geológico do Brasil, compondo um banco de dados 
para o desenvolvimento de conhecimento dos recursos minerais e do setor da mineração. 

A partir dos anos de 1970, o conceito de Desenvolvimento Sustentável tornou-se 
mais popular, e influenciou legislações e políticas posteriores. Assim, a Lei nº 6.938/1981, 
aprovou a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) que tem como objetivo a compa-
tibilização do desenvolvimento econômico e social, preservação da qualidade do meio 
ambiente. Ela explicita o papel de Estados e Municípios na proteção ao meio ambiente, 
considerado-o patrimônio público a ser assegurado e protegido. Reforça ainda a impor-
tância da educação ambiental em ambiente acadêmico e comunitário, com o objetivo 
de capacitá-la para participação ativa. 

Juntamente foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), composto 
por diversos órgãos ambientais, em níveis federais, estaduais e municipais. O SISNAMA 
tem como responsabilidade a criação, normatização e fiscalização de leis e diretrizes 
ambientais. É composto pelos: 1) Conselho de Governo, que reúne ministérios e a Casa 
Civil da Presidência da República, com o objetivo de elaborar diretrizes; 2) Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão fiscalizador, formado por membros do 
Governo Federal, Estadual e Municipal, profissionais e líderes comunitários que tenham 
engajamento e preocupação com o assunto;  3) Ministério do Meio Ambiente (MMA) que 
elabora, aplica e supervisiona as normas em todo o país; 4) Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), um dos executores das normas; 
5) Órgãos Seccionais, que são as entidades estaduais responsáveis por todo o processo e, 
por fim,  6) Órgãos Locais ou Entidades Municipais que controlam e gerenciam as boas 
práticas nos municípios. Nesta estrutura, os Estados têm autonomia para criar suas 
próprias leis, fiscalizar e licenciar obras que estão dentro da sua divisão geográfica, ou 
que podem impactar dois ou mais municípios. Já os municípios têm a possibilidade de 
ampliar o debate sobre as responsabilidades aos moradores, que podem participar mais 
incisivamente das decisões relacionadas à atividade. 

Em 1986, o processo de regulamentação do licenciamento ambiental foi iniciado 
pelo CONAMA. Por meio do Decreto n° 97.632 de 10 de abril de 1989, se estabelece que os 
empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais devem apresen-
tar três importantes documentos: o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório do 
Impacto Ambiental (RIMA) e um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). Esses 
documentos são exigidos para instalação de obras ou atividade potencialmente causadora 
de degradação do meio ambiente. O EIA e o RIMA são exigidos na fase de Licença Prévia. 
O RIMA se destina à comunidade, e deve ter linguagem acessível e objetiva, enquanto o 
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EIA é o estudo completo, com todo o detalhamento necessário para análise dos técnicos 
responsáveis pela aprovação do projeto. O PRAD tem como objetivo a reabilitação da 
área minerada. Sánchez (2001) defende que a recuperação é “o conjunto de ações que 
visam tornar a área apta para algum uso produtivo, não necessariamente idêntico ao 
que antecedeu a atividade de mineração” (SANCHEZ, 2001, p. 48). Graças ao princípio da 
participação, qualquer cidadão ou instituição pode se manifestar a esse respeito, sendo 
recomendável que a população do entorno seja consultada para que apresente as suas 
considerações.

A Constituição Federal 1988, avança significativamente nos quesitos de proteção 
ao meio ambiente e viabilidade de desenvolvimento para as áreas mineradoras. O 
Art.20 assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação no resultado da exploração desses recur-
sos minerais, por meio de compensação financeira[1]. O Art.225 impõe ao poder público 
e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações e estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Assim, o capítulo VI do Art.225, estabelece que aquele que explorar recursos 
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente[2]. 

Em 1989, a Lei Federal nº 7.990/1989 regulamentou a Compensação Financeira pela 
Exploração dos Recursos Minerais (CFEM). No art. 8º da lei é determinado que não se pode 
aplicar os valores arrecadados em pagamento de dívidas e no quadro permanente de 
funcionários. Determina que as rendas deverão ser aplicadas em projetos que direta ou 
indiretamente revertam os valores em prol da comunidade local na forma de melhoria da 
infraestrutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação. A Lei Federal nº 8.001/1990, 
estabeleceu os percentuais a serem distribuídos aos Municípios, aos Estados e à União[3]. 
No ano de 1997, o MMA atualizou a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) de 1981, 
instituindo a obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental (LA) para regularização. Por 
meio deste documento o poder público busca controlar a atividades humanas no meio 

[1]  Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (CFEM).

[2]  No caso de Minas Gerais, dependendo do porte do empreendimento e da abrangência, 
o órgão responsável é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável (SEMAD). Em caso de empreendimentos de impacto local, o responsável é o Município.

[3]  Em 18 de dezembro de 2017 é sacionada a lei nº 13.540, que faz alterações na CFEM. 
As principais alterações são referentes a hipótese de incidência, base de cálculo e alíquotas;    
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ambiente, promovendo a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a proteção 
dos recursos naturais. 

A resolução CONAMA nº 237/1997 definiu o licenciamento ambiental como pro-
cedimento administrativo. Define a competência legal para licenciar, em função da 
abrangência dos impactos diretos que uma atividade pode gerar, da seguinte maneira: 
do município, se os impactos diretos forem locais; do estado, se dois ou mais municípios 
forem impactados diretamente; e do IBAMA, quando os impactos diretos ultrapassem os 
limites territoriais de um ou mais estados. Outro avanço neste período foi a promulgação 
da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei nº 9.605/1998, que criminaliza ações lesivas ao meio 
ambiente, tal como a desobediência à legislação. 

Em 2001, a Norma Reguladora de Mineração (NRM) nº 20 da Portaria nº 237 (DNPM) 
aborda sobre o processo de fechamento ou suspensão da mina, exigindo um Plano de 
Fechamento. Durante o período de 2002 a 2010 os avanços legislativos relacionados ao 
meio ambiente focaram em aspectos relacionadas a biomas e biodiversidade, gestão de 
recursos sólidos, hídricos e mudanças climáticas, existindo uma ausência de atualização 
ou criação de legislações com foco na atividade mineradora. É importante salientar que 
durante o período dos anos de 2000 – 2014 a atividade mineradora estava vivendo os 
reflexo do boom das commodities.

No ano de 2010, foi criada pela Lei nº 12.334, a Política Nacional de Segurança de 
Barragens e o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens[4]. No 
mesmo ano, o MME divulgou o Plano Nacional de Mineração (PNM) 2030. Este plano 
subsidiará o entendimento de como a atividade mineradora influencia no perfil socio-
econômico da cidade (evidenciado pelos indicadores), salientando sobre a importância 
de se planejar estratégias alternativas de geração de renda para a região. Isto requer, 
por parte do executivo municipal, a elaboração de instrumentos que possibilitem um 
planejamento estratégico das ações governamentais de longo prazo, adotando a política 
de diversificação econômica, tendo em vista a possibilidade de esgotamento das reservas 
minerais. Vale lembrar que o minério de ferro é uma commodity sujeita a oscilações de 
preço, fruto das alterações do ambiente econômico internacional, o que pode interferir 
significativamente na arrecadação municipal. 

O PNM 2030 se baseia em três diretrizes: governança pública, agregação de valor 
e sustentabilidade. Entre as possíveis estratégias, estão: a diversificação econômica; o 
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desenvolvimento do setor de agregação de valor à produção mineral; a criação de pólos de 
desenvolvimento tecnológico e industrial; a formação e capacitação da mão de obra local, 
a fim de atender as demandas específicas do setor; o incentivo a pesquisas, por meio de 
instituições de ensino e do oferecimento de cursos e bolsas de estudos (CARVALHO, 2011). 

Em 2011, a Lei Complementar nº 140 determina que pode haver atuação comple-
mentar ou auxiliar entre os entes federativos, definindo ações administrativas distintas 
para União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Em 2015, foi publicado o Decreto nº 
8.437 que regulamenta o artigo art. 7º da lei, indicando as tipologias de empreendimen-
tos e atividades em que o licenciamento ambiental constitui competência da União. 
Em 2017, o DNPM é extinto, sendo criada a Agência Nacional de Mineração (ANM), uma 
autarquia federal vinculada ao MME, responsável pela gestão da atividade de mineração 
e dos recursos minerais brasileiros. 

No âmbito federal, nota-se a inexistência de Políticas Públicas relacionadas à mine-
ração, processos pós industriais e fechamento de mina, ficando como responsabilidade 
dos estados e municípios criarem suas próprias políticas.

Legislação Estadual 

Em relação a legislações e Políticas Públicas estaduais relacionadas à mineração, 
cada estado brasileiro é responsável por elaborar seus próprios instrumentos e meca-
nismos. Segundo Viana e Bursztyn (2010), Minas Gerais foi um dos estados pioneiros na 
implantação da legislação ambiental. O estado instituiu a Comissão de Política Ambiental 
(COPAM) em 1977 por meio do Decreto nº 18.466. Em 1987 foi transformado em Conselho 
Estadual de Política Ambiental pela Lei Estadual nº 9.514. O Conselho é responsável por 
compatibilizar os planos, programas, projetos e atividades, de acordo com as diretrizes 
federais pertinentes aos objetivos definidos pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Econômico e Social. Atualmente o órgão é regido pela Lei Estadual nº 21.972/2016 e pelo 
Decreto nº 46.953/2016. 

Em 1980, Minas Gerais aprova a Lei Estadual 7.772/80, anterior mesmo à Lei Federal 
6.938/81. A lei estadual dispõe sobre as medidas de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente no estado, determinando formas de controle das fontes poluidoras e as 
penalidades aplicadas nessas situações, além de estimular incentivos e financiamentos 
a projeto de desenvolvimento econômico relacionados ao setor minerador. 

No ano de 1987, a Lei nº 9.525 criou a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), 
um dos órgãos de apoio ao COPAM, que atua vinculada à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), fazendo parte do SISNAMA. A FEAM tem 
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como competência desenvolver e implementar Políticas Públicas relativas à preservação 
e à melhoria da qualidade ambiental no Estado. Incentiva e apoia o desenvolvimento de 
estudos, projetos de pesquisa e ações de inovação tecnológica, além de fornecer apoio 
técnico nos processos de regularização ambiental.

A proteção ao meio ambiente é prevista na Constituição Estadual de Minas Gerais, 
em consonância com a Constituição Federal de 1988. A Constituição Estadual exige o 
licenciamento ambiental e a apresentação do EIA, determina o princípio da recuperação 
do meio ambiente e penalização ao infrator, pessoa física ou jurídica, por condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, obrigando-o a fazer as reparações dos danos.

O COPAM estabeleceu a Deliberação Normativa (DN) nº 12 de 1994 que determina  
a obrigação das empresas mineradoras em promover reuniões públicas para a apresen-
tação do Plano Ambiental de Fechamento de Mina (PAFEM) às partes interessadas. As 
reuniões têm como objetivo coletar opiniões e sugestões da comunidade diretamente 
afetada, envolvendo-a no processo junto à empresa mineradora e ao poder público[5].

Em 27 de novembro de 2008, o estado publicou a DN COPAM nº 127. Esta normativa 
estabelece diretrizes e procedimentos para a fase de fechamento de mina, considerada 
como um processo que abrange toda a vida útil do empreendimento[6]. Estabelece que 
os usos futuros dessas áreas devem considerar suas aptidões e características, definindo 
objetivos, metas, diretrizes, prazos e orçamentos, sempre em busca do bem estar da 
população afetada. Em julho de 2009, passou a ser exigida a apresentação de todas as 
ações implementadas ou em andamento que visem à reabilitação da área impactada 
pela atividade mineraria para a revalidação de licença de operação de empreendimentos 
minerários[7].

A Lei Estadual nº 22381/2016, é uma das poucas legislações estaduais relacionadas 
a diversificação produtiva dos municípios mineradores, com a finalidade de promover o 
fortalecimento da economia local. São instrumentos desta política estadual: a pesquisa 
e o desenvolvimento de tecnologias; o financiamento de atividades; a assistência técnica 
e; o investimento em programas de qualificação e capacitação.

[5]  A DN nº 12 de 1994 foi revogada em 01 de agosto de 2018. 

[6]  Entende-se como vida útil dos empreendimentos mineradores o período !nal de seu pro-
cesso exploratório (a exaustão da mina). Vale ressaltar que neste caso não signi!cam a exaustão 
dos recursos minerais, e sim de inviabilidade econômica do processo. 

[7]  A DN nº 127 de 2008 foi revogada em 28 de abril de 2018.
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O Decreto nº 46.937, regulamenta o art. 28 da Lei nº 21.972/2016, promove uma 
descentralização do processo de licenciamento estadual. Desta forma, os municípios 
se tornam responsáveis pelos empreendimentos com impactos que sejam restritos aos 
limites municipais. Em 2017 a DN nº 213 (COPAM) estabelece as tipologias cujo licencia-
mento é atribuição dos Municípios. 

O estado institui pela Lei nº 22627/2017, o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais, 
determinado para o período de 2017 a 2027. O plano cria a obrigatoriedade da promoção 
e fortalecimento de ações que assegurem a identificação, a preservação e a promoção de 
bens do patrimônio cultural situados em áreas de risco geradas por empreendimentos de 
mineração e outros empreendimentos de grande impacto. É uma das poucas legislações 
com foco em questões sociais relacionadas à mineração. 

A DN nº 220, de 2018 (COPAM) estabelece diretrizes e procedimentos para avalia-
ção ambiental da fase de fechamento de mina. Nessa perspectiva, tanto o fechamento 
quanto o desenvolvimento da reabilitação ambiental da área são objeto de análise do 
órgão ambiental estadual, o qual estabelece critérios para elaboração e apresentação do 
relatório de Paralisação da Atividade Minerária, PRAD e PAFEM.

Como consequência ao rompimento da barragem de Fundão, Mariana-MG, foi 
apresentado em julho de 2016 o projeto de lei de iniciativa popular “Mar de Lama Nunca 
Mais” (PL 3.695/2016). Apesar da comoção popular, o processo do projeto foi alterado em 
vários aspectos e durou três anos (MILANEZ, 2017). Após o rompimento da Barragem 
de Brumadinho, a questão voltou à pauta e garantiu a aprovação da Lei Estadual no 
23.291/2019 que estabeleceu novas regras e formas de controle sobre barragens de rejeito.

Sobre as Políticas Públicas estaduais, o estado apresenta algumas respostas inte-
ressantes, por exemplo, o Polo de Excelência Mineral e Metalúrgica. Trata-se de uma 
plataforma institucional criada em 2007, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. Ela congregou pesquisadores de inovação e educação, com 
o objetivo de aumentar o desempenho dos setores mineral e metalúrgico. Faz articulação 
entre as cadeias produtivas, instituições de fomento e financiamento, gestores de proje-
tos governamentais, sociedade civil e parceiros internacionais, induzindo a cooperação 
entre produção, pesquisa e desenvolvimento industrial, ampliando a competitividade e 
sustentabilidade destes segmentos (CARVALHO, 2011). Apesar da relevância da proposta, 
poucas informações foram obtidas sobre o projeto, dando a entender que as atividades 
foram paralisadas em 2013. 
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Outra proposta importante é o Geoparque do Quadrilátero Ferrífero[8]. O projeto 
tem como objetivo a valorização do conhecimento geocientífico como fator de desenvol-
vimento cultural e ambiental pautado pela sustentabilidade e no respeito às atividades 
econômicas. Neste sentido o Geoparque pode ser visto como modelo de desenvolvimento 
do território integrando, que potencializa seus valores econômicos culturais, ambientais 
e científicos (CARVALHO, 2011).

OÐæðĮăÉĦÐĮ�Ð�qďăòĴðÆĮ�qĸÅăðÆĮ�ĉķĊðÆðĨðĮȚ�ď�ÆĮď�ÌÐ�AĴÅðīðĴď

O município de Itabirito está localizado na região do Quadrilátero ferrífero, conhe-
cido por abrigar grandes empreendimentos mineradores. A CFEM representa cerca de 
48% das Receitas Correntes, demonstrando a relevância e a dependência do município 
em relação à mineração. Analisaremos a seguir algumas políticas públicas, projetos, 
legislações e programas  do município, com base no Relatório Final de Auditoria Opera-
cional, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) em 2016, 
que teve como objetivo analisar as Políticas Públicas da cidade como foco na mitigação 
dos impactos ambientais e diversificação das atividades econômicas.

O TCE-MG é um órgão de controle externo da gestão e fiscalização operacional dos 
recursos e bens públicos, e realizou tal auditoria com o objetivo de analisar as práticas 
municipais e a aplicação dos recursos da CFEM no município. Essa análise foi feita a partir 
do exame da documentação obtida junto à municipalidade, entrevistas com secretários, 
técnicos municipais e visitas de campo (TCE-MG, 2016). O Relatório final de Auditoria 
Operacional chega à conclusão que existe uma deficiência no acompanhamento da CFEM 
por parte da Administração Municipal. Recomenda que os funcionários da Secretaria 
Municipal de Fazenda sejam capacitados para lidar de maneira mais assertiva com a 
gestão da compensação.

O Plano Diretor de Desenvolvimento de Itabirito, instituído pela Lei Municipal nº 
2.466/2005, prevê a formulação de planos, programas e projetos setoriais. Os objetivos são: 
mitigar os impactos gerados pela atividade mineradora e estimular o desenvolvimento 
sustentável e a diversificação da economia. Segundo o TCE-MG (2016), Itabirito conta, na 
teoria, com três planos que estimulam a diversificação econômica regional: o Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento Municipal; o Plano Municipal de Desenvolvimento Agrícola; 

[8]  Os estudos para a implementação do Geoparque são conduzidos pelo Instituto Esta-
dual de Florestas (IEF), Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), Polo de 
Excelência Mineral e Metalúrgico, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Pontifícia 
Universidade Católica (PUC) e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).
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e a reformulação e/ou adequação do Plano Municipal de Turismo. Os dois primeiros não 
foram apresentados à equipe de auditoria. Quanto ao de turismo, foi elaborado após a 
promulgação da Lei Municipal nº 2.979/2013, oito anos após a determinação pelo Plano 
Diretor, e atualizado em 2017. 

Observa-se que uma das estratégias do município é investir na agropecuária. A Lei 
Municipal nº 2.582/2007 dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável (CMDRS), promovendo a participação das 24 comunidades rurais 
na elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS). Essa 
prática tem como potencial diversificar a economia do Município, gerando o aumento 
da produção agrícola e pecuária, além da geração de emprego e renda (TCE-MG,2016). 
Neste processo, a fim de contribuir para a elaboração do PMDRS, o decreto nº 10.214/2014 
criou a Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. A primeira edição 
ocorreu em abril de 2014, com o objetivo de debater questões estratégicas relacionadas 
ao desenvolvimento rural sustentável (TCE-MG,2016). Porém, segundo a auditoria, o 
processo de elaboração do PMDRS encontra-se interrompido.

Outro setor considerado estratégico pelo município é o turismo. A Lei Municipal 
nº 2.979/2013 dispõe sobre a Política Municipal de Turismo de Itabirito e conta com um 
plano cujo objetivo é diversificar a oferta turística, por meio de ações de qualificação 
da mão de obra, capacitação gerencial e comercial de empreendedores e promoção do 
munícipio. O plano visa a integrar a sociedade no processo, incentivando a gestão par-
ticipativa. Essas ações pretendem aumentar a demanda de visitantes, fortalecendo a 
atividade e otimizando o potencial turístico do município. A principal crítica ao plano é 
o fato de as metas serem apresentadas de forma sintética e genérica, sem detalhamento 
dos objetivos e definição de parâmetros que possibilitem monitorar e a avaliar a sua 
eficiência e resultados (TCE-MG, 2016). 

O município também apresenta outras legislações relacionadas à mineração, como: 
a Lei Municipal nº 2.417/2005 que dispõe sobre a política de proteção, do controle e da 
conservação do ambiente, da melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento sus-
tentável e; a Lei Municipal nº 2.836/2011 e suas alterações, que dispõem sobre o Fundo 
de Desenvolvimento Econômico do Município de Itabirito – FUNDI.

O relatório chega à conclusão que existe uma deficiência na implementação das 
ações de diversificação econômica local. Até 2016, o município não conseguiu desenvolver 
um planejamento consistente para a aplicação dos recursos com objetivo de diversifi-
cação econômica do Município em médio e longo prazo que preparasse a população e 
a economia para o período de fechamento de minas e pós industrial. 
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Sobre os processos de licenciamento ambiental, de responsabilidade do municí-
pio, o TCE-MG (2016) considera a atuação reduzida, sendo necessário ampliar suas ações 
de fiscalização dos impactos da mineração e do cumprimento das condicionantes do 
licenciamento estadual. 

Sobre a participação popular, o relatório identificou dois mecanismos: a Ouvidoria 
Geral do Município e o site da Prefeitura Municipal. Na Ouvidoria Pública é possível que os 
cidadãos se informem sobre os processos minerários, denuncie ocorrências de impactos 
ambientais e proponham sugestões para a diversificação da economia municipal. Já o site 
oficial da Prefeitura Municipal, é um canal de conhecimento das ações governamentais 
para a avaliação e o monitoramento da gestão do Município.

O município conta com a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de 
Itabirito (Adesita), criada em 2003 por dezesseis entidades e empresas do município. 
Trata-se de uma entidade de direito privado, sem fins econômicos, que recebe apoio do 
poder público municipal[9]. A Adesita presta consultorias, assessorias, diagnósticos e 
pesquisas, com o objetivo criar oportunidades para desenvolvimento local sustentável, 
que promova crescimento econômico e desenvolvimento humano por meio da interação 
do poder público, iniciativa privada e sociedade civil. 

Em 30 de janeiro de 2020 a prefeitura municipal apresentou a empresários locais e a 
impressa, um estudo sobre a diversificação econômica na cidade. O plano busca desfrutar 
dos ativos naturais e a localização privilegiada que possibilita infraestrutura logística, 
como o polo na BR 040. Houve a tentativa de contato, sem sucesso, com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico de Itabirito para solicitar informações sobre o novo plano. 

DISCUSSÃO 

Em nível federal, observa-se que a implementação da legislação é recente e que se 
encontra em fase de aperfeiçoamento. A legislação, principalmente a do início do século 
XX, é considerada visionária. A Constituição Federal de 1988 é avançada e aborda questões 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente, questões 
que durante este período histórico não eram ponto focal na discussão sobre mineração, 
sendo considerada uma legislação diferencia em comparação as leis existentes até o 
momento, tanto no país quanto no mundo. Assim, observa-se que as legislações federais 
deste período têm como característica em comum estarem focadas em questões rela-
cionadas à sustentabilidade, mas sempre com o viés da proteção do meio ambiente. São 
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poucas as legislações e Políticas Públicas que abrangem o desenvolvimento socioeconô-
mico dessas populações e regiões. Observa-se que este cenário perdura até o ano de 2020. 

Sobre os órgãos a nível federal observa-se que eles têm caráter regulamentador 
e fiscalizador. A maioria das ações práticas são determinadas pela União como de res-
ponsabilidade dos estados e municípios, descentralizando os processos e as responsa-
bilidades. Por exemplo, os processos de licenciamento e fechamento de minas são de 
responsabilidade estadual e municipal. Tal ação é compreensível já que instâncias mais 
próximas do empreendimento tendem a conseguir realizar ações mais assertivas, por 
estarem em contato direto com o problema.

Observa-se durante a leitura da legislação que os textos não conseguem abran-
ger toda a complexidade do tema, sendo necessário o exame de vários decretos e leis 
complementares para esclarecer quais sãos as obrigações e funções de cada órgão e 
instância. Além disso, verificam-se constantes atualizações sobre as funções dos órgãos 
e os decretos. Desta forma, a dificuldade de determinar responsáveis para algumas 
questões é compreensível, pois, na tentativa de complementar, esse processo acaba por 
possibilitar brechas na lei.

Segundo Barreto (2001), apesar dos esforços, poucos avanços foram constatados até 
o início dos anos 2000, principalmente os relacionados ao processo de licenciamento, 
coordenação das ações e gerenciamento dos recursos minerais. Os instrumentos eco-
nômicos e de autorregulação foram apontados como importantes ferramentas, mas 
que até os anos 2000 se encontravam em fase embrionária, necessitando de programas 
integrados contínuos (BARRETO, 2001).

Outra questão importante para análise é a ausência de legislações relacionadas à 
mineração após os anos 2000. Em 2001, Barreto chega a conclusão que apesar de tamanha 
importância, pouco foi feito para promover o desenvolvimento das áreas mineradoras, por 
meio de Políticas Públicas e de regulamentação (BARRETO, 2001). As legislações minerais 
voltam a ser discutidas e decretadas após 2010, porém neste período observa-se que o 
foco são questões ambientais e relacionadas a segurança do processo, principalmente de 
barragens, não considerando as questões de cunho social, cultural e de desenvolvimento 
econômico das áreas afetadas pela atividade. 

O quesito ambiental é o mais desenvolvido na legislação mineral do país, havendo 
uma escassez de  Políticas Públicas claras e objetivas que contemplem o desenvolvi-
mento social e econômico, que visem o fortalecimento das capacidades produtivas e 
econômicas das comunidades, de forma articulada ao poder público local e que almeje 
a sustentabilidade no longo prazo (BARRETO, 2001; ENRÍQUEZ, 2008). 
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O mais preocupante é constatar que poucas coisas mudaram ou evoluíram em 
19 anos no que concerne às Políticas Públicas. Em 2020, as Políticas Públicas existentes 
continuam não consolidadas, sem ações efetivas e metas de curto, médio e longo prazos. 
A legislação de gerenciamento ambiental é importante, mas insuficiente para alcançar 
todas as dimensões que envolvem a atividade mineradora em relação ao desenvolvi-
mento local. 

Outro aspecto importante, que não é citado nas legislações federais, é em relação 
a importância da participação popular neste processo, auxiliando na definição e à 
identificação das possibilidades de uso pós-industrial para áreas mineradoras. Para um 
processo assertivo, são necessárias metodologias diversas de acordo com as especifici-
dades, que devem considerar a identidade local, as características da área de influência 
do empreendimento, as aptidões da região e o entorno.

Minas Gerais conta com a Constituição Estadual, a Política de Meio Ambiente, leis, 
normas e órgãos voltadas para o controle ambiental de empreendimentos e para a pro-
teção dos recursos ambientais e socioeconômicos. Sendo pioneira na coordenação de 
ações para fechamento de minas, por meio de órgãos estaduais reguladores, legislações 
e ações em conjunto com as grandes empresas do setor. Essas práticas são necessárias 
devido ao grande número de empreendimentos minerários instalados no estado que 
geram um potencial de impacto significativo. 

No decorrer de 30 anos houve uma evolução da legislação ambiental de Minas 
Gerais. O estado conta com um grande arcabouço legislativo em relação às questões 
ambientais, principalmente relacionadas ao licenciamento ambiental, que recentemente 
vêm passando por adequações, em conformidade com a política ambiental federal. 

Diferentemente da União, o estado aprofunda em questões relacionadas ao processo 
de fechamento de mina, determinando que ele seja realizado de forma participativa. 
Entretanto, o estado estabelece que os municípios são os responsáveis por realizar e 
viabilizar o processo.

Sobre as Políticas Públicas estaduais, apesar da iminência do final da atividade 
exploradora de minério de ferro no estado, a maior parte das ações de desenvolvimento 
pós mineração são voltadas à troca da matriz exploratória, como por exemplo, no inves-
timento na exploração das terras raras, nióbio e grafita. Não focam no desenvolvimento 
de setores tecnológicos ou industriais que poderiam desvincular o estado do setor pri-
mário. Essas ações de expansão do setor são justificadas pelo poder público como uma 
forma de aproveitar a “vocação mineral” do estado, de forma a condicionar Minas Gerais 
a ser, somente, um eterno produtor de commodities. Alguns autores acreditam que está 
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é uma estratégia para a manutenção do exercício de poder por parte das mineradoras 
(MILANEZ, 2017). 

Segundo Milanez (2017) o setor extrativo mineral vem desenvolvendo um poder 
de influência desproporcional sobre os agentes públicos em Minas Gerais. Associado a 
esse fenômeno, identificamos uma série de alterações na legislação ambiental estadual 
que tornaram o controle público sobre atividades poluidoras mais frágil. Essa situação 
ajuda a compreender o porquê dois dos maiores desastres socioambientais da história 
da mineração no mundo ocorrerem no estado em um curto espaço de tempo no estado. 
Vale salientar que as legislações relacionadas à segurança das minas e dos territórios 
mineradores só foi reforçada após os desastres de Mariana (2015) e Brumadinho (2019). 
Ação relevante, mas que deveriam ter sido discutidas e reforçadas em anteriormente 
às tragédias. 

Anteriormente às mudanças no SISEMA, a política ambiental mineira, já recebia 
duras críticas devido à influência política nas decisões técnicas, fragilidades processu-
ais e oligarquização de seus conselhos, especialmente no que diz respeito ao sistema 
de licenciamento ambiental (MILANEZ, 2017). A “terceirização” das responsabilidades 
sobre a criação de planos e ações ao setor privado, denota a ineficiência do estado na 
definição das legislações e políticas públicas com o objetivo de proteger as populações. 
Um exemplo destas ações é a resposta institucional do Estado brasileiro frente o desas-
tre de Mariana, assinado entre as mineradoras responsáveis, os governos estaduais de 
Minas Gerais e Espírito Santo e o Governo Federal. Assim, foi criada a Fundação Renova, 
uma organização privada responsável pela recuperação, mitigação e compensação dos 
impactos socioeconômicos e socioambientais na Bacia do Rio Doce. Observa-se que a 
Fundação Renova não conta com representantes das comunidades atingidas. Milanez 
(2017) defende que essa decisão pode ser intencional, com o objetivo de mantê-los apar-
tados do processo (MILANEZ, 2017). 

Outro ponto passível de duras críticas é o fato do Estado permitir que a negociação 
aconteça diretamente entre a fundação e as pessoas atingidas, individualmente, sem 
garantias da mediação de agentes públicos. Isto pode ser prejudicial, dada a diferença de 
poder entre as pessoas atingidas e os representantes da fundação, o que pode tornar essas 
negociações injustas. Neste processo, acaba-se por determinar como responsabilidade 
do setor privado desenvolver ações e planos, o que pode favorecer que o setor privado 
aja em benefício próprio (MILANEZ, 2017). 

Em relação às práticas municipais, de acordo com a auditoria do TCE-MG (2016), 
Itabirito apresentou falhas na implementação das ações de diversificação econômica 
local. Os processos de implementação dos programas de diversificação, propostos pelo 



1000

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

Plano Diretor em 2005, não obtiveram resultados expressivos. Não foram elaborados e 
ou implementados, possuem deficiências nas políticas para o setor agropecuário com 
falhas de elaboração e condução. Observa-se também a ausência de mecanismos de 
monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento do setor turístico, pontos 
focais da estratégia adotada pelo município. 

A atividade mineradora aumenta a capacidade financeira do município, o que 
deveria possibilitar ao poder público local um aumento de investimentos e gastos 
públicos, com o objetivo de melhorar as condições sociais e econômicas da sua popula-
ção, além de preparar o município para passar pelo processo pós industrial da maneira 
mais eficiente possível. 

Sobre a CFEM, observa-se que apesar da legislação orientar a utilização destes 
recursos, ela não delimita com clareza no que devem ser investidos, dando autonomia 
às outras esferas. Desta forma, a falta de especificidade na Lei, faz com que os estados 
e municípios não direcionem esse dinheiro de forma assertiva, fazendo com que esses 
recursos entrem no caixa único dos municípios complementando o orçamento geral. 
Acarreta na utilização da verba em áreas não prioritárias, dificultando a preparação para 
o processo de fechamento de mina. Esta situação fica clara em Itabirito. 

Apesar da atividade apresentar grande significância na arrecadação, e de Itabirito 
estar ciente e sendo cobrada pelo poder público estadual para desenvolver ações, legis-
lações e políticas voltadas para o enfrentamento do processo de fechamento de mina. 
No municipio não existe uma discussão desenvolvida sobre a reconversão industrial ou 
a exploração de outros setores. Os investimentos em educação são baixos. Eles possibi-
litariam o desenvolvimento de novas estratégias e tecnologias no auxilio ao processo 
pós mineração de minério de ferro. 

Além disso, não existe discussão sobre os impactos sociais e culturais que a mine-
ração pode gerar na população, tanto no processo industrial quanto no período pós 
mineração. Apesar da previsão de participação da população nos processos, não existem 
instrumentos, organizações e setores populares que contribuam para a discussão. 

Vale ressaltar que o município tem no seu histórico diversos casos de corrupção, 
sendo eles vinculados ao uso indevido da CFEM, a falta de compromisso de algumas ges-
tões públicas com o processo pós mineração e ao processo de licenciamento ambiental 
de empreendimentos minerários e no acompanhamento e fiscalização. Mostrando que o 
município não se encontra preparado para passar pelo processo de fechamento de mina. 
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CONCLUSÃO

É inegável que a mineração pode gerar impactos sociais positivos, sobretudo eco-
nômicos. No entanto, a instalação de uma empresa mineradora e os seus benefícios 
não isenta o poder público de estimular estratégias de diversificação da atividade pro-
dutiva. Essas estratégias devem almejar a melhoria na infraestrutura do município, os 
investimentos em educação e saúde, criando alternativas de desenvolvimento local e a 
redução do impacto a externalidades negativas, características da atividade mineradora, 
alcançando um desenvolvimento mais sustentável e pluralizando em que a economia 
e fortalece o município para o período pós mineração.

A maior parte das Políticas Públicas e leis estão dentro de um entendimento mais 
amplo de sustentabilidade, existindo uma deficiência em ações não vinculadas às 
questões ambientais, e que contemplem as questões econômicas e sociais. A maioria das 
Políticas Públicas relacionadas a questões socioeconômicas estão vinculadas à geração 
de informações necessárias ao desenvolvimento e estímulo à modernização e inovação 
tecnológica, de modo a tornar o setor mais competitivo internacionalmente e no incen-
tivo de preparar o setor para uma possível mudança de matriz exploradora. Existe uma 
escassez de Políticas Públicas focadas na etapa pós industrial e de fechamento de mina 
focada na diversificação econômica e na redução do enclave, além da predominância 
de mau uso das rendas mineiras e a dependência do mineral. 

Uma das estratégias para solucionar este problema é a elaboração de instrumen-
tos que possibilitem um planejamento estratégico de médio e longo prazo, adotando 
Políticas Públicas que levem em consideração a possibilidade de retração do mercado 
minerador e que visem ao desenvolvimento sustentável, considerando a participação 
da população afetada. 

Atualmente, o país tem arcabouço legislativo que possibilita alcançar um estado 
pós fechamento de mina sustentável e estruturado, porém a legislação não consegue 
alcançar estes resultados. 

Uma forma de conseguirmos atingir esse objetivo é fazendo com que a União 
realize o seu papel fiscalizador e regulamentador de maneira mais eficiente, de forma 
a impulsionar a efetivação, criação e aplicação das Politicas Públicas. Para isso, uma 
possibilidade, é a organização de forças populares, por meio de processos participativos 
e grupos organizados.
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RESUMO

O sistema construtivo Cross Laminated Timber – CLT tem ganhado destaque mundialmente 
nas últimas décadas. Em países europeus e norte-americanos há diversos registros de edifícios 
verticais construídos em CLT. No Brasil seu emprego é pouco expressivo, embora o setor florestal 
tenha produção significativa. A madeira proveniente de florestas plantadas são destinadas em 
maior parte para a produção de papel e celulose. Este trabalho tem por objetivo apresentar o 
potencial de implantação do sistema construtivo CLT no cenário nacional relacionado com a 
produção no setor florestal. O método utilizado foi o de revisão bibliográfica, exposto de forma 
dinâmica com perguntas e respostas. Por fim, constatou-se alguns entraves para a disseminação 
do CLT enquanto tecnologia construtiva no Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: cross laminated timber. setor florestal. madeira.

ABSTRACT

The construction system Cross Laminated Timber - CLT has gained prominence worldwide in 
recent decades. In European and North American countries there are several records of vertical 
buildings constructed in CLT. In Brazil, its use is not very significant, although the forestry sector 
has significant production. The wood from planted forests is mainly used for the production 
of paper and cellulose. This work aims to present the potential for implementing the CLT cons-
truction system in the national scenario related to production in the forestry sector. The method 
used was the bibliographic review, dynamically exposed with questions and answers. Finally, 
there were some obstacles to the dissemination of CLT as a constructive technology in Brazil. 

KEYWORDS: cross laminated timber. forestry sector. wood.  

RESUMEN

El sistema de construcción Cross Laminated Timber - CLT ha ganado importancia en todo el 
mundo en las últimas décadas. En los países europeos y norteamericanos hay varios registros 
de edificios verticales construidos en CLT. En Brasil, su uso no es muy significativo, aunque 
el sector forestal tiene una producción significativa. La madera de los bosques plantados se 
utiliza principalmente para la producción de papel y celulosa. Este trabajo tiene como obje-
tivo presentar el potencial para implementar el sistema de construcción CLT en el escenario 
nacional relacionado con la producción en el sector forestal. El método utilizado fue la revisión 
bibliográfica, expuesta dinámicamente con preguntas y respuestas. Finalmente, hubo algunos 
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obstáculos para la difusión de CLT como tecnología constructiva en Brasil. 

PALABRAS-CLAVE: cross laminated timber. sector forestal. madera

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas é palavra de grande destaque nas mais diversas áreas de 
conhecimento a sustentabilidade. Sendo esta, a preocupação do homem diante dos 
efeitos nocivos para o planeta, gerados pelos seus próprios atos, o que pode compro-
meter sua existência.

A construção civil está entre os setores de maior influência na emissão de gases 
de efeito estufa, correspondendo a um terço do total mundial (UNEP, 2007). As emissões 
nesse setor estão associadas a extração das matérias-primas, nas etapas de fabricação 
de materiais, nas etapas da construção, uso e operação do edifício, o descarte final dos 
resíduos após a vida útil da edificação e no transporte empregado durante todo o pro-
cesso (BESSA, 2010). 

A matéria-prima, de acordo com Metz et al. (2007 apud BESSA, 2010), despende 
energia de produção para ser incorporada na construção dos edifícios. Por isto, deve-se 
substituir materiais como o concreto e aço, que requerem quantidade significativa de 
energia na sua produção, por outros que solicitam menor quantidade, por exemplo: os 
derivados da madeira. 

Nesse contexto, a madeira tem sido opção de matéria-prima de diversos sistemas 
construtivos, sobretudo quando procede de florestas plantadas, devido suas propriedades 
de sequestro do CO2 da atmosfera. Pode-se citar como componentes construtivos nestas 
condições: a Madeira Laminada Colada - MLC, o Laminated Veneer Lumber – LVL, o Cross 
Laminated Timber – CLT ou a Madeira Laminada Colada Cruzada - MLCC, dentre outros.

O sistema construtivo Cross Laminated Timber - CLT surgiu na década de 1990 em 
Zurique, na Suíça. Posteriormente, foi desenvolvido na Áustria com a parceria entre a 
Graz University of Technology e a empresa KLH Massivholz GmbH. O CLT é constituído por 
lâminas de madeira coladas em camadas perpendiculares entre si e tem no mínimo três 
camadas e no máximo nove (dependendo da espessura de cada camada, não excedendo 
508mm) (FPINNOVATIONS, 2011).

A particularidade deste componente é que os painéis são estruturais e podem ser 
aplicados com função de parede, piso, forro e cobertura. Além disso, devido a emenda 
de duas peças na mesma camada, conhecida como finger joint, os painéis podem ser 
produzidos com tamanhos variáveis, atingindo até 18m de comprimento. 
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Brandner (2013) afirma que o CLT tem potencial para o ressurgimento de constru-
ções em madeira e pode ser empregado em edifícios de vários pavimentos, comerciais e 
residenciais, assim como é concorrente direto de componentes construtivos com bases 
minerais, como concreto armado e a alvenaria. Entretanto, mesmo que o surgimento 
do CLT date a década de 1990, ou seja três décadas, a inserção do sistema construtivo na 
construção civil foi lenta e apesar do aumento significativo nos anos 2000, essa tecnologia 
ainda se encontra em difusão (FPINNOVATIONS, 2011; ESPINOZA et al., 2016). 

Desde então, há diversos edifícios construídos em CLT incluindo, na Inglaterra, 
o Stadthaus com 9 pavimentos e o Bridport com 8 pavimentos; na Itália, o Via Cenni 
com 9 pavimentos; na Alemanha, o Esmarchstrasse com 7 pavimentos; na Noruega, o 
Svartlamoen com 6 pavimentos; na Áustria, o Muhlweg Project com 3 pavimentos e na 
Suíça, o Steinhausen com 6 pavimentos.  

No Brasil, o emprego do CLT como tecnologia construtiva é pouco expressiva, sendo 
que atualmente há apenas duas empresas que produzem, uma localizada em Suzano 
– SP e outra em Curitiba – PR. A empresa de Suzano, é a responsável pela construção da 
primeira edificação em CLT no país, implantada em Tiradentes – MG. 

Com a disseminação do CLT mundialmente, muitas pesquisas acadêmicas têm 
sido realizadas sobre as questões de desempenho das estruturas que o utilizam. Logo, o 
objetivo deste trabalho é apresentar o potencial de sua implantação no cenário nacional 
relacionando-o com a produção no setor florestal. Além disso, visa elucidar a possibili-
dade de disfunção desta tecnologia construtiva CLT no Brasil. 

O CROSS LAMINATED TIMBER NO BRASIL

Neste tópico a abordagem foi proposta de forma dinâmica, por meio da apresentação 
de questões respondidas com dados de revisões bibliográficas. Procurou-se exibir uma 
sequência lógica de raciocínio para implantação e difusão do CLT no Brasil.

�ďĊĮĴīķÉĦÐĮ�Ðĉ�ĉÌÐðī�ĊÃď�ĮÃď�īÐĮĨďĊĮ®ŒÐðĮ�ĨÐăď�ÌÐĮĉĴĉÐĊĴď�Ċď�
Brasil?

Pode-se presumir que a maior preocupação referente às construções em madeira 
hoje, é a origem da matéria-prima. Segundo Shigue (2018) “existe uma forte associação 
entre a exploração da madeira e o desmatamento da floresta Amazônica”, área que 
posteriormente é convertida em pasto, sendo parte desta madeira extraída da floresta 
nativa comercializada ilegalmente. 
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Entretanto, nos últimos anos houve redução na extração de floresta nativa e 
aumento da cobertura florestal plantada, ou seja, madeira de reflorestamento (SHI-
GUE, 2018). Neste quesito, o país é um grande produtor no setor madeireiro. No ranking 
global, é o maior na produtividade florestal, com valor médio de 36 m³/ha ao ano para 
os plantios de eucalipto e 30,1 m³/ha ao ano nos plantios de pinus (IBÁ, 2019).     

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores – IBÁ (2019) o total de árvores plantadas 
no país em 2018 foram de 7,83 milhões de hectares, sendo, 5,7 milhões de hectares ocu-
pados por plantio de eucalipto e 1,6 milhões de hectares de pinus.

O plantio de árvores no Brasil é bem disseminada pelos seguintes estados: Amapá, 
Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas 
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (figura 1).

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��áȍŔȥʋǫȶ�Ǝơ�Ŗɭʽȶɭơɽ�ȥȶ�%ɭŔɽǫȍ��ɽơʋȶɭǫ˖ŔƇŴȶ�ɢȶɭ�ơɽʋŔƎȶ�ơ�ơɽɢƢƃǫơ�bȶȥʋơࡪ�z%ࠈࠀ߿ࠁ��

Os plantios de eucalipto estão situados em grande parte em Minas Gerais (24%), 
São Paulo (17%) e Mato Grosso do Sul (16%). Enquanto que os plantios de pinus encon-
tram-se na maior parte no Paraná (42%), Santa Catarina (34%), Rio Grande do Sul (12%) 
e São Paulo (8%) (IBÁ, 2019). 
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Logo, o Brasil tem disponibilidade de matéria-prima abundante oriunda de florestas 
plantadas, parte significativa com certificação de manejo florestal, contribuindo para a 
redução do desmatamento das florestas nativas. Além disso, o plantio é bem distribuído 
territorialmente, facilitando o acesso de empreendedores e usuários.

Se existe matéria-prima abundante, onde ela está sendo empregada?

Dos 7,83 milhões de hectares de florestas plantadas, 36% é destinada a produção de 
celulose e papel, 29% para comercialização de toras de madeira e, apenas 6% é utilizada 
na construção civil com a confecção de painéis de madeira e pisos laminados (IBÁ, 2019). 
Estes dados mostram que no Brasil o uso da madeira na construção civil, enquanto 
material componente de sistemas construtivos é pouco expressiva.

Como o sistema construtivo Cross Laminated Timber – CLT pode contribuir 
para a mudança no cenário atual do uso da madeira no Brasil?

Primeiramente, o CLT é um sistema construtivo constituído por tábuas de madeira 
coladas em camadas perpendiculares, proveniente de madeira de floresta plantada, 
consequentemente, auxilia no armazenamento do CO2 da atmosfera, assim como outros 
produtos que empregam este material. 

Entre os principais benefícios do CLT encontra-se as suas propriedades estruturais, 
o bom comportamento em situações de incêndios, o desempenho térmico, acústico e 
ambiental (MOHAMMAD et al., 2012). Além disso, os painéis são pré-fabricados, a cons-
trução é limpa e o tempo de montagem no canteiro de obras é significativamente curto 
(BRANDNER, 2013).

A disseminação do CLT no Brasil resultaria mudanças de grande impacto na cons-
trução civil, devido ao seu processo de concepção e principalmente execução no canteiro 
de obras. Esta afirmação parte do princípio de que a forma convencional de construção 
atual é derivada do concreto e da alvenaria. 

Neste método de construção, há “altos custos, baixo nível de planejamento, baixa 
qualificação do trabalhador, altos índices de desperdícios, baixa qualidade e incidên-
cias de manifestações patológicas e baixo desempenho ambiental” (ABDI, 2015, pág. 25), 
questões que são minimizadas ao extremo na construção com CLT.

Dado os benefícios do CLT, por que ainda não foi disseminado no Brasil?
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Vários fatores influenciam nesta questão. O primeiro é a falta de normatização do 
produto no país. Na América do Norte a norma que regulamenta o CLT é a ANSI/APA PRG 
320 (2017), enquanto que, na Europa é a 351 (2015). 

Segundo Espinoza et al. (2016), as principais barreiras para a adoção do CLT é a com-
patibilidade do código de construção e a disponibilidade de informações técnicas. Outro 
fator é a especialização de profissionais e construtores. A produção industrializada do 
CLT exigi que haja projetos resolvidos e revisados por engenheiros e arquitetos. O uso de 
sistemas construtivos industrializados tem como características: maior planejamento, 
estudos de viabilidade técnico-econômica e de logística mais precisos, melhores condi-
ções de trabalho e melhor desempenho ambiental (ABDI, 2015). 

O terceiro fator é que as construções em madeira são estigmatizadas no país. A 
questão cultural associada à madeira como material construtivo é proeminente. Segundo 
Shigue (2018) os principais preconceitos são: a relação com o desmatamento, baixa qua-
lidade e durabilidade e correlação às edificações destinadas à população de baixa renda. 

O desmatamento, como citado, é uma falsa associação com a madeira de floresta 
nativa quando revisados os dados de produção no setor florestal brasileiro de árvores 
plantadas, que oferece a madeira certificada. A associação da madeira à rusticidade, 
conota a ideia de que o material seja inferior em termos de resistência mecânica com-
parado a materiais como o concreto e o aço (SHIGUE, 2018). 

Além disso, a baixa qualidade e durabilidade da madeira também está vinculada 
a biodeterioração do material ocasionada por ataque de organismos xilófagos que se 
alimentam da parede celular da madeira e ações físicas e químicas, como a umidade, o 
contato com produtos químicos, a exposição ao fogo e a degradação pela ação conjunta 
da luz, umidade, temperatura, oxigênio, poluição atmosférica e abrasão (OLIVEIRA, 2018). 

Esta situação, que leva ao preconceito, resultada da utilização inadequada do mate-
rial e falta de tecnologia apropriada no manejo. Entretanto, as desvantagens expostas 
podem ser sanadas por meio de soluções projetuais, evitando a exposição do material 
a situações desfavoráveis e com auxílio de tecnologias para aumentar a durabilidade e 
resistência da madeira (SHIGUE, 2018). 

A origem da correlação de construções em madeira serem destinadas à população 
de baixa renda é datada do período de colonização. De acordo com Reis Filho (2006), a 
chegada dos portugueses no Brasil veio acompanhada pela forma como os colonizado-
res construíam, em grande parte com pedra e alvenaria, sendo a madeira utilizada para 
estruturar telhados e detalhes em esquadrias, pisos e forros. 
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Dessa forma, as construções em alvenaria foram estabelecidas como padrão das 
classes sociais mais elevadas durante o período colonial, além do que, a alvenaria e o 
concreto eram símbolos de status e ascensão social, originando a discriminação das 
casas antigas de madeira (SHIGUE, 2018; SANTOS, 2008). 

A resistência em situações de incêndio também é um fator inquietante ao se tratar 
de construções em madeira. Entretanto, Silva (2014) afirma que o CLT apresenta uma 
particular resistência ao fogo, visto que, dada a sua secção transversal maciça, a madeira 
queima de forma lenta e cria uma camada de “carvão”, auxiliando na proteção e isola-
mento das altas temperaturas da madeira não queimada abaixo desta camada. Além 
disso, a autora cita que há estratégias para aumentar a proteção contra o fogo, como por 
exemplo, a aplicação de tinta intumescente. 

Por fim, um impasse de grande peso na consolidação do emprego do CLT no Brasil 
é o custo. Segundo Shigue (2018), independente dos diversos benefícios que um material 
ou tecnologia apresente, se o custo for superior aos que são normalmente encontrados 
no mercado, ele não será empregado em larga escala, como tem sido o caso do CLT.

MÉTODO

De acordo com Cervo e Bervian (1983) a revisão bibliográfica tem por finalidade 
conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas passadas a respeito de um 
assunto, tema ou problema. Sendo assim, o método empregado neste trabalho foi o de 
revisão bibliográfica, com base em dados extraídos de artigos publicados, dissertações 
e teses, além de informações fornecidas por relatórios de órgãos e instituições do setor 
florestal. 

Com a finalidade de apresentar a revisão bibliográfica de forma dinâmica, no tópico 
dois foram feitas perguntas como subitens e na sequência, respondidas com os dados 
obtidos nas pesquisas. As perguntas propostas tiveram uma ordem lógica de raciocínio 
para chegar ao objetivo do trabalho, que é exibir o potencial de implantação do sistema 
construtivo CLT no cenário nacional relacionado com a produção no setor florestal.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O CLT é uma tecnologia construtiva derivada de madeira de florestas plantadas. 
Em diversos países da Europa e América do Norte tem sido empregado com maior 
frequência a cada ano. No Brasil seu uso ainda é pouco expressivo, porém, com grande 
potencial de implantação. 
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Conforme mencionado anteriormente, para a disseminação do CLT no Brasil é 
necessário o combate de certos entraves: 

• Conceito do uso da madeira originar o desmatamento;

• Falta de normatização do produto; 

• Especialização de profissionais da área; 

• Associação das construção em madeira serem destinadas à população de 
baixa renda; 

• Baixa qualidade e durabilidade da madeira; 

• Resistência ao fogo; 

• Custo do produto.

A falta de normatização do CLT no Brasil causa incertezas sobre os benefícios, 
propriedades mecânicas e capacidade estrutural para os projetistas. É necessário que 
o produto seja regulamentado no país, com padrões bem definidos tanto para projetar 
edifícios, quanto para as indústrias que irão fornecer a tecnologia com melhor qualidade.

Atrelado a está questão, encontra-se a ausência de conhecimento técnico dos 
profissionais para projetar estruturas em madeira. Conforme citado anteriormente, 
no período de colonização a construção em alvenaria se tornou status social e segundo 
Shigue (2018), isso resultou em reflexos no ensino superior de arquitetos e engenheiros, 
no qual, foi privilegiado a princípio a alvenaria e posteriormente o concreto nas gra-
des curriculares e, consequentemente, houve pouco interesse por informações sobre 
tecnologias em madeira. 

A inserção de estudos aprofundados sobre estruturas de madeira na grade curri-
cular nos cursos superiores e oferta de cursos técnicos e profissionalizantes auxiliam 
na superação deste entrave. Outra iniciativa importantíssima é a conscientização da 
população em relação ao desmatamento, distinguindo a madeira proveniente de floresta 
nativa e plantada. De acordo com Shigue (2018), a madeira de florestas plantadas não 
contribui de maneira direta para o desmatamento, pois são cultivadas em áreas onde 
não existe mais florestas nativas, e são designadas especificamente para extração após 
obter certa idade e porte. 

Faz-se necessário ainda, eliminar o estigma das construção em madeira serem 
destinadas à população de baixa renda e apresentarem baixa qualidade e durabilidade. 
Em momento de grandes mudanças climáticas acarretadas pela emissão dos gases no 
efeito estufa, o uso de tecnologias em madeira vem como alinhado no sequestro de CO2 
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da atmosfera. Além disso, o CLT é um sistema construtivo com ótimas propriedades 
estruturais e aparência estética atrativa conforme exibido na figura 2.

bǫǌʠɭŔࡪࠁ��FƎǭ˪ƃǫȶ�¡ǫȥǫȟȶƎ�èơʋɭơŔʋ��¡�á���ɭɩʠǫʋơʋȶɽ�bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢɽࡪȟǫȥǫȟȶƎƃȶȟŹɭɭơʋɭơŔʋɢɭ�
acesso em 3 fev. 2019.

Outro ponto mencionado é a resistência do CLT em situações de incêndio. Enquanto 
o aço derrete e deforma, a madeira embora perca dimensão, mantém interiormente todas 
as suas propriedades. Há também outra característica, a madeira é composta por 15% 
de água e quando submetida ao fogo, a água evapora e impede que a madeira queime 
efetivamente, ou seja, retarda a ação das chamas (SILVA, 2014). 

E por último, o custo da construção com o emprego do CLT como tecnologia. Em 
uma estimativa feita por Silva (2014), o custo do CLT é cerca de 5% mais caro que o sis-
tema tradicional em concreto armado feito em Portugal. No levantamento realizado por 
Silva et al (2016) na empresa austríaca KLH, o custo do CLT é 30% maior que o de uma 
estrutura de concreto armado. 

Entretanto, a forma mais eficiente para reduzir os custos de produtos e torna-los 
competitivos em relação a outros materiais é por meio da industrialização e produção 
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em larga escala. Para tal, é necessário alto investimento em equipamentos, infraestrutura, 
pesquisas e qualificação de mão de obra (SHIGUE, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Cross Laminated Timber – CLT é um sistema construtivo com diversas vantagens, 
seu emprego, em países europeus e norte-americanos, tem aumentado nos últimos anos, 
principalmente para edifícios verticais de grandes alturas. 

Esse aumento é justificado tanto pelas qualidades estruturais do sistema quanto 
pelas questões de sustentabilidade. No Brasil, o uso do CLT é pouco representativo. No 
entanto, constatou-se que o país tem condições de incorporar esta tecnologia, sobre-
tudo devido a disponibilidade de matéria-prima, visto que o setor florestal brasileiro 
tem uma produção significativa de madeira proveniente de florestas plantadas com 
potencial de crescimento. 

Entretanto, existem diversos entraves à serem superados para a disseminação 
efetiva do CLT. O primeiro é a regulamentação do produto, com normas para projeto de 
estruturas e padrão para produção industrializada. A mudança de aprofundamento do 
estudo e cálculo de estruturas de madeira na grade curricular dos cursos de graduação 
e oferta de cursos profissionalizantes e técnicos é outro gargalo a ser superado. 

Além disso, é necessário a desmitificação de que o uso da madeira na construção 
está associada ao desmatamento de florestas nativas. E ainda, como parte de conscienti-
zação da população, que as construções em madeira não são limitadas à classe de baixa 
renda tendo forte potencial para crescer em todas as faixas de renda. 

Com relação aos aspectos de qualidade, durabilidade e desempenho é preciso 
promover ações que apresentem os benefícios e excelentes propriedades deste mate-
rial, e que, quando comparado a outros, comumente utilizados na construção civil, o 
CLT demonstre ser uma alternativa com vantagens, ainda que seu custo seja superior.
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PROPOSTA DE “TRAMA 
CABOCLA” PARA CIDADES 
AMAZÔNICAS: RESPOSTA 
ÀS DESIGUALDADES 
HISTÓRICAS E ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
PROPOSAL OF “TRAMA CABOCLA” FOR 
AMAZONIAN CITIES: ANSWER TO HISTORICAL 
INEQUALITIES AND TO CLIMATE CHANGE 

PROPUESTA DE “TRAMA CABOCLA” PARA 
CIUDADES AMAZONICAS: RESPUESTA A 
DESIGUALDAD HISTÓRICA Y A CAMBIO CLIMÁTICO

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES 
SOCIOAMBIENTAIS

RESUMO

Este texto apoia-se no debate sobre a crise ambiental, e na estratégia de institucionalização de 
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malha de corredores de água e vegetação, para investigar a possibilidade de reconhecimento 
de um tipo malha equivalente, mas de origem vernácula, (re)existente em cidades amazônicas. 
A falta de registro dessas tramas caboclas é assumida como uma estratégia política, de apa-
gamento de memória e de transformação da terra em mercadoria, cada vez mais extensiva, e 
que já alcança os mosaicos de terras públicas ocupadas por grupos tradicionais, vilas e áreas 
periurbanas, subordinando todo o território aos interesses econômicos, enquanto eliminam 
socionaturezas históricas, socialmente inclusivas e resilientes.

PALAVRAS-CHAVE: corredores ecológicos. ecologia política urbana. cidades amazônicas. mudan-
ças climáticas.

ABSTRACT

This text relies on the debate about the environmental crisis, and on the strategy of institutio-
nalizing the network of water and vegetation corridors, to investigate the possibility of recog-
nizing an equivalent type of network, but of vernacular origin, (re) existing in Amazonian cities. 
The lack of record of these caboclo grids is assumed as a political strategy, of erasing memory 
and of transforming land into commodity, which is increasingly extensive, and which already 
reaches the mosaics of public lands occupied by traditional groups, villages and peri-urban 
areas, subordinating the entire territory to economic interests, while eliminating historical, 
socially inclusive and resilient socionatures.

KEYWORDS: ecological corridors. urban political ecology. amazonian cities. climate chance  

RESUMEN

Este texto se basa en el debate sobre la crisis ambiental y en la estrategia de institucionalización 
de la red de corredores de agua y vegetación, para investigar la posibilidad de reconocer un 
tipo de malla equivalente, pero de origen vernáculo, (re) existente en las ciudades amazónicas. 
La ausencia de registros de estas tramas “caboclas” es adoptada como una estrategia política, 
en un intento de borrar la memoria y transformar la tierra en mercancía, de modo cada vez 
más extensivo llegando a los mosaicos de tierras públicas ocupadas por grupos tradicionales, 
pueblos y áreas periurbanas, subordinando todo el territorio a los intereses económicos, al 
tiempo que eliminan el paisaje cultural, socialmente inclusivo y resiliente.

PALABRAS CLAVE: corredores ecológicos. ecología política urbana. ciudades amazónicas. cam-
bios climáticos.

INTRODUÇÃO
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O quinto relatório de avaliação (AR5) produzido pelo IPCC (2014), afirmou que a 
influência antrópica sobre as mudanças climáticas contribuiu para grandes secas e 
derretimentos de geleiras ocorridos nos últimos anos, assim como para o aumento da 
frequência e intensidade das chuvas em determinadas regiões. A análise de séries de 
dados indica que as mudanças observadas se acentuaram concomitante à urbanização. 
Isto  torna a cidade um ponto estratégico para mudanças que passariam pela aplica-
ção de alternativas que equilibrem o micro clima,  difusão de práticas inovadoras que 
mudem a percepção dos seres humanos sobre seu relacionamento com a natureza, e 
pela produção de alimentos, visto que além dos prejuízos ambientais gerados nos cen-
tros urbanos, o campo também vem sofrendo grandes impactos climáticos, afetando 
sobretudo a seguridade alimentar da humanidade. 

Outro documento internacional de observação dos impactos gerados ao meio 
ambiente pela ação humana, evidenciando o avanço dos problemas ambientais, foi 
o Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, 2019), que 
após o acompanhamento do nível populacional de aves, mamíferos, peixes, anfíbios e 
répteis ao redor do mundo, constatou uma diminuição de 60% da população de verte-
brados entre 1970 a 2014. O relatório destaca a artificialização crescente promovida pelo 
processo de urbanização, seja internamente às manchas urbanas, seja por impacto do 
avanço de um tecido urbano extensivo que extrapola as manchas urbanas das cidades e 
ressignifica assentamentos rurais e o próprio campo. Tal processo converte solo e exaure 
recursos naturais (ex.: desmatamento, exploração de minerais, eliminação de fontes e 
águas superficiais), contamina ar, solo e água  (ex.: por esgoto sanitário, uso de fertili-
zantes e agrotóxicos, disposição de resíduos)  e afeta uma extensão cada vez maior de 
área - antes rica em biodiversidade, libera patógenos nocivos à espécie humana, assim 
como desterritorializa populações tradicionais que tinham papel importante no manejo 
e preservação dessa biodiversidade. Observa-se o avanço da degradação e destruição no 
planeta, a crescente concentração de população em grandes cidades, e a necessidade da 
busca de novas (ou resgate de velhas) formas de relacionamento da humanidade com o 
planeta a fim de preservar a vida na terra.

Essa narrativa já é conhecida em países do Norte Global desde a década de 1970, 
após a devastação em massa de recursos do pós-guerra, quando as preocupações ambien-
tais eclodiram em escala global, e foram apresentadas diversas vertentes de debate 
sobre a crise ambiental. A figura 1 apresenta uma linha do tempo com alguns dos fatos 
mais relevantes para a discussão do meio ambiente no mundo. Esta linha foi pautada 
inicialmente pela consciência da finitude dos recursos naturais, e pela compreensão do 
planeta como um sistema fechado, e que a partir da década de 1980 evoluiu para uma 
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discussão sobre sustentabilidade, em uma perspectiva de garantia de justiça interge-
racional. Esta discussão gerou duas vertentes de atuação, uma que faria a revisão dos 
padrões de produção e consumo e combateria as práticas capitalistas, e outra que faria 
uma reelaboração dos processos produtivos, tendo em vista a manutenção da dinâmica 
de produção e consumo vigentes (VEIGA, 2010). Como a segunda opção prevaleceu, com 
a opção pelo “esverdeamento” de processos (redução do consumo de água, de energia, 
etc.), poucas conexões com o modo de vida da sociedade urbana e industrial foram iden-
tificadas, acarretando o agravamento das condições de vulnerabilidade de populações 
que já sofriam formas de exclusão pela sociedade capitalista. Mesmo a virada ambiental 
que está em curso em cidades de países pós-industriais desde os anos 1990, liderada 
por abordagens como a do “ecourbanismo”, tende mais ao processo de “esverdeamento” 
do que ao enfrentamento das contradições contemporâneas que estão no cerne das 
questões ambientais (WHILE, JONAS, GIBBS,  2004), na medida em que não contabiliza a 
intensificação da degradação transferida para áreas reestruturadas para o atendimento 
de seus mercados, e que afetam campo e cidades em áreas periféricas, como a Amazônia. 

bǫǌʠɭŔ�ࠀ��áɭǫȥƃǫɢŔǫɽ�ȟŔɭƃȶɽ�ŔȟŹǫơȥʋŔǫɽ�Ǝȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĴ�bȶȥʋơɽࡪ�áȶʋʋ¡-��ॷ�FɽʋɭơȍŔࠆࠀ߿ࠁ�--��

¶¥č�záFࠆ߿߿ࠁ���FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ
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A partir desse contexto, tem sido crescente o clamor por estratégias de adaptação e 
mitigação das vulnerabilidades criadas pelas mudanças climáticas na escala local, apesar 
das dificuldades de gestão e sistematização de informação na ação das municipalidades, 
particularmente aquelas localizadas em contextos periféricos, onde as condições de 
consumo ou aglomeração pouco contribuíram para as emissões de CO2 (que aceleram 
os processos de mudanças climáticas), e onde ainda há acúmulo históricos de problemas 
de saneamento, acesso a serviços e desigualdades socioeconômicas (SATTERTHWAITE, 
2014; HARDOY, MITLIN, SATTERTHWAITE, 2001). Como enfrentar esses novos tempos de 
inundações, secas e incêndios nos locais onde o debate entre os segmentos da sociedade 
ainda é restrito, e onde ainda há recrudescimento das práticas de degradação (e violên-
cia), diante das sinalizações das novas políticas públicas, como a Amazônia brasileira? 

Este texto espera contribuir para a busca de uma resposta possível para as cidades 
e municípios amazônicos, articulando conceitos da ecologia da paisagem, para situar 
o emprego de uma malha de corredores de água e vegetação (trama verde e azul), que 
articula áreas de natureza ao espaço urbanizado, e sua aplicação e institucionalização 
em contexto francês e brasileiro (na Região Metropolitana de Belo Horizonte), em busca 
de registros de sua congênere vernácula observada na Região Metropolitana de Belém e 
outras  cidades do contexto amazônico, não institucionalizada, mas herdeira de práticas 
e políticas históricas, que podem ser portadoras de resiliência socioambiental para tais 
territórios, se não forem destruídas. O texto assume posicionamentos da Ecologia Polí-
tica Urbana, para destacar que a falta de registro e de reconhecimento dessas práticas 
históricas bem sucedidas também é uma estratégia política – que favorece a tranforma-
ção da terra em mercadoria e meio de produção (rompendo a ligação indissociável que 
existia na região entre população, biodiversidade, água e solo), e a crescente assimetria 
no acesso a recursos naturais em meio urbano. Chama-se atenção para o potencial de 
articulação de elementos técnicos e naturais, mediados pelo saber caboclo acumulado 
na região, para produção de arranjos espaciais híbridos mais resilientes do que aqueles 
que vêm sendo impostos pela lógica de mercado imediatista e desinformada sobre a 
crise ambiental do planeta. 

A OCUPAÇÃO CABOCLA INVIZIBILIZADA

A historiografia universal destaca o período neolítico como época em que os povos 
compreendiam o meio em que viviam e usavam uma lógica orgânica de ocupação do 
território na produção de suas localidades até meados da Idade Moderna (MUMFORD, 
1988; CAPEL, 2002); a partir de então, o uso da tecnologia e intensificação do consumo 
dos recursos naturais  deixou clara a capacidade humana de produzir socionaturezas, 
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espaços que fundem dinâmicas sociais, econômicas e ambientais, gerando os híbridos 
que Swyngedouw (2001) chamou de urbanização-ciborgue.

Na Amazônia há tanto populações remanescentes do período neolítico (povos 
indígenas) como herdeiras de seu conhecimento sobre como produzir floresta, segundo 
uma lógica orgânica de relacionamento com a natureza – a população camponesa ama-
zônica, também chamada de cabocla, formada pela miscigenação de indígenas, europeus 
e africanos escravizados. O genocídio e o preconceito estigmatizam essas populações, 
que precisaram de grande capacidade de resistência no século XX, para que nas suas 
últimas décadas mosaicos especiais de territórios fossem criados para imobilizar as 
terras públicas em que vivem (ROCHA; BENATTI, 2017). A Constituição de 1988 sustentou 
a demarcação de terras indígenas e de territórios quilombolas; isso gerou parcerias entre 
órgãos federais ligados ao meio ambiente e regularização fundiária que resultaram na 
produção de reservas extrativistas e assentamentos agroextratistas (espaços de caráter 
socioambiental), em resposta aos processos de exploração de recursos naturais (desma-
tamento, exploração mineral, produção de hidroeletricidade, agronegócio) introduzidos 
na região desde a sua integração econômica e rodoviária. 

A associação histórica entre assentamentos humanos e mobilidade fluvial explica 
a miríade de localidades que compõem o universo rural dos municípios amazônicos 
(a socionatureza indígena e cabocla), localidades que vêm sendo transformadas em 
periferias urbanas, alojamentos de obra ou espaços de segunda residência, na medida 
em que rodovias e ferrovias valorizam terras rurais e ampliam a mobilidade entre áreas 
produtivas e cidades (CARDOSO et al, 2018).  Há décadas esse processo de reestruturação 
produtiva do campo tem resultado em transferência de representantes desses grupos 
para áreas urbanas e periurbanas, notadamente, margens de rios, áreas de várzea, ilhas, e 
bordas na mancha urbana. A tolerância história à prática de usos rurais dentro de áreas 
urbanas resultou na combinação de atividades rurais (agricultura e extrativismo de 
coleta) e atividades urbanas de baixa qualificação por parte dessa população migrante, 
enquanto os recursos naturais disponíveis assim o permitiram. Desse modo, várzeas, 
matas ciliares, margens de rios eram manejadas por tais grupos, para produção de 
alimentos, e reprodução de modos de vida e sociabilidade típicos da região (banhos de 
rio, lazer em balneários), e imobilizados como parte de cunhas ou cinturões verdes que 
demarcavam os ciclos de expansão das cidades. A figura 2  destaca rios e vegetação em 
Marabá e Santarém atualmente,  e aponta usos e formas de ocupação do solo que são 
próprios do modo de vida tradicional da região. As várzeas de rio e as áreas protegidas 
(ambientais, socioambientais ou terras indígenas) protagonizam uma trama cabocla, 
que já tende a desaparecer dentro das manchas urbanas, onde a urbanização trans-
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forma várzeas em áreas de risco de inundação. Em Marabá o processo de homogeneiza-
ção está mais avançado no entorno, pois pouco resta dos antigos castanhais públicos 
que permitiam coleta pelo povo e onde a área de assentamento de reforma agrária foi 
desflorestada. Em Santarém há forte ameaça nas várzeas internas à cidade, mas a natu-
reza socioambiental dos assentamentos rurais, manteve a vegetação até o presente no 
entorno, que contém centenas de comunidades. Todavia, esta situação está ameaçada 
pelas determinações da lei federal 13.465/2017 que prevê a extinção dos assentamentos 
e ingresso das terras no mercado. 

Figura 2 – Representação esquemática da ocupação cabocla no espaço intraurbano de cida-
Ǝơɽ�ŔȟŔ˖ȼȥǫƃŔɽ�bȶȥʋơɽࡪ�ˁˁˁǫŹǌơǌȶ ǌȶƃŔɭ�ˁˁˁ�ŹɭȶɭǌǉŹƎɽ�ˁˁˁ�Źɭ̔ ��eȶȶǌȍơFŔɭʋǠŹɭ̔

 Em ambos os casos, a intensificação da expansão urbana por ação dos setores 
público e privado desencadeou a disputa por terras, e a difusão de práticas como aterro, 
assoreamento e canalização de cursos d’água, lançamento de esgoto bruto em rios e igara-
pés, desmatamento, desestruturação de solo, expulsando a população que dependia desses 
recursos para pontos mais distantes, inviabilizando suas práticas e transformando-os em 
excluídos tanto da cidade quanto do campo, cada vez mais apropriado pelo agronegócio. 
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VISÕES AMBIENTAIS E ORIGEM DA IDEIA DA TRAMA

Nos países centrais, ainda no início do século XIX, Humboldt enxergava a importân-
cia da  biodiversidade e da intrincada rede de socionaturezas interconectadas, já produ-
zidas na América do Sul, e é colocado como um precursor do discurso sobre mudanças 
climáticas por Wulf (2015). A difusão de ideias sobre como lidar com a natureza, face ao 
impacto da ação humana, desencadeou duas visões em um primeiro momento, a de uma 
natureza a ser protegida em contraposição a outra a ser explorada. Ambas resultaram 
em políticas ambientalistas, baseadas em uma visão ecológica estrita, e na retirada de 
humanos de ambientes que devem ser preservados, que teve como marco a criação do 
parque ambiental Yellowstone, em 1872 nos Estados Unidos. 

Esta abordagem foi instrumentalizada com mais intensidade nas cidades dos países 
do Norte Global a partir dos anos 1980, por meio da: a) ecologia da paisagem[1], adaptada 
da ecologia (METZGER, 2001), que incorporou as contribuições do inventário de paisagem 
de McHarg (1961) e foi reeditada pelas possibilidades de análise do geoprocessamento, 
sensoriamento remoto e modelagem; dos b) corredores ecológicos de Forman e Godron 
(1986) – que sustentaram a ideia da criação de malhas[2]; e da c) infraestrutura verde, 
abordagem tecnológica que sistematiza o conhecimento sobre os ciclos da natureza, para 
mimetiza-la e inserí-la de modo “artificial” em projetos, transformando-a em serviços 
urbanos (ex.: o tratamento das águas pluviais, amenização do microclima, abastecimento 
de água) (COMIER; PELLEGRINO, 2008). Estas formulações estão na base da proposta de 
Trama Verde e Azul que foi institucionalizada na França em 2000, e pressupõem um con-
trole do território baseado no equilíbrio entre aspectos econômicos, sociais e ambientais, 
conforme já estabeleciam os acordos internacionais citados na figura 1. 

Paralelamente, diversos projetos de cunho sustentável foram propostos, culmi-
nando na proposição de um urbanismo ecológico[3] (HAGAN, 2015). A conferência Eco-

[1]  Campo que estuda a interações entre processos ecológicos no ambiente e em ecossistemas 
ơ�ɽơʠɽ�ɢŔƎɭɝơɽ�ơɽɢŔƃǫŔǫɽ�ȥŔɽ�ȟʡȍʋǫɢȍŔɽ�ơɽƃŔȍŔɽ

�ࠁ �čȟ�ɽǫɽʋơȟŔ�ơƃȶȍȷǌǫƃȶ�Ƣ�ȟŔǫɽ�ǭȥʋơǌɭȶ�ɩʠŔȥʋȶ�ȟŔǫȶɭ�Ŕ�ƃȶȥơƃʋǫʽǫƎŔƎơ�ơȥʋɭơ�Ŕɽ�ɽʠŔɽ�ɢȶɭƇɝơɽ�
ǠȶȟȶǌƦȥơŔɽ�ȟŔȥƃǠŔɽ���ƃȶȥơƃʋǫʽǫƎŔƎơ�Ƣ�ʽǫŔŹǫȍǫ˖ŔƎŔ�ɢȶɭ�ƃȶɭɭơƎȶɭơɽ�ɩʠơ�ǉȶɭȟŔȟ�ʠȟŔ�ȟŔȍǠŔ�
ȶʠ�ɭơƎơ�ʋɭŔȟŔ�ɩʠơ�ʋơȟ�ȶɽ�ɢŔƎɭɝơɽ�Ǝơ�ɽʠŔɽ�ɢŔɭʋơɽ�Ǝơɽƃɭǫʋȶɽ�ƃȶȟȶ�ȟȶɽŔǫƃȶɽ�

[3]  O conceito de urbanismo ecológico emergiu como “ecourbanismo”, no livro Ecourbanismo, 
ơȥʋȶɭȥȶɽ�ʠɭŹŔȥȶɽ�ɽȶɽʋơȥǫŹȍơɽ߿ࠅ�ࡪ�ɢɭȶˊơƃʋȶɽ�Ǝơ�¡ǫǌʠơȍ�èʠŔȥȶ�ơȟࠈࠈࠈࠀ��ȥŔ�FɽɢŔȥǠŔ�FɽʋŔ�ȍǫȥǠŔ�
ǉŔ˖�ʠȟŔ�ȟȶƎǫ˪ƃŔƇŴȶ�ȥȶ�ʠɭŹŔȥǫɽȟȶ�ơ�ƎơɽơȥǠȶ�ʠɭŹŔȥȶ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔ�ǫȥƃȶɭɢȶɭŔƇŴȶ�Ǝơ�Ŕɽɢơƃʋȶɽ�
conceituais e escalares da ecologia, do relacionamento entre a cultura humana e o ambiente 
biofísico, com destaque para a cultura da produção do habitat. A cidade torna-se um bio-am-
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logical Urbanism, organizada em 2009 por Mostafavi na Harvard’s Graduate School of 
Design, desdobrou-se na organização do livro homônimo no ano seguinte (MOSTAFAVI E 
DOHERTY, 2010), que ofereceu exemplos de redefinição do escopo do urbanismo a partir 
do debate sobre o futuro das cidades, de modo a torná-las cada vez mais sustentáveis, 
pela disseminação de infraestrutura verde, jardins comunitários, estratégias políticas 
e colaborativas, fomento de leis ambientais, iniciativas coletivas e engajamento social 
(AKINAGA, 2014).

Como reverso desse processo, após desastres ambientas ocorridos na Índia e de 
injustiças ambientais observadas em países africanos e latino americanos, emergiu 
durante os anos 1970 a ecologia política, campo que procurou acrescentar a dimensão 
política ao debate ambiental, e ampliar a perspectiva dos impactos do capitalismo global, 
de modo a deixar clara a assimetria entre os ganhos de curto prazo de grupos privilegia-
dos, e a ação necessária à sustentabilidade ambiental e social no longo prazo (HAGAN, 
2015). A ecologia política apresentou a proposta de um ecologismo dos pobres, que fez 
forte crítica às injustiças provocadas pela abordagem ambientalista no seu culto a um 
mundo selvagem que nunca existiu como tal, pois em última instância foi um tipo de 
“socionatureza” produzida por povos[4], cujos representantes contemporâneos são vistos 
como excluídos (ALLIER, 2007). A partir de tais críticas, uma abordagem socioambiental 
procurou salvaguardar o direito de grupos sociais que seguem culturas que sempre con-
viveram com recursos naturais, sem exauri-los, e esteve na base dos mosaicos especiais 
criados na Amazônia no final do século XX. 

Esse campo novo procurou articular a ecologia política à economia política, e ori-
ginou a Ecologia Política Urbana, dedicada ao estudo das desigualdades no controle e 
acesso a recursos dentre grupos sociais em meio urbano. Oferece uma visão que avança 
em relação ao paisagismo por não fetichizar a natureza, ou não apresentá-la como 
mera mercadoria ou diferencial de qualidade de vida, em meio a espaços artificiais e 
degradados dentro da cidade (ACSELRAD, 2009). 

Contudo, até o presente, muito pouco do debate socioambiental tem influenciado 
o planejamento de cidades e pequenas localidades inseridas em contextos regionais 
de intensa degradação, apesar da longa trajetória de aproximação da ecologia com o 
urbanismo e o planejamento urbano nos países do Norte Global. Sob a perspectiva das 
intervenções práticas, em 1878, o arquiteto Frederick Law Olmsted propôs uma série de 

biente, após séculos de um antropocentrismo degradador e politicamente alienado. 

�ࠃ �Īơɭ�qơƃȇơȥŹơɭǌơɭ�ơʋ�Ŕȍࠇ߿߿ࠁ��ɽȶŹɭơ�ơʽǫƎƦȥƃǫŔɽ�Ǝơ�ɩʠơ�Ŕ�˫ȶɭơɽʋŔ�ŔȟŔ˖ȼȥǫƃŔ�Ƣ�Ŕȥʋɭȶɢȶ-
gênica. 
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intervenções que visavam à preservação da paisagem natural por meio da formação 
de grandes corredores verdes, em meio ao tecido urbano de Boston, para democratizar 
o acesso à biodiversidade e cursos d’água e proteger a cidade de inundações. Aquela 
intervenção pioneira de paisagismo, articulou entre si uma rede de espaços verdes 
pré-existentes, mas fragmentados, constituindo uma malha de natureza sobreposta 
ao espaço urbanizado, precursora da experiência pioneira da Trama Verde e Azul (TVA) 
francesa, destacada como referência de ação contemporânea nesta pesquisa (CORMIER; 
CARCAUD, 2009). 

A TVA foi concebida em 2000, como parte do planejamento para regeneração sócio 
econômica e ambiental da região de Nord-Pas de Calais (França). A ideia apoiou-se na Con-
venção da Diversidade Biológica proposta na ECO 92, para  integrar natureza e ambiente 
urbano, conforme premissas de desenvolvimento sustentável (CORMIER; CARCAUD, 2009). 
Esta região foi sustentada pela mineração, atividade encerrada em 1990, deixando um 
legado de impactos: sociais, econômicos e principalmente ambientais (MOURÃO; COSTA, 
2018). A renovação da área contou com a ampliação de investimentos em pesquisa e 
tecnologia e planejamento de ações multilaterais. As propostas foram desenvolvidas por 
instituições especializadas, de acordo com metas de médio e longo prazo estabelecidas 
pelo setor público: foco na vulnerabilidade ambiental, busca de dinamismo econômico, 
melhoria de indicadores sociais, articulação entre setor público e universidades. Linhas 
de ação semelhantes foram tomadas em regiões de outros países europeus (MARAT-MEN-
DES, 2015; HAGAN, 2015; WHILE, JONAS, GIBBS, 2004), mas o sucesso francês transformou 
a TVA em referência para o planejamento territorial europeu. 

A institucionalização da TVA francesa começou com a lei de orientação para o orde-
namento e desenvolvimento sustentável dos territórios (1999), que propunha uma rede 
ecológica sobreposta ao planejamento urbano (MOURÃO E COSTA, 2018), e se consolidou 
por meio da Grenelle de l’environnement, ou Lei Grenelle 1, que institucionalizou a pro-
posição da trama na França (CORMIER; CARCAUD, 2009). A TVA francesa protege potencial 
ecológico e biodiversidade em contexto urbano, sob as premissas do desenvolvimento 
sustentável baseado no equilíbrio entre as dimensões ambiental, econômica e social 
(MOURÃO; COSTA, 2018). 

Naquele contexto, o meio ambiente teria a função de valorizar o espaço e gerar 
melhor qualidade de vida, assim como estimular a economia a partir de espaços atrativos 
à sociedade. Em contexto brasileiro, a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) 
com assessoria da UFMG, adaptou ideias da TVA francesa para o Macrozoneamento Metro-
politano elaborado entre 2013 a 2015, continuado no desenvolvimento do PDDI – Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado (2011), como parte do Arranjo Metropolitano. 
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Desde a criação da RMBH, em 1973, houve prioridade ao planejamento e ao desenvolvi-
mento urbano, devido à sua inserção regional entre as metrópoles nacionais São Paulo 
e Rio de Janeiro, diferenciando-a das demais metrópoles brasileiras quanto ao aparato 
constituído para planejamento e financiamento metropolitano. 

Esta aproximação deriva do histórico comum de mineração nos dois contextos 
mencionados. Contudo, há diferenças perceptíveis quando as minúcias dos processos 
que a trama busca sanar e promover são analisadas, sobretudo a partir de críticas à 
proposta da TVA implementada na França.  Trata-se de ferramenta política de proteção 
à biodiversidade de baixa articulação à esfera social e legalmente rígida, que inviabiliza 
soluções que atenderiam aos seus propósitos (MOURÃO; COSTA, 2018). Nisto a versão 
mineira inovou, incluindo nas propostas de macrozoneamento metropolitano e no 
detalhamento de alguns planos diretores de municípios da RMBH uma trama chamada 
por Euclydes (2016) de Trama Multicolorida, com dimensões não apenas ecológicas, mas 
especialmente socioculturais. O aspecto participativo do planejamento para RMBH, 
garantiu a participação das instâncias governamentais e da sociedade civil com o obje-
tivo de promover a distribuição mais equitativa da renda e a diminuição dos índices de 
desigualdade socioespacial, pois apesar da pujança econômica da região sudeste, muito 
diferente da realidade amazônica, a desigualdade inerente ao padrão periférico de 
urbanização brasileiro está presente.  Observa-se neste ponto que a experiência mineira 
é de institucionalização da Trama, como forma de enfrentar interesses imobiliários, 
domesticação e subordinação das áreas verdes ao mercado, e  limitação do seu acesso à 
parcela da população. Infelizmente, no contexto amazônico a natureza foi tomada como 
algo dado, e as políticas urbanas e metropolitanas ainda não incorporaram a discussão 
ambiental como um ponto central, apesar da redução do verde na área de influência e 
dentro das cidades. 

ANALOGIAS ENTRE TRAMA MULTICOLORIDA DA RMBH E A TRAMA CABOCLA 
DA RMB

Na experiência da RMBH, os elementos norteadores da Trama (conexões) foram 
definidos a partir da superposição de camadas de informação que respondem a aspectos 
geomorfológicos (água e relevo) e à sócio biodiversidade (vegetação e uso do solo) que 
existe naquele território e que podem ser articulados em malha (ver figura 3), posterior-
mente sobrepostos ao sistema viário e às centralidades metropolitanas, tendo em vista 
a proposta de um Macrozoneamento que identifique Zonas de interesse metropolitano 
(ZIMs) e Áreas de interesse Metropolitano (AIM) em escala municipal (Mourão e Costa, 
2018). As ZIMs identificadas na RMBH se sobrepoõem à Macrozonas e Zonas de Diretrizes 
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Especiais Metropolitanas (ZDEMs), possuindo subdivisões em: Trama Verde e Azul (TVA), 
territórios minerários, Requalificação, Interesses sociais e Grandes equipamentos (UFMG, 
2017). A experiência mineira apresenta a ação prática pioneira no Brasil de articulação 
entre o planejamento urbano, o ambiente biofísico e as práticas culturais locais, para a 
geração de protocolos e regulações em diversos municípios. Por isso foi assumida como 
referência para o tratamento de áreas que compõem uma trama não regulamentada, 
mas importante, na RMB. 

A exposição da trama amazônica espera promover a articulação de grupos invi-
sibilizados, como os agricultores urbanos ou comunidades que exploram o turismo 
comunitário, com as infraestruturas de acessibilidade (desde rodovias até trilhas) e de 
serviços públicos metropolitanos. A organização do território da trama na RMB advém da 
composição de políticas rurais resultantes da luta social (ambientais e fundiárias) e da 
maneira como a base biofísica se impôs às políticas urbanas. As bacias hidrográficas que 
entrecortam o território do continente definem tesos de terra firme e baixadas (várzeas 
alagáveis), cuja ocupação já ocorreu, improvisada e informal (ver figura 4). Enquanto 
um mosaico de assentamentos especiais do INCRA imobilizou as terras da União como 
territórios de comunidades tradicionais no ambiente insular, que compõem parte do 
cinturão verde metropolitano remanescente.  

Observa-se que há uma concentração de áreas protegidas na porção sul da mancha 
metropolitana, formando um mosaico composto por Áreas de Proteção Ambiental e 
Unidades de Conservação mais estritas, concentradas fora da mancha urbana, e sujeitas 
a pressões históricas por conversão de uso (loteamentos, construção de avenidas), indi-
cando sua condição subjacente de reserva de valor. Por outro lado, não há estratégia de 
proteção para remanescentes de vegetação no continente inseridos na mancha urbana 
e associados a rios que antes eram usados para pesca e banho, nem de regulação para as 
transformações em cursos nas ilhas (novo destino da habitação popular). Tampouco, há 
registro oficial da dinâmica de conexão fluvial histórica entre população ribeirinha da 
capital, e áreas de produção nos municípios próximos, por meio de inúmeros portos. Esta 
estratégia de articulação de campo e cidade explica a falta de cobrança social por grandes 
espaços verdes internos à cidade. Contudo, a invisibilização de tais práticas somada à 
desarticulação entre políticas urbanas e rurais, ameaça a manutenção da trama herdada. 

Paralelos entre a RMBH e a RMB devem considerar diferenças geomorfológicas, 
com sítios montanhoso e plano, respectivamente, e socioeconômicas (área industrial 
e área mercantil, respectivamente). Na RMB o sítio de várzea ainda está em formação, 
as declividades muito baixas requerem máxima absorção de água vertical e grandes 
extensões de solo permeável, mas apesar disso historicamente houve perda de áreas 
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permeáveis devido à subordinação da expansão urbana aos interesses do mercado, 
transformando os bairros populares localizados nas várzeas em áreas de risco. A figura 
4 também indica a correspondência entre áreas de mata nativa e os assentamentos 
especiais do INCRA, onde vivem quilombolas e ribeirinhos, e que se constituem em uma 
das mais fortes manifestações da Trama Cabocla na RMB, mas que poderão ser extintos 
por aplicação da Lei Federal 13.465/2017. Enquanto a vegetação e a permeabilidade estão 
mais concentradas em áreas de uso e ocupação rural/camponês/caboclo, observa-se a 
urbanização e impermeabilização de áreas institucionais e privadas dentro e nas bordas 
da mancha urbana no continente, especialmente por desaparecimento dos quintais e 
maciços vegetais (VENTURA NETO, MOURA, 2019), apesar da grande extensão de áreas 
alagáveis na cidade de Belém.

bǫǌʠɭŔ�ࠂ��-ŔȟŔƎŔɽ�ƎŔ�ɢɭȶɢȶɽʋŔ�Ǝơࢨ�þɭŔȟŔ�ĪơɭƎơ�ơ��˖ʠȍࢩ�ɢŔɭŔ�Ŕ�è¡%q�bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢࡪˁˁˁŔǌơȥ-
ƃǫŔɭȟŹǠȟǌǌȶ ɢƎǉbz-z¥�þɭŔȟŔĪơɭƎơơ�˖ʠȍbŔŹǫŔȥŔ�ɭŔʠǿȶ¶ࠀࠀࠆࠀ߿ࠁʠɢȍȶŔƎɽˁɢƃȶȥʋơȥʋŹɭ̔
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bǫǌʠɭŔࡪࠃ��-ŔȟŔƎŔɽ�Ǝơ�ɢɭȶɢȶɽʋŔ�Ǝơࢨ�þɭŔȟŔ�ƃŔŹȶƃȍŔࢩ�ɢŔɭŔ�Ŕ�è¡%�bȶȥʋơɽࠅ߿߿ࠁ��¥��ࡪ�-áè¡ࠄࠀ߿ࠁ�
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òz-�è߿ࠁ߿ࠁ�čòeòࠆࠀ߿ࠁ�á�è߿ࠀ߿ࠁ��z¥-èࠈࠀ߿ࠁ��z%eFࠇࠀ߿ࠁ����
A presença do camponês caboclo na cidade está ligada justamente a essas várzeas e 

aos usos produtivos localizados nas margens do rio Guamá - feiras, portos, estaleiros; que 
são estigmatizados como inadequados para a ocupação de margens e progressivamente 
convertidos em usos turísticos. Observa-se que as ilhas (locais de maior concentração de 
vegetação no município) na medida em que se tornam espaços de moradia e produção, 
tendem a repetir a trajetória das baixadas, que há décadas tiveram usos rurais substituídos 
pela produção informal de habitação, e transferência da população que praticava tais 
usos rurais para as bordas da mancha urbana metropoliana, distanciando tal popula-
ção e os interstícios de vegetação que elas preservavam das centralidades urbanas. Esse 
movimento tem intensificado alagamentos, especialmente nos anos em que ocorre o 
fenômeno La Niña, e há intensificação de chuvas. Não por acaso a cidade está listada 
dentre as capitais brasileiras mais vulneráveis à inundações (MARENGO; SCARANO, 2017). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O paralelo entre a RMBH, que busca institucionalizar sua trama, e a RMB indica 
que há uma tendência de dissolução da trama cabocla formada historicamente em 
cidades amazônicas. Na RMB essa dissolução é visível na eliminação da vegetação e 
descaracterização de várzeas do continente, e está iminente nas ilhas, se as regulações 
municipais e metropolitanas não incorporarem sua proteção. A falta de compreensão 
do valor dos usos caboclos para a proteção da várzea – assim como de sua contribuição 
para a manutenção das condições de permeabilidade do solo, produção de alimentos, 
identidade e memória – impediu que essas práticas pudessem ser resignificadas como 
estratégicas para as cidades, apesar de seu potencial de inclusão de matrizes culturais 
diversas, preservação do patrimônio genético (aproveitável em alimentos, fármacos, 
cosméticos, novos materiais, etc.) e em última instância de promoção da resiliência às 
mudanças climáticas. 

Destaque-se que a investigação da RMB é relevante porque ela é espelho para outras 
áreas urbanas da região, onde assentamentos especiais do INCRA também imobilizam 
terras públicas para moradia e produção camponesa/ tradicional em entornos periur-
banos, estabilizando estas socionaturezas. Este movimento indica que a Amazônia 
assumiu o padrão da urbanização do capitalismo periférico, e “deu marcha a ré” no 
seu relacionamento com a natureza. Quintais, hortas comunitárias, espaços de criação 
de animais e massas de vegetação (hoje perseguidos em contextos onde a atenção às 
mudanças climáticas globais é maior) foram destinados à produção habitacional formal 
e informal, enquanto os cursos d’água tornaram-se canais de esgoto, gerando híbridos 
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orientados estritamente pelas dinâmicas capitalistas. A omissão de políticas públicas 
sobre esse tema indica tanto sua subordinação aos interesses de mercado, quanto sua 
incapacidade de inovar e intervir no padrão de transformação das cidades e de seus 
entornos a partir do fortalecimento das socionaturezas caboclas, bem adaptadas à cul-
tura, ao sítio e ao clima. Nesta perspectiva, o olhar para o passado e a associação entre a 
cultura vernácula (herdada) e a cultura técnica, descortinam as melhores trajetórias para 
ampliar a resiliência e reduzir exclusão e vulnerabilidade socioambiental na Amazônia.
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RESUMO

O presente trabalho visa apresentar um procedimento projetual de uma intervenção urbanística 
para regularização fundiária na área de preservação ambiental do entorno do Córrego Machado 
em Palmas-TO, a qual tem sido palco de conflitos fundiários, urbanísticos e ambientais advindos 
de pressões de ocupações irregulares pela população de baixa renda. O levantamento e diagnós-
tico foram organizados em quatro aspectos: fundiário, físico ambiental, urbanístico e social, 
que visou realizar uma leitura ampla e integrada para assegurar um entendimento adequado 
do problema, conduzindo a proposição. O artigo pretende contribuir com o aprimoramento de 
metodologias projetuais e com a construção de conhecimento para a atuação do arquiteto e 
urbanista em intervenções urbanísticas em assentamentos precários e de fragilidade ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Assentamento Precário. Intervenção Urbana. Área de Fragilidade Ambiental. 
Regularização Fundiária. Projeto urbanístico.

ABSTRACT

The present work aims to present a design procedure for an urban intervention for land regu-
larization in the area of   environmental preservation around the Córrego Machado in Palmas-
-TO, which has been the scene of land, urban and environmental conflicts arising from the 
pressure of irregular occupations by the population low income. The survey and diagnosis 
were organized in four aspects: land, physical, environmental, urban and social, which aimed 
to carry out a comprehensive and integrated reading to ensure an adequate understanding 
of the problem, leading the proposition. The article aims to contribute to the improvement of 
design methodologies and the construction of knowledge for the performance of the architect 
and urban planner in urban interventions in precarious and fragile settlements.

KEYWORDS: Precarious Settlement. Urban intervention. Environmental Fragility Area. Land 
regularization. Urban design.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo presentar un procedimiento de diseño para una interven-
ción urbana para la regularización de la tierra en el área circundante de preservación ambiental 
del Córrego Machado en Palmas-TO, que ha sido escenario de conflictos terrestres, urbanos y 
ambientales derivados de la pressión de ocupaciones irregulares por parte de la población. 
Bajo ingreso La encuesta y el diagnóstico se organizaron en cuatro aspectos: terrestre, físico, 
ambiental, urbano y social, con el objetivo de llevar a cabo una conferencia integral e integrada 
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para garantizar una comprensión adecuada del problema, liderando la propuesta. El artículo 
tiene como objetivo contribuir a la mejora de las metodologías de diseño y la construcción 
de conocimiento para el desempeño del arquitecto y urbanista en intervenciones urbanas en 
situaciones precarias y frágiles.

PALABRAS-CLAVE: Asentamiento precario. Intervención urbana. Área de Fragilidad Ambiental. 
Regularización de Tierras. Diseño urbano 

INTRODUÇÃO

O acesso e valorização do solo urbano são constantemente moldados pelo interesse 
imobiliário. À medida que esse coordena as ações do Estado, há no controle de ocupação 
da terra urbana, o resguardo das terras pertencentes ao mercado formal, gerador de 
lucros, e a desvalorização de terrenos públicos (MARICATO, 1996). Uma das consequências 
desse modo de urbanização é a indução de ocupação de áreas inadequadas ao mercado 
imobiliário formal e sem valor comercial, pela população de baixa renda, como é o caso 
das áreas de proteção ambiental.

A gestão urbana tem avançado no que compete ao direito à moradia e à cidade, 
ao inserir como objeto de políticas urbanas a população de baixa renda. A nova ordem 
juridicourbanística, baseada na função social da cidade e da propriedade, no direito à 
cidade, encarga aos municípios o cumprimento do Estatuto a partir da gestão fundiária 
local e do planejamento urbano (ROLNIK, 2007).

Frente a uma crescente demanda do déficit habitacional combinada a lentidão 
ou incapacidade do Estado em resolver este problema, há extrema urgência em prover 
a inclusão dessas famílias à cidade legal, não só pelo reconhecimento formal da posse 
do terreno, mas para adequar o assentamento aos padrões urbanísticos e ambientais 
do restante da cidade (ROLNIK, 2007).                                                                                             

Em Palmas, capital do Estado do Tocantins, essa realidade está presente no que 
compete a ocupação de unidades de conservação, que lidam muitas vezes com conflitos 
de ocupações e preservação ambiental, normalmente localizadas em áreas periféricas 
da cidade, cujos aspectos ambientais são marcados pela presença de cursos hídricos, 
áreas de preservação permanente e declividades expressivas.

Embora a cidade tenha sido planejada em 1989 para ser a capital de Tocantins, 
conflitos pela terra são presentes desde seu início de implantação, dado por fatores 
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como o próprio histórico de periferização precoce, advindas do não cumprimento das 
etapas de ocupação previstas para o seu Plano Urbanístico[1] (Figura 1).  

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��FʋŔɢŔɽ�Ǝơ�ȶƃʠɢŔƇŴȶ�Ǝȶ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶ�ƃȶȥǉȶɭȟơ�ȶ�ɢȍŔȥȶ�ơʽȶȍʠƇŴȶ�ƎŔ�ȶƃʠɢŔƇŴȶ�Ǝơ�áŔȍȟŔɽ�
ƎơɽƎơ�ɽʠŔ�ǫȟɢȍŔȥʋŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�eɭʠɢȶɩʠŔʋɭȶࠈࠇࠈࠀ��ŔƎŔɢʋŔƎȶ�eơȶɢŔȍȟŔɽ[2].

A área de expansão sul de Palmas, onde está localizada a Área Verde Urbana Machado, 
local de estudo deste artigo, teve a ocupação urbana iniciada no início dos anos de 1990[3]. 
O entorno do Córrego foi alvo de mudança legal na definição de uso, de intervenções 
de diferentes esferas de governo e de ações judiciais para a resolução de sua questão 
fundiária ao longo dos anos, causando insegurança a seus ocupantes até os dias atuais. 
Diante deste quadro complexo, entende-se que é necessário um olhar cauteloso e deta-
lhado sobre a área e seus ocupantes em seus diversos aspectos visando uma solução 
adequada ao problema.

�ࠀ ���ŖɭơŔ�ȟŔƃɭȶɢŔɭƃơȍŔƎŔ�ɢơȍȶ�ɢȍŔȥȶ�ʠɭŹŔȥǭɽʋǫƃȶ�Ǝơ˪ȥǫʠ�ɩʠŔʋɭȶ�ơʋŔɢŔɽ�Ǝơ�ȶƃʠɢŔƇŴȶ�ƃȶȟ�
uma previsão populacional de 1.200.000 habitantes, e previa a quinta etapa em forma de áreas 
de futura expansão, inicialmente não macroparceladas no plano, que, depois de incorporadas 
Ū�ƃǫƎŔƎơ�ʋȶʋŔȍǫ˖ŔɭǫŔ�ƃơɭƃŔ�Ǝơ߿߿߿߿߿߿ࠁ��Ǝơ�ǠŔŹǫʋŔȥʋơɽ�eèčá¶æč�þè¶ࠈࠇࠈࠀ�

�ࠁ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟ�ऒǠʋʋɢɽࡪǌơȶɢŔȍȟŔɽˁơŹˁǫˉɽǫʋơƃȶȟǌơȶɢŔȍȟŔɽऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟ�ǿŔȥ߿ࠁ߿ࠁ�

�ࠂ �áŔȍȟŔɽ�ǉȶǫ�ơɽʋŔŹơȍơƃǫƎŔ�ƃȶȟȶ�ƃŔɢǫʋŔȍ�Ǝȶ�ơɽʋŔƎȶ�ơȟࠀ�з�Ǝơ�ǿŔȥơǫɭȶ�Ǝơ߿ࠈࠈࠀ��ʽǫɽʋȶ�ɩʠơ�ơȍŔ�
não possuía condições estruturais para sediar o governo, uma vez que a construção da cidade 
foi iniciada em 1989.
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MATERIAIS E MÉTODOS

O procedimento metodológico desenvolvido se baseou em várias produções sobre 
intervenção urbana em áreas de ocupação de baixa renda, como LabHab (1999) e Bueno 
(2000), e em projetos para ocupações que ocorreram em bordas de água, como Cantinho 
do Céu (SP), Córrego do Balaio (PE) e Favela do Sapé (SP), que lidam com ocupações para 
fins de moradia a margem de corpos hídricos urbanos e áreas de preservação ambiental, 
onde são trabalhadas supressões de deficits de infraestrutura, a solução de problemas 
fundiários, a integração com o entorno através da conexão e criação de vias e inserção 
de serviços e equipamentos à comunidade. 

De abordagem qualitativa, o estudo de caso da Área Verde Urbana Machado foi ela-
borado a partir de metodologia de pesquisa descritiva e exploratória, com procedimento 
documental e levantamento de campo, com a finalidade de apresentar uma proposta 
projetual de intervenção urbanística. As imagens de satélite e os dados espacializáveis 
foram geoprocessados em software ArcGIS. Após o entendimento do contexto de ocupação 
da área, seu diagnóstico foi organizado em quatro aspectos: fundiário, físico ambiental, 
urbanístico e social. 

Os aspectos fundiários aferiram a delimitação os lotes e o processo de ocupação e 
transformação urbana e as definições legais quanto a posse da terra, tendo como fonte 
os relatórios técnicos do Instituto de Terras do Tocantins (ITERTINS, 2017), e os enqua-
dramentos de uso e de ocupação (e suas alterações ao longo dos anos) no bojo do Planos 
Diretores Municipais de 2007 e 2018.

Os aspectos Físico Ambientais se referem a hidrografia e topografia, gerando-se 
informações para definir riscos de alagamento, de erosões e declividades inapropriadas 
à ocupação humana. Os dados foram obtidos através de base de dados de geoproces-
samento e imagens de satélites, dados topográficos municipais e registros fotográfico 
obtidos in loco. 

Os aspectos urbanísticos observaram as características e acesso a infraestrutura 
básica existente, sobretudo saneamento básico (distribuição de Água, Sistema de esgo-
tamento sanitário, coleta de lixo e drenagem pluvial) e equipamentos coletivos públicos 
de educação, saúde e lazer.  Tais dados foram obtidos por meio de visitas in loco e banco 
de dados municipais disponíveis no site GeoPalmas.

Os aspectos Sociais abrangeram a caracterização dos padrões construtivos por meio 
de observação in loco e de dados socioeconômicos colhidos em entrevistas guiadas e 
preenchimento de 50 formulários estruturados nos dias 21 e 22 de setembro de 2019. Os 
dados referiam-se principalmente a composição do grupo familiar, renda e situação de 
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empregabilidade, cuja finalidade baseava-se na compreensão da situação social predo-
minante do referido assentamento precário.

Por fim, obtido o diagnóstico da área a partir das características e problemas encon-
trados foi feita a proposição interventiva de desenho urbano, sistema viário, áreas públi-
cas e privadas, massa construída, densidade populacional e quantitativo de unidades 
habitacionais mantidas, produzidas e removidas.

ASPECTOS FUNDIÁRIO, FÍSICO AMBIENTAL, URBANÍSTICO E SOCIAL

Para se implantar a capital ex-nihilo do recém criado estado do Tocantins, as pro-
priedades rurais que estavam localizadas na área do projeto de Palmas e de seu entorno 
imediato sofreram um processo conturbado de desapropriação por parte do governo 
estadual. O governo estadual, de posse da terra, destinou a área do entorno imediato do 
Córrego Machado a chácaras em pequenos módulos fundiários, doadas a particulares, 
como medida de contenção a ocupação urbana (ITERTINS, 2017), ao mesmo tempo que 
implantava os bairros populares intitulados Jardins Aurenys[4] ao seu redor, localizados 
na região sul da capital.

Cabe ressaltar que a região sul de Palmas, originalmente, estava destinada a expan-
são futura da cidade, porém, devido a interesses imobiliários de valorização da área 
planejada para a capital, a região sul foi designada para fixação da população de baixa 
renda ainda na fase de construção da nova capital, provocando prematuramente a peri-
ferização urbana. Nesta área, o governo estadual implantou programas habitacionais 
sociais, doou lotes e casas e liberou loteamento de glebas para a iniciativa privada[5].

Foram definidos cinco loteamentos rurais no entorno do córrego, denominados Irmã 
Dulce 1° e 2° etapa, Saramandaia, União Sul e Machado Oeste, sendo este último o foco do 
presente artigo. Com base no relatório do Itertins (2017) esses cinco loteamentos rurais 
somavam 272 chácaras, no qual apenas 92 delas possuíam o título definitivo de posse, 
enquanto as demais 180 tinham apenas a licença de ocupação (Figura 02 e Quadro 01).  

�ࠃ �¶�ȥȶȟơ�Ǝȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽ�ɽơ�Ǝơʠ�ơȟ�ǠȶȟơȥŔǌơȟ�Ū�ơɽɢȶɽŔ�Ǝȶ�ơȥʋŴȶ�ǌȶʽơɭȥŔƎȶɭ�Ǝơ�ȥȶȟơ��ʠɭơȥ ́

�ࠄ �Fȟ߿ࠈࠈࠀ��ȶ�ǌȶʽơɭȥȶ�ɭơŔȍǫ˖ȶʠ�ȶ�ɢŔɭƃơȍŔȟơȥʋȶ�Ǝȶ��ŔɭƎǫȟ��ʠɭơȥˊ�z�ȥŔ�ŖɭơŔ�Ǝơ�ơˉɢŔȥɽŴȶ�ɽʠȍ�
ơ�Ŕ�ƎȶŔƇŴȶ�Ǝơ߿߿ࠄࠀࢨ��ȍȶʋơɽ�ɭơɽǫƎơȥƃǫŔǫɽ�ơࠇࠆ��ƃŔɽŔɽ�ȥȶ�ȍȶʋơŔȟơȥʋȶ�ƎơȥȶȟǫȥŔƎȶ��ŔɭƎǫȥɽ��ʠɭơȥˊࢩ�
-�ƃȶȥɽȶ�zzz�ơ�zĪɽ�zzࢫˊȶɽ�Ŕȥȶɽ�ɽơǌʠǫȥʋơɽ�ǉȶɭŔȟ�ȍŔȥƇŔƎȶɽ�ȶɽ��ŔɭƎǫȥɽ��ʠɭơȥ¥�ࠀࠃ�ɢࠈ߿߿ࠁ����è¡�
lidando a região conhecida atualmente como Palmas Sul.
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bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠁ�ǫɽʋɭǫŹʠǫƇŴȶ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơŔȟơȥʋȶɽ�Ǝơ�ƃǠŖƃŔɭŔɽ�ȥȶ�ơȥʋȶɭȥȶ�Ǝȶ�-ȷɭɭơǌȶ�¡ŔƃǠŔƎȶ�-ǠŖƃŔɭŔɽ�
ƃȶȟ�ʋǭʋʠȍȶ�Ǝơ˪ȥǫʋǫʽȶ�ơ�ȍǫƃơȥƇŔ�Ǝơ�ȶƃʠɢŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�ơȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�
ƃȶȥʋǫƎȶɽ�ȥȶɽ�ȟơȟȶɭǫŔǫɽ�Ǝơɽƃɭǫʋǫʽȶɽ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơŔȟơȥʋȶɽ�ǉȶɭȥơƃǫƎȶɽ�ɢơȍȶ�zþFèþz¥òࠆࠀ߿ࠁ�

æʠŔƎɭȶࡪࠀ����ǫɽʋŔǌơȟ�Ǝȶɽ�Ŕȥȶɽ�ơ�ƃɭǫŔƇŴȶ�ŖɭơŔ�ơ�ʋǫʋʠȍŔƇŴȶ�Ǝơ�ƃŔƎŔ�ȍȶʋơŔȟơȥʋȶ��bȶȥʋơࡪ�zþFèþz¥ò�
2017, organizado pelas autoras.

Contudo, essa área detinha instabilidade de posse e foi alvo de diversas ações judi-
ciais. Em 1999, os Títulos Definitivos das chácaras foram cancelados e as terras retornaram 
para o domínio Estadual, com a conclusão do trânsito julgado da Ação Discriminatória 
dos imóveis Canela, Taquarussu e Taquari ou Tatá (ITERTINS, 2017).  Logo, o próprio Iter-
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tins realizou, através da portaria n° 0154/2001, o cancelamento administrativo também 
das Licenças de Ocupação dos loteamentos de chácaras com base nessa mesma ação 
discriminatória (ITERTINS, 2001), retomando o domínio ao Estado de todas as cháca-
ras descritas. Posteriormente, em 2010, houve a determinação Judicial do Corregedor 
Nacional de Justiça, que reestabeleceu Matriculas e Registros, e retomou essas terras ao 
domínio daqueles que detinham os Títulos Definitivos aos primeiros donos das terras 
(ITERTINS, 2017). Atualmente, as chácaras estão em posse do Município proveniente de 
uma doação do Estado. 

Concomitante a essas medidas judiciais, a área sofria com pressões de ocupação 
que partiram das bordas da área verde em direção ao interior do córrego (figura 3). Essas 
ocupações predominantemente residenciais e irregulares, advieram de processos de 
grilagem de terras e de subdivisões das chácaras em vários lotes urbanos realizados 
pelos próprios chacareiros (Figura 3). 

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��¡ŔɢŔ�ƎŔ�ɽǫʋʠŔƇŴȶ�ŔʋʠŔȍ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơŔȟơȥʋȶɽ�ŖɭơŔɽ�ɢŔɭƃơȍŔƎŔɽ�ơ�ƃǠŖƃŔɭŔɽ�ȟŔɢŔ�ƎŔ�ơʽȶ-
lução de ocupação. Fonte: elaborado pelas autoras a partir de dados contidos nos memoriais 
Ǝơɽƃɭǫʋǫʽȶɽ�Ǝȶɽ�ȍȶʋơŔȟơȥʋȶɽ�ǉȶɭȥơƃǫƎȶɽ�ɢơȍȶ�zþFèþz¥òࠆࠀ߿ࠁ�
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Quanto a destinação de uso, as chácaras foram definidas como Unidade de Conser-
vação (UC) no Plano Diretor (PD) de 2007 (PALMAS, 2007), com exceção dos Setores Irmã 
Dulce e União Sul que atualmente passam por processo de regularização fundiária. O 
PD determinou a realização estudos técnicos no prazo de dois anos para classificar a UC 
como de proteção integral ou de uso sustentável, o que nunca foi feito.

No PD vigente (PALMAS, 2018), revisado recentemente, a UC passou a ser denominada 
de Área Verde Urbana (AVU) Machado categorizada como Parque Linear Urbano Machado. 
A AVU é composta por uma Área de Proteção Permanente (APP) de 42 metros a partir da 
borda da calha do leito regular e uma Área Ambientalmente Protegida (AAP) correspon-
dente aos remanescentes vegetais contíguos a APP. Cabe destacar que o Código Florestal 
Brasileiro (Lei nº 12.651/2012)  define 30 metros de APP e permite sua redução para 15 
metros nos caos de antropização, desde que se ateste possibilidade de conciliação da 
urbanização em áreas ambientalmente frágeis mediante estudos ambientais específicos.

O PD (PALMAS, 2018) determina também que os parques urbanos podem “ser ade-
quados conforme projetos de parcelamento localizados em ZEIS sobrepostas a essas 
áreas, desde que ambientalmente viáveis”, devendo ser objeto de estudo específico (Art. 
122, PALMAS, 2018). Além disso, o PD define a Vila Piauí, Córrego Machado e Setor Sara-
mandaia como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) tipo 3 destinada a regularização 
fundiária (Art. 191, PALMAS, 2018).

Portanto, entende-se que o projeto de intervenção urbanística para a qualificação e 
regularização fundiária no entorno do Córrego Machado tem sido protelado pelo poder 
público, uma vez que há avanço de ocupação e microparcelamento há anos, além de não 
ter sido realizados os estudos determinados pelo PD de 2007. Além disso, há respaldo em 
lei municipal e federal para ser realizado e o Município é o detentor da posse da terra, o 
que agiliza burocraticamente o processo de regularização fundiária.

O Plano Municipal de Saneamento Básico (2014) aponta o Córrego Machado como 
o principal responsável pela drenagem dos bairros Jardins Aurenys e conduz as águas 
pluviais para o principal Manancial que abastece água para a cidade, o Ribeirão Taqua-
ruçu.  Essa descarga de drenagem é dada pela topografia local, uma vez que o sentido 
prioritário de queda é ao norte, onde está o Ribeirão. 

Com base nos dados da SEPLAN (2012), o relevo da área é ondulado com declives 
que, em sua maioria, variam de 8 a 20% podendo chegar a 35% em determinados tre-
chos, principalmente nos extremos norte e sul da AVU Machado. Observou-se, a partir de 
dados de geoprocessamento e visita em loco, a existência de valas naturais de passagem 
do escoamento pluvial em direção ao Córrego que formam 19 canais com águas inter-
mitentes no terreno (Figura 4).
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Figura 4: Fotos das valas naturais de passagem de escoamento pluvial. Fonte: acervo das 
autoras, 2019

A urbanização do entorno e a locação de ocupações irregulares em conflito com 
a topografia local contribuem para a impermeabilização e redução da capacidade de 
absorção do solo, aumentam a velocidade de escoamento pluvial da água e bloqueiam 
o curso natural das águas. 

O mapa da Figura 5 apresenta a declividade do solo, os locais de ocorrência das valas 
e das erosões, a bacia de contribuição de escoamento e a cota de inundação considerada. 
A declividade do solo foi obtida a partir do geoprocessamento das curvas de nível de 
metro a metro disponíveis na base de dados municipal (Geopalmas). As valas e erosões 
foram detectadas por visitas in loco e imagens de satélite. A bacia de contribuição do 
escoamento foi determinada a partir do geoprocessamento da topografia, que extraiu 
toda a área cujo sentido de declividade se dava em direção ao córrego. Para se definir 
a cota de inundação a ser considerada neste trabalho, foram observadas as marcações 
de água in loco juntamente com relatos de moradores sobre esses pontos, verificando, 
posteriormente em mapa, a curva de nível em que essas marcações se encontravam. Res-
salva-se que houve a necessidade de simplificação metodológica na coleta deste último 
dado, uma vez que se trata de uma exploração acadêmica com limitação de equipe e 
recursos. Ainda assim, esta abordagem é pertinente nos casos de restrições existentes 
em equipes técnicas e gestão pública.
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Figura 5: Aspectos Ambientais, Declividades e pontos de erosões. Elaboração das autoras a 
ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔ�ŹŔɽơ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�Ǝȶ�eF7čè[6]ࠈࠀ߿ࠁ��ơ�eơȶɢŔȍȟŔɽ[7].

Foram observadas intervenções locais feitas pelos próprios moradores com auxílio 
da secretaria de infraestrutura na tentativa de diminuir o impacto da água nas nascentes 
e frear os processos erosivos. A Figura 6 apresenta um manilhamento para “canalizar” o 
córrego e desviar a água em uma residência e, em outro local, pedras robustas para redu-
zir a velocidade da água em razão de uma erosão ocasionada pela abertura de uma via.

�ࠅ �eF7čè��eɭʠɢȶ�Ǝơ�FɽʋʠƎȶɽ�ơȟ�7ơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�čɭŹŔȥȶ�ơ�èơǌǫȶȥŔȍ�ƎŔ�čbþ

�ࠆ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟ�ऒǠʋʋɢɽࡪǌơȶɢŔȍȟŔɽˁơŹˁǫˉɽǫʋơƃȶȟǌơȶɢŔȍȟŔɽऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟ�ǿŔȥ߿ࠁ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠅ��zȥʋơɭʽơȥƇɝơɽ�ǉơǫʋŔɽ�ȥŔɽ�ʽŔȍŔɽ�ȥŔʋʠɭŔǫɽ�ɢŔɭŔ�ƃŔȥŔȍǫ˖Ŕɭ�ơ�ɭơƎʠ˖ǫɭ�Ŕ�ʽơȍȶƃǫƎŔƎơ�ƎŔɽ�ŖǌʠŔɽ�
pluviais. Fonte: Acervo das autoras, 2019.

A vegetação remanescente nativa é predominante nas áreas próximas ao corpo 
hídricos com maior densidade e amplitude na porção sul. No mapa da Figura 7 foram 
locadas as edificações existentes, identificadas por imagens de satélite, e foi demar-
cada a faixa de APP de 42 metros visando detectar conflitos entre ocupação humana e 
lei ambiental municipal. Além disso, apontou-se as áreas mais e menos antropizadas 
para determinar fragilidades ambientais e potencialidades para áreas urbanizáveis. 
É importante destacar que, como foi mencionado anteriormente, a faixa de APP pelo 
Código Florestal Brasileiro é de 30 metros, podendo ser reduzida para 15 metros em casos 
de antropização e tecnicamente viáveis.
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bǫǌʠɭŔࡪࠃ��ĪơǌơʋŔƇŴȶ�ơ��ááɽ�ʽǫŔɽ�Ǝơ�ƃǫɭƃʠȍŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�ơȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�ƎŔ�ŹŔɽơ�
de dados do Geopalmas[8].

As vias que dão acesso as ocupações irregulares não são pavimentadas e são des-
conexas com o entorno, por vezes interrompidas em função de desníveis ou erosões. 
A área é abastecida com água tratada, com exceção das chácaras que possuem ligação 
clandestina. Apesar da proximidade com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Prata, 
não há rede de esgotamento sanitário, apenas fossas negras que, em alguns casos, tem 
vazamentos e problemas em seu tamponamento (Figura 8).

�ࠇ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟ�ऒǠʋʋɢɽࡪǌơȶɢŔȍȟŔɽˁơŹˁǫˉɽǫʋơƃȶȟǌơȶɢŔȍȟŔɽऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟ�ǿŔȥ߿ࠁ߿ࠁ�
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Figura 8: Fossa negra precária em residência e rua com alto desnível e erosões. Fonte: Acervo 
das autoras, 2019.

As casas possuem um endereçamento improvisado pelos moradores, organizado 
conforme a chácara na qual o terreno pertencia e o número do lote que foi gerado a par-
tir da subdivisão dessa chácara. Esse endereço não é reconhecido pelos correios e serve 
somente como uma referência para os moradores, pois eles não gozam desse serviço.

Não há dentro da área de intervenção, equipamentos urbanos de saúde, educação 
e lazer. Os moradores utilizam os serviços do entorno, como creches, escolas de ensino 
fundamental e médio, postos de saúde e equipamentos de lazer, porém estes moradores 
não são contabilizados adequadamente no planejamento da oferta destes serviços uma 
vez que não se trata de um loteamento formal, incorrendo em uma possibilidade de 
mascaramento de tamanho de demanda. 

No que compete aos padrões construtivos da área, foram identificados 3 padrões 
principais através de observação in loco. O primeiro (Tipo 1) é de casas em alvenaria 
aparente sem acabamento, telhado cerâmico, normalmente uma ou duas águas, sem 
presença de muros.  O segundo padrão (Tipo 2) é configurado por casas em alvenaria 
com ou sem acabamento cercadas com muros geralmente sem acabamento. Já o terceiro 
padrão (Tipo 3) contem casas de alvenaria com reboco ou pintura e com muros com aca-
bamentos (Figura 9). Não há moradias de materiais improvisados. Após o mapeamento 
dos padrões construtivos, notou-se que as moradias mais precárias (Tipo 1) estão loca-
lizadas mais próximas ao Córrego Machado, de ocupação mais recente com dificuldade 
de acesso pelas vias.
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Figura 9: Padrões construtivos encontrados in loco. Fonte: Acervo das autoras, 2019.

Segundo o projeto de extensão Tocantins em Foco (2014), o número de famílias 
residentes no Setor Machado Oeste totalizava 399 com uma população estimada de 2115 
pessoas. Já a Vila Piauí continha um número aproximado de 130 famílias, abrangendo 
uma população estimada em 534. Essas juntas totalizavam 529 famílias com um total 
de 2.649, consideradas em situação de risco e vulnerabilidade social. Em 2019, a partir 
das massas construtivas identificadas nas imagens de satélite, pode-se notar que o 
número de famílias residentes no setor Machado Oeste supera 460 famílias enquanto 
que a residente na Vila Piauí está estimada em 280 moradias, ou seja, ao total esse valor 
saltou de 529 famílias em 2014 para aproximadamente 740 em 2019. 

Ainda segundo o projeto de extensão, a renda média dessa população era de 0 a 3 
salários mínimos o tempo médio de moradia tanto da Vila Piauí, quanto do Machado 
Oeste estavam estimadas em 3,3 e 3,8 anos. Os dados obtidos no questionário aplicado 
para este trabalho, no mês de setembro de 2019, revelaram que 62,5% dos entrevistados 
afirmaram possuir acima de 3 filhos e um a dois membros familiares exerciam atividade 
remunerada; metade dos moradores tinham renda de zero a 1,5 salários mínimos e a 
outra metade de 1,5 a 3 três salários mínimos.

As entrevistas guiadas e questões abertas do questionário permitiram perceber que 
os moradores tinham apreço pela vizinhança e pela natureza local, ao mesmo tempo 
em que se sentiam discriminados pela situação irregular frente aos bairros formais 
do entorno e se sentiam abandonados pelo poder público devido à precariedade dos 
serviços e infraestrutura existentes.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA

A partir do diagnóstico apresentado foram elaboradas 4 diretrizes principais, que 
resultaram em propostas, como pode ser observado no Quadro 2. As diretrizes adota-
das para a área de estudo foram: preservar a comunidade existente; equilíbrio entre as 
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limitações ambientais e a ocupação humana; promover mais moradias dignas para 
combater o déficit habitacional; integração e conexão.

Quadro 2: Propostas de intervenção para a área de estudos. Fonte: Autoras, 2019.

Essas propostas foram espacializadas em duas escalas: uma mais abrangente à 
AVU para diretrizes gerais de ocupação e outra específica ao Setor Machado Oeste com 
desenvolvimento do projeto urbanístico. O primeiro apesenta quais áreas serão de uso 
residencial, de preservação permanente, equipamentos urbanos, sistema viário (Figura 10).
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Figura 10: Plano de massa geral com os usos prioritários. Fonte: Autoras, 2019.

O Setor Machado Oeste é o vetor de ocupação mais intenso em direção a região 
do córrego com necessidade de conexão com a região do Jardim Aureny III. O projeto 
urbanístico desenvolvido buscou manter os terrenos unifamiliares existentes e dar 
continuidade ao traçado formando quadras regulares sem descaracterizar a paisagem 
existente. Em áreas de inserção urbana julgada adequada e sem ocupações, procurou-se 
implantar lotes multifamiliares para promover o aumento da densidade populacional 
e a ampliação da possibilidade de captação de recursos para programas habitacionais 
com este perfil. Não foram definidos lotes comerciais para facilitar o processo burocrá-
tico de regularização fundiária, assim como para se evitar a diferenciação de valores 
imobiliários, entendendo que, para esse perfil socioeconômico, comumente os serviços 
de pequeno porte surgem congregados às residências. Distribuiu-se Áreas Públicas 
Municipais de maneira relativamente homogênea, o SESC existente com ampliação 
sua área de entorno como uso de lazer público (parque) tendo em vista a característica 
ambiental do terreno (Figura 11).
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Figura 11: Recorte de intervenção do Machado Oeste. Fonte: Autora, 2019.
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Para o sistema viário foram propostas vias com configuração local de largura de 
6 metros e calçadas de 2,5 metros para baixo fluxo, as quais atendem às características 
do bairro e apresentam menor custo (Figura 12). O traçado foi definido a partir da loca-
lização das edificações e vias existente, com algumas adequações e remoções visando 
melhorar a conexão e a continuidade dos percursos principais. Considerou-se, também, 
as características topográficas e prezou-se pela minimização de transposição das biova-
letas interrompendo a continuidade de vias secundárias, como também restringindo a 
continuidade de percurso dos carros nas bordas do córrego, onde definiu-se implantação 
de pontes de baixo impacto nos locais de transposição apenas para a continuidade do 
percurso de pedestres e ciclistas na via de contorno do parque. A ciclovia bidirecional 
contornará o parque linear e estabelecerá conexão com a ciclovia existente na Avenida 
Teotônio Segurado em direção à Avenida Tocantins em Taquaralto pelas avenidas de 
conexão.

Figura 12: Cortes esquemáticos das vias propostas. Fonte: Autora, 2019.

O resultado quantitativo do projeto urbanístico consta no quadro de áreas, quadro 
de habitação (manutenção, remoção e criação) e quadro de população, demonstrados 
abaixo (Quadros 03 a 05).
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Quadro 3: Percentual geral de áreas. Fonte: Autoras, 2019

Quadro 4: Quantitativo de remoções previstas. Fonte: Autoras, 2019.

Quadro 5: Densidade prevista na área loteável do Machado Oeste. Fonte: Autoras, 2019.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A lógica de produção capitalista das cidades resulta em transformações visíveis no 
território. Os fenômenos da periferização combinados com a segregação social, apesar de 
contraporem todos os conceitos de direito à cidade democrática, são presentes e possui 
raízes profundas de cunho social e econômico. Em Palmas, essa dinâmica se repete e revela 
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o descaso por parte do poder público nas áreas de preservação ambiental periféricas. A 
área Verde Urbana Machado é parte desse processo e, por isso, tem sido abrigo para os 
excluídos do mercado formal de terras da cidade, que de um loteamento de chácaras no 
período de implantação da cidade (início da década de 90) se tornou uma área de con-
servação parcialmente ocupada irregularmente. Demonstrou-se, também, a lentidão do 
poder público em atuar de maneira eficaz e de gerar resultados práticos às necessidades 
urgentes da população em vulnerabilidade social e da preservação do meio ambiente.

A integração de conhecimentos é fundamental na resolução de problemas socioam-
bientais, os quais englobam questões técnicas, sociais, econômicas, legais e burocráticas. 
Com o objetivo de contribuir com a prática profissional e sem a pretensão de esgotar 
as possibilidades, este artigo propôs uma abordagem metodológica que enquadrou o 
levantamento e diagnóstico em quatro abordagens (fundiário, físico ambiental, urba-
nístico e social) na busca de um olhar multidisciplinar sobre um problema complexo, 
que precisa de soluções em diversas frentes. 

A atuação do arquiteto e urbanista frente a esse problema é uma parte importante no 
combate às desigualdades. Com o quadro de ampliação e agravamento das desigualdades 
sociais, as ocupações irregulares tomam grandes proporções no Brasil e os profissionais 
precisam imergir nesta realidade e estarem cada vez mais preparados para atuar neste 
tipo de problema. Por isto, a reflexão metodológica sobre a prática projetual deve ser 
constantemente realizada e aprimorada, sendo essencial a troca de conhecimento de 
estudos nesta temática.
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RESUMO

Este artigo evidencia algumas reflexões a respeito de projetos públicos que atuam na contramão 
da preservação ambiental. Muitas cidades buscam atrair investimentos em prol de interes-
ses econômicos   apesar dos constantes alertas a respeito do aquecimento global e desastres 
ambientais consequentes de um planejamento urbano marcado pelo tecido urbano espraiado, 
impermeabilização excessiva do solo, priorização do automóvel e supressão  das áreas verdes. 
Segundo a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), João Pessoa é uma das capitais do nordeste 
brasileiro que atraiu quase 2 milhões de turistas no ano de 2018 e essa crescente demanda trouxe 
a necessidade da implementação do projeto de um Polo Turístico.  Apesar da necessidade de 
investimentos no ramo, o local escolhido para implantação contradiz muitos aspectos do projeto 
que visa um desenvolvimento sustentável para a região. Tal observação é fundamentada  no 
levantamento de dados da área por meio de imagens de satélite, legislação municipal, dados 
de desmatamento e análise do impacto no entorno imediato por meio de mapas temáticos pro-
duzidos em sistemas de informações geográficas. Também foram utilizadas  pautas de órgãos 
públicos como a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (SUDEMA) , da 
Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP). Ao observar a proposta, percebe-se que  
o projeto já vem impactando na área com a construção de grandes equipamentos que além de 
gerar grande perda de massa vegetal, intensifica o processo de erosão das falésias da área. Além 
disto,  impactará ainda mais no ecossistema local com a perda de áreas verdes e consequente 
pressão nas bordas das áreas de preservação ambiental existentes na delimitação do projeto 
do Pólo Turístico e seu entorno imediato. Portanto, diante dos problemas socioambientais 
analisados, nota-se uma perpetuação de projetos que são protagonizados pelos interesses 
econômicos hegemônicos por trás de discursos sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVE: crescimento urbano; problemas socioambientais; turismo; áreas verdes.

ABSTRACT

This article deals with some points of view about projects which are on the wrong side of 
environmental preservation. Many towns try to attract economic investments even more, 
though the varion advices on global warming and environmental disasters coming from 
urban plannings with urban land sprawl, excessive soil, impermeabilization, automobile 
prioritization and greens áreas concentration are made. According to Paraiba Tourism Com-
pany (PBTUR), João Pessoa is one of the capitals in Brazilian Northeast which attracted almost 
two million tourists in 2018. Such a demand increases each year bringing about the need 
for tourist Pole Projects. Though the investment forecasts are made, the local chosen for the 
implementation of the projects contradicts many aspects which aim at a sustainable deve-
lopment to the region. Such observation came from SIG data based analyses and mapping 
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of the region, photographic survey and data from Paraíba development Company (CINEP) 
and State Secretariat for Tourism and Economic Development (SUDEMA). When observing the 
proposition, the project present impacts on the area with building of big equipments  which 
besides generating great loss of vegetal mass, intensifies the erosion process of the existing cliffs. 
Moreover, it will impact the local ecosystem with a great loss on green areas and consequently 
pressure on the borders of environmental preservation areas existing in great proportion in 
the delimitation of the touristic  Pole Project. It is also observed that there is a perpetuation of 
the projects aiming at receiving too much profit behind sustainable discourses.   
KEYWORDS: urban growth; socio-environmental problems; tourism; green areas.

RESUMEN

Este artículo aborda algunos puntos de vista sobre proyectos que están en el lado equivocado 
de la preservación del medio ambiente. Muchas ciudades intentan atraer aún más las inversio-
nes económicas, aunque se hacen varios consejos sobre el calentamiento global y los desastres 
ambientales que provienen de la planificación urbana con la expansión de la tierra urbana, 
el suelo excesivo, la impermeabilización, la priorización de automóviles y la concentración de 
áreas verdes. Según Paraiba Tourism Company (PBTUR), João Pessoa es una de las capitales en 
el noreste de Brasil, que atrajo a casi dos millones de turistas en 2018. Tal demanda aumenta 
cada año, lo que genera la necesidad de proyectos turísticos de Polo. Aunque se realizan pronós-
ticos de inversión, el local elegido para la implementación de los proyectos contradice muchos 
aspectos que apuntan a un desarrollo sostenible para la región. Dicha observación provino 
de análisis basados   en datos SIG y mapeo de la región, encuesta fotográfica y datos de Paraíba 
Development Company (CINEP) y la Secretaría de Estado de Turismo y Desarrollo Económico 
(SUDEMA). Al observar la propuesta, el proyecto presenta impactos en el área con la construc-
ción de grandes equipos que además de generar una gran pérdida de masa vegetal, intensifica 
el proceso de erosión de los acantilados existentes. Además, tendrá un impacto en el ecosistema 
local con una gran pérdida en las áreas verdes y, en consecuencia, presión en las fronteras de 
las áreas de preservación ambiental que existen en gran proporción en la delimitación del 
Proyecto Turístico de Polo. También se observa que hay una perpetuación de los proyectos que 
apuntan a obtener demasiados beneficios detrás de los discursos sostenibles.

PALABRAS-CLAVE: crecimiento urbano; problemas socioambientales; turismo; zonas verdes.
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INTRODUÇÃO

As transformações da paisagem natural, que ocorrem com a substitui-
ção desta pelo tecido urbano, provocam mudanças na estrutura física da cidade 
devido a substituição de áreas verdes pelo ambiente construído. Sob a consequ-
ência de efeitos nocivos, observa-se tal processo na maioria das cidades brasi-
leiras, onde o planejamento urbano não precede nem determina a dinâmica da 
cidade, além da dinâmica imobiliária; seguido da diminuição das áreas permeá-
veis, a falta ou insuficiência de infraestrutura e a segregação socioespacial.  
 
Para Jacobi, P., & Sulaiman, S. (2016), a “insustentabilidade” desse contexto se 
caracteriza pela prevalência de um processo de expansão e ocupação dos espa-
ços intraurbanos, marcados exponencialmente pelo crescimento da ilegali-
dade urbana e acesso diferenciado aos investimentos públicos. Em tais casos, 
destaca-se a complexidade desse processo de transformação em um cená-
rio urbano que é diretamente afetado por riscos e agravos socioambientais.  
 
Segundo o Relatório de Mitigação do Painel Intergovernamental de Mudan-
ças Climáticas do PBMC (2016) mais da metade da população mundial (3,6 bilhões) 
vive em cidades. Em 2050, espera-se que a população urbana cresça para 5,6 a 
7,1 bilhão, ou seja, entre 64% e 69% da população mundial. Portanto, as áreas 
urbanas deverão triplicar até 2030, o que torna salutar a discussão sobre mode-
los de cidade e reconhecimento de como as mesmas passarão  a ocupar um 
papel de destaque nas políticas associadas ao desenvolvimento sustentável.  
 
Marengo(2014) alerta para as mudanças climáticas no Brasil através da comprova-
ção do aumento e a frequência de chuvas fortes de verão e no inverno do Sul e do 
Sudeste, o aumento de secas na Amazônia, Nordeste e Sudeste afetando a segurança 
hídrica e energética de grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. Ademais, no 
Brasil, a Organização Meteorológica Mundial, evidenciou o aumento da temperatura 
entre 1ºC e 2ºC ao se comparar com os últimos 30 anos. Assim, apesar das tentativas 
de  diminuir os impactos do crescimento urbano na natureza com diversas discus-
sões, como na Conferência Rio 97 em 1997 e Rio+20 em 2012, vê-se que a influência 
antrópica no aquecimento global e desastres ambientais ainda é relevante.   
Nesse sentido, cabe destacar a importância das áreas verdes como um dos indi-
cadores da qualidade ambiental nas cidades e sua relação com a migração e/
ou extinção de espécies de animais; a impermeabilização excessiva do solo, poten-
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cializando desastres como  enchentes e inundações; processos erosivos, com perda 
de qualidade de mananciais; alteração do microclima, com possível impacto sobre 
as condições térmicas da cidade; dentre outros (LOBODA e ANGELIS, 2005).  
Ante o exposto, este artigo discorre sobre práticas da produção do espaço que vão na 
contramão da preservação dos recursos naturais, tecidas em um discurso sustentável, 
mas que na verdade revelam sua insustentabilidade quando analisadas. A metodologia 
utilizada para tais análises foi baseada no levantamento de dados da área por meio de 
imagens de satélite do Google Maps, na legislação municipal,  dados de desmatamento 
e análise do impacto no entorno imediato por meio de mapas temáticos produzidos 
no sistemas de informações geográficas Qgis . Para análise do desmatamento foi uti-
lizado os dados do Projeto Global Forest Change (GFC), os quais usam algoritmos para 
distinguir mudanças na cobertura florestal e as tendências de desmatamento ao longo 
do tempo a nível mundial através de imagens de satélite. Também foram utilizadas  
pautas de órgãos públicos como a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento 
Econômico (SUDEMA) , da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP) e  base de 
dados disponibilizados pela Prefeitura.

'�q�Uw�Z��t��U��versus ÁREAS VERDES 

João Pessoa é a capital da Paraíba e está localizada na região Nordeste do Brasil, 
encontra-se dentro do Bioma Mata Atlântica e tem uma população estimada em 2018 
de pouco mais de 800 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Uma de suas peculiari-
dades é que a cidade foi eleita em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento - Eco-92, como a segunda capital mais verde do mundo 
com mais de 7m² de floresta por habitante. A figura 1 localiza as áreas verdes existentes 
na cidade de João Pessoa em relação a toda sua extensão. Situam-se nas áreas verdes 
parques municipais e estaduais, além Unidade de Conservação conhecida como Mata 
do Buraquinho com aproximadamente 517 hectares de floresta.
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Figura 1 - Principais áreas verdes de João Pessoa. Fonte: Dados da Prefeitura de João Pessoa 
com edição própria.

A mata atlântica reúne diversas espécies endêmicas de fauna e a flora, além de 
outros serviços ecossistêmicos como abastecimento de água, regulação do clima, agri-
cultura, pesca, energia elétrica e turismo.  Apesar de sua relevância, o bioma segue sendo 
devastado.  Segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica (2019), restam apenas 12,4% 
da floresta que existia originalmente e de acordo com o levantamento feito pela mesma 
e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o bioma perdeu 113 km² de 
floresta entre 2017 e 2018. 

Em João Pessoa, os remanescente de Mata Atlântica vêm sofrendo fortes impactos 
ao longo de seus limites territoriais desde sua fundação até os dias atuais, reflexo de 
políticas de crescimento urbano não pautadas totalmente na sustentabilidade urbana 
em todas as suas dimensões (econômica, social e ambiental). No início da década de 
1970 (385 anos), o tecido urbano ocupou apenas 30% do seu território. Já nos últimos 37 
anos (de 1971 a 2008), houve uma expansão urbana exacerbada que atingiu a ocupação 
de 76,1% da área do Município (Figura 2). 
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Figura 2 - Mapa de expansão urbana de João Pessoa. Fonte: Dados da Prefeitura de João Pessoa 
ơ����čè%Fࠈࠀ߿ࠁ�ƃȶȟ�ơƎǫƇŴȶ��ɢɭȷɢɭǫŔ

A expansão urbana seguiu um ritmo acelerado na direção sul da cidade, onde 
ainda se observa expressiva massa de vegetação de Mata Atlântica (Figura 3). Esta, por 
sua vez, vem sofrendo impactos do espraiamento urbano, substituindo fragmentos de 
vegetação por conjuntos habitacionais na periferia da cidade e condomínios de alto 
padrão próximo ao litoral. Ademais, existem ocupações irregulares no entorno imediato 
da área de proteção ambiental chamada Parque das Trilhas. 
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Figura 3 - Mapeamento de desmatamento em João Pessoa no entorno imediato  do Pólo 
þʠɭǭɽʋǫƃȶ�bȶȥʋơࡪ�áɭȶǿơʋȶ�eȍȶŹŔȍ�bȶɭơɽʋ�-ǠŔȥǌơ�7ŔƎȶɽ�ƎŔ�áɭơǉơǫʋʠɭŔ�¡ʠȥǫƃǫɢŔȍ��ơ�eȶȶǌȍơ�¡Ŕɢɽ�
com edições própria. 

Pela localização privilegiada, dentro da área urbana, próximo ao litoral, pontos 
turísticos, a área foi escolhida para o Projeto do Pólo Turístico de João Pessoa, abordado 
de maneira mais detalhada mais à frente neste artigo. Desde já,  aponta-se aqui, que 
essas expansões urbanas recentes (Figura 4) deveriam ter sido contidas em função da 
importância ecológica da conservação do bioma Mata Atlântica.
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bǫǌʠɭŔ�7�ࠃ�ơʋŔȍǠŔȟơȥʋȶ�ƎŔ�ơʽȶȍʠƇŴȶ�Ǝȶ�ƎơɽȟŔʋŔȟơȥʋȶ�ȥȶ�ơȥʋȶɭȥȶ�Ǝȶ�áȷȍȶ�þʠɭǭɽʋǫƃȶ�Ǝơ��ȶŴȶ�
Pessoa-PB entre os anos de 2005 e 2019. Fonte: Dados da Prefeitura e Google Maps, com edição 
própria.

Dessa maneira, nota-se uma apropriação do espaço urbano protagonizada pelos 
interesses econômicos hegemônicos que pressionam áreas de preservação ambiental, 
cujas intervenções se realizam através do (não) planejamento urbano, ou de um plane-
jamento em prol de interesses econômicos. Tais intervenções visam o turismo de massa 
principalmente mais à leste, favorecidos pela “vista para o mar”. Segundo Castells (1983), 
essa situação gera a chamada “crise urbana”, levando o Estado e empresas privadas a inter-
virem cada vez mais na cidade pelo desejo de aumentar a acumulação de capital.  

POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS CONTRARIEDADES  

Nas abordagens do planejamento urbano, vê-se que as cidades compactas per-
mitem uma menor utilização do espaço. Entretanto, apreciam-se também linhas que 
defendem que altas densidades implicam em grandes índices de impermeabilização do 
solo, custos de infraestruturas, congestionamentos e se apoiem na vertente da cidade 
espraiada. Entretanto, independente dessas duas correntes, a expansão urbana deve ser 
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regida por um controle adequado do uso e ocupação do solo, promovendo a regulação 
de um desenvolvimento sustentável.

As questões relativas à taxa de permeabilidade das cidades passam a ser mais 
amplamente discutidos com a instituição da Constituição Federal de 1988 que ampliou 
o enfoque da questão urbana enquanto questão social e a articulou à questão ambiental. 
Definiram-se, nesta oportunidade então, as competências de cada ente da federação. No 
que se refere à questão urbano-ambiental, no art. 21 as competências privativas da união 
são de elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; instituir sistema nacional de gerenciamento de 
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; explorar os ser-
viços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a 
pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio 
de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições; 
estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, de 
forma associativa. 

O Art.23 disciplina as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, em relação ao meio ambiente, no que tange em proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumen-
tos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;  proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. 

Já o art.24 discorre sobre as competências concorrentes, que são aquelas em que a 
União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico.

No que tange a sua competência normativa, em matéria urbano-ambiental, a 
Constituição Federal no Art.30 prevê que os municípios devem legislar em assuntos de 
interesse local. Portanto, há neste uma limitação, pois não poderá o município legislar 
sobre qualquer tema, mas, tão somente, aqueles em que predomine o interesse local. O 
inciso II, expõe que compete ao município suplementar a legislação federal e estadual 
no que couber. Tornando assim, perfeitamente possível a edição de lei municipal restrin-
gindo matérias tratadas pela União ou pelo Estado. O município poderá então adequar 
a legislação existente à sua situação local específica.

A política urbana nacional, prevista constitucionalmente nos Arts. 182 e 183, foi 
regulamentada pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto 
da Cidade. Instituiu-se então o plano diretor como instrumento básico da política de 
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desenvolvimento e expansão urbana, integrando a gestão dos recursos hídricos como 
condição necessária ao desenvolvimento sustentável.

O Estatuto da Cidade explicita o conceito de sustentabilidade urbana entendida 
no sentido da justiça ambiental e social e da “garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações”, complementado ainda pela preocupação em “evitar e corrigir 
as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente”. 
De acordo com Azerêdo e Freitas (2011 apud DUARTE, 2015), com a regulamentação deste 
Estatuto, houve uma maior preocupação com a questão ambiental.

Quanto às diretrizes de parcelamento do solo urbano, tem-se a Lei Federal 6.766 de 
dezembro de 1979 que sofreu alterações impostas pela Lei 9.785 de 29 de janeiro de 1999 
e garantiu-se a autonomia do município no § 1º, Art. 4º: ao município caberia definir os 
parâmetros, para cada zona, dos usos e índices urbanísticos de parcelamento e ocupação 
do solo, além das áreas mínimas e máximas de lotes e coeficientes máximos de aprovei-
tamento.  A partir de então, as cidades brasileiras passaram a desenvolver programas, 
criar comissões e atualizar seus códigos a fim de gerar ações que pudessem programar 
um “desenvolvimento sustentável”.

Com relação à sustentabilidade, em 2014 a prefeitura de João Pessoa divulgou 
o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município com 
ações financiadas pelo Banco Internacional de Desenvolvimento (BID). Este Plano de 
Ação Sustentável indica algumas problemáticas com relação a desigualdade urbana, 
uso do solo, gestão pública, segurança, mobilidade e outros. Ademais, também aponta 
algumas áreas para iniciar os projetos sustentáveis na cidade,  paisagismo e distribui-
ção de mudas para comunidade. Diversos debates vêm sendo travados  na comunidade  
acadêmica sobre a legitimidade da sustentabilidade de alguns projetos ou apenas seu 
revestimento de “ verde”.

Segundo Boff (2012), diante do modelo de desenvolvimento sustentável que acon-
tece nos dias atuais, se verificam avanços na produção de baixo carbono, na utilização 
de energias alternativas, no reflorestamento de regiões degradadas, porém desde que 
estas tecnologias não afetem ou diminuam os lucros do capitalismo. Na atualidade, a 
sustentabilidade é localizada ou inexistente. Fixa-se o ideal de desenvolvimento susten-
tável  obtido através do modo de produção capitalista que pressupõe a possibilidade do 
aumento da riqueza e prosperidade social sem que implique em aumento da degradação 
ambiental e das injustiças sociais. Entretanto, o desenvolvimento econômico das cida-
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des vem sendo obtido em detrimento das condições sociais e ambientais e influenciam 
diretamente na qualidade de vida da população. 

Em João Pessoa e em muitas outras cidades há um desenvolvimento urbano teorica-
mente ancorado na sustentabilidade,  porém   alicerçado  em  práticas de  desmatamento  
como pode ser visto na figura 3, impermeabilização dos solos, poluição das águas e do 
ar, impactos nocivos nos ecossistemas (principalmente manguezais e nascentes dos 
rios), aumento da temperatura intraurbana, bem como a produção e disposição inade-
quada dos resíduos sólidos. Tais fatores contribuem para o desequilíbrio ecológico do 
ambiente construído. 

No plano municipal de João Pessoa existem planejamentos voltados ao turismo 
como é o caso do  PDITS (Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável), 
no qual a Paraíba precisou apresentar alguns roteiros turísticos. De acordo com Moura 
(2008, p.52), estes roteiros são intitulados: “Entre o rio e mar, séculos de cultura”; “Litoral 
sul: a natureza e diversidades”; “Litoral norte: cultura indígena e natureza protegida”. 
Entretanto, dentro desses roteiros estão presentes cinco unidades de conservação. Desse 
modo, há uma contradição entre o plano e a preservação da Mata Atlântica visto que o 
turismo em massa, construção de megaempreendimentos como resorts e equipamentos 
de lazer, trazem danos a preservação da natureza na localidade e no seu entorno imediato. 

ENALTECIMENTO DAS BELEZAS NATURAIS: O CASO DO POLO TURÍSTICO DE 
JOÃO PESSOA – PB

Segundo a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), João Pessoa é uma das capitais 
do nordeste brasileiro que atrai muitos turistas anualmente. Em 2018 foram quase 2 
milhões de visitantes e essa demanda trouxe a necessidade da implementação do pro-
jeto de um Polo Turístico. 

Silva & Formiga (1996) comenta que, inicialmente, o projeto que foi chamado “Projeto 
Costa do Sol” e atualmente é denominado Pólo Turístico Cabo Branco, foi lançado pelo 
governo estadual em 1988 como o principal vetor para o Plano de Desenvolvimento do 
Turismo na Paraíba, com o objetivo de desenvolver a economia do estado da Paraíba, 
sendo pautada na atividade turística. No mesmo ano de sua criação, com a construção do 
anel viário do projeto Costa do Sol, acelerou-se  o ritmo do desmatamento da vegetação 
sobre o tabuleiro costeiro. Por conseguinte, trechos do rio Cabelo e Aratu foram desvia-
dos e encontram-se em estágio avançado de poluição e degradação devido a construção 
de pontes na via de acesso ao Polo Turístico,  a PB/008. Em  2015 com a inauguração do 
Centro de Convenções de João Pessoa, projetado por Oscar Niemeyer, o projeto começou  
a ganhar forma, sendo o primeiro equipamento construído do Pólo. A figura 5 mostra 
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o processo de construção do Centro de Convenções de João Pessoa e como o empreendi-
mento trouxe grandes impactos nas áreas verdes da cidade. 

Figura 5 – Processo de Construção do Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima. Fonte: Fotos 
Google Maps.

O projeto do Polo Turístico situa-se entre o mar do litoral sul paraibano e o verde da 
Mata Atlântica da Capital e está inserido nas proximidades de uma unidade de proteção 
Integral chamada Unidade de Proteção Integral Parque Estadual das Trilhas (U.C das Tri-
lhas, 575 ha), observada na figura 6. A UC foi criada em 2017 como forma de compensação 
ambiental unificando os já existentes  Parques do  Aratu, Jacarapé e Trilhas dos Cinco Rios. 

De acordo com a Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico 
(SUDEMA, 2017), o projeto proposto em 1988 passou por diversas alterações a fim de 
diminuir o impacto na área de proteção ambiental. Ao final de 2017 foram definidas 
novas áreas para o Polo Turístico à Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP), 
a qual prevê maiores investimentos no setor hoteleiro para a área.
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bǫǌʠɭŔ�ࠅ���ȍʋơɭŔƇɝơɽ�ɢɭȶɢȶɽʋŔɽ�ȥȶ�˖ȶȥơŔȟơȥʋȶ�ƎŔɽ�ŖɭơŔɽ�ƎơɽʋǫȥŔƎŔɽ�Ŕȶ�áȶȍȶ�þʠɭǭɽʋǫƃȶ�ơ�ŖɭơŔ�
Ǝơ�áɭơɽơɭʽŔƇŴȶ�ơȥʋɭơ�ȶɽ�Ŕȥȶɽ�Ǝơࠁࠀ߿ࠁࠇࠇࠈࠀ��ơࠆࠀ߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ�òč7F¡ࠆࠀ߿ࠁ��ƃȶȟ�ơƎǫƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ

Algumas condicionantes foram impostas para a construção do Polo Turístico, 
entre elas as condicionantes das Licenças Ambientais/Pólo Turístico (LP nº 069/89 e LI nº 
38/90) emitidas pelo COPAM, na qual, deve-se assegurar a preservação dos ecossistemas 
lagunares e estuarinos dos Rios Jacarapé, Aratú e Cuiá e a preservação dos remanescen-
tes florestais – Código Florestal. Ademais, deve-se manter o afastamento das bordas 
da falésia na ordem de 100m, não sendo permitido a abertura de escadarias ou outros 
meios de acesso às praias na falésia. De acordo com Moura & Garcia (2009 p. 6) “o  projeto 
inicial previa a construção de 18 hotéis, marinas, zona comercial que incluía um grande 
shopping center, áreas de lazer, áreas residenciais e complexo esportivo que incluía a 
construção, inclusive, de um campo de golfe”. 

É importante ressaltar que todas essas construções seriam inseridas em 
Mata Atlântica secundária. Entretanto, a problemática do desmatamento já 
acontece em áreas adjacentes e influenciam negativamente a cidade e o meio 
ambiente como um todo. Tal fato é evidenciado na Falésia de Cabo Branco, a qual 
passa por um processo de erosão natural que foi intensificado pela impermea-
bilização do solo e destruição da Mata que protege a barreira e suas imediações, 
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além dos serviços ecossistêmicos que podem ser impactados ou perdidos.   
Apesar do projeto do Polo Turístico de 2017 ser menos agressivo que o projeto inicial, 
ainda assim, impactaria no desmatamento de grandes áreas, impermeabilização do solo, 
aumento do fluxo de pessoas e automóveis na área com maior número de vias asfalta-
das, grandes edificações que trará um turismo de massa para região. A primeira etapa 
do projeto prevê a disponibilidade de 5 espaços verdes para a construção de grandes 
empreendimentos hoteleiros, resorts “sustentáveis” (figura 7) que contam com  subsídios 
e incentivos fiscais  como: redução de 90% do valor de mercado e 60% de redução do 
Imposto municipal sobre serviços-ISS mais subsídio no Imposto Estadual sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação-ICM , dentre outros atrativos financeiros.

bǫǌʠɭŔ�ࠆ���ɭơŔɽ�ƎơɽʋǫȥŔƎŔɽ�Ū�ɭơɽȶɭʋɽ�ȥŔ�ɢɭǫȟơǫɭŔ�ơʋŔɢŔ�Ǝơ�ơˉơƃʠƇŴȶ�Ǝȶ�áȶȍȶ�þʠɭǭɽʋǫƃȶ�bȶȥʋơࡪ�
ǠʋʋɢࡪˁˁˁƃǫȥơɢɢŹǌȶ ࠅࠀࠀࠄǫƎएɢŔǌơɢȶɭʋŔȍŹɭ̔

Assim, a implementação do Polo Turístico de João Pessoa como vetor no desen-
volvimento do turismo no estado pautado em um discurso sustentável é contraditório 
uma vez que se atribui o termo sustentável à megaprojetos que destroem as barreiras 
naturais e os mecanismos de proteção do seu entorno. Uma cidade sustentável representa 
o equilíbrio entre o ambiente natural e construído, o respeito aos limites de conservação 
e não ao seu “estrangulamento”. Entretanto, a construção de megaempreendimentos na 
área aumenta a fragmentação de áreas verdes na cidade e  a segregação socioespacial. 
Com essas intervenções, apenas as pessoas detentoras de alto poder aquisitivo serão 
beneficiadas, pois poderão pagar para usufruir um lugar com condições especiais de 
acesso e diversos equipamentos “entre-muros”, que antes era um bem comum a todos.
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Silva & Formiga (1996), avalia  que o projeto e a política de financiamento gover-
namental  do Polo estão relacionados aos interesses do capital que dita as regras do 
planejamento urbano atendendo as inclinações do setor privado, norteando muitas 
das escolhas e ações públicas. Dentro dessa perspectiva, as políticas urbanas brasileiras 
carecem de visão de futuro, de conhecimento ecológico e compromisso público com toda 
a sociedade e não apenas parte dela.

Portanto, para obter o desenvolvimento sustentável, setores, como o de turismo, 
devem ultrapassar o paradoxo de se expandir alterando ecossistemas e afetando os 
valores ambientais que os sustentam. Nesta direção, Leff (2010) evidencia que o “cresci-
mento pelo crescimento“ levou a humanidade a uma séria e responsável reflexão sobre 
as causas da crise ambiental e das mudanças climáticas, reflexões estas que reorientam 
ações para construir um futuro sustentável na busca de reverter tendências e processos, 
ao mesmo tempo que se constrói uma nova ordem econômica mundial que seja de fato 
ambientalmente sustentável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática da sustentabilidade versus expansão urbana é uma consequência 
grave das relações de produção do espaço em que a lógica de produção capitalista se 
sobrepõe às questões sociais e ambientais.  A cidade de João Pessoa implementa medidas 
de expansão do território urbano com um discurso verde, no entanto, sem um planeja-
mento ambiental sustentável eficiente.

Neste artigo, o caso apresentado evidencia um desenvolvimento marcado pela 
produção de um espaço como mercadoria para o turismo que se demonstra, através das 
pesquisas realizadas, incapaz de se adequar uma gestão sustentável. No Polo turístico de 
João Pessoa, a relação de sustentabilidade ambiental somente poderá existir em interação 
com crescimento urbano se for entendida que a exploração dos recursos naturais, os 
investimentos econômicos, o turismo, os recursos tecnológicos devem estar em interação 
com as necessidades  humanas e do meio ambiente, entendendo-se que o ser humana 
é sujeito agente e paciente nessa interação.  

Ao final desta pesquisa sublinha-se a incoerência com a sustentabilidade, partindo 
da localização geográfica do projeto que condiciona sua implantação ao desmatamento 
de um fragmento de Mata Atlântica importante. Sendo assim, a solução para os problemas 
socioambientais não é apenas de natureza técnica, mas de natureza político-cultural, 
afinal, a técnica deve servir à sociedade e não esta ficar subordinada àquela. 
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Através dos dados analisados, notou-se uma significativa desvalorização dos maciços 
vegetais existentes, seja pela supressão física ou pelo caráter estético, no qual se nega a área 
vegetada como “beleza”, em prol do “desenvolvimento econômico sustentável”. Portanto, 
é um contrassenso que o setor de turismo precise instalar infraestrutura de serviços em 
ambientes de risco e vulneráveis em prol de um desenvolvimento socioeconômico. Não 
pode continuar a minar suas bases de sustentabilidade. Embora tal setor não possa, por 
si só, reverter  todos os impactos ambientais, poderia evitá-los ou mitigá-los.  Para tanto, 
projetos da indústria turística deve ecologizar-se em toda sua concepção, desde a loca-
lização dos empreendimentos até seu funcionamento. Cita-se como exemplo algumas 
ações como internalizar seus custos ambientais, reduzir  gastos energéticos e de recursos 
naturais, ter seu funcionamento acompanhado de uma auditoria ambiental, fazer uso 
da produção agroflorestal e agroecológica local dando acesso a população local além 
de empregados do setor turístico. Ademais, deve explorar outras possibilidade atraindo 
médios e pequenos capitais pelo investimento em empreendimentos de menor escala 
e mais bem integrados ao entornos ecológico e cultural, associando o turismo a outras 
atividades produtivas. Desse modo, sintetizando as ideias de Leff (2010), a indústria 
turística poderá integrar-se à construção de uma mundo mais sustentável. 



1082

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

REFERÊNCIAS

BRASIL. FɽʋŔʋʠʋȶ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ��ơǫ�ȥȶࠆࠄࠁ߿ࠀ��Ǝơ߿ࠀ��Ǝơ�ǿʠȍǠȶ�Ǝơࠀ߿߿ࠁ�. Brasília, 2001. 
Disponível em  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm.> 
Acesso em: Jun/2013. 

BOFF, Leonardo. Crítica ao modelo padrão de desenvolvimento sustentável. 
èơʽǫɽʋŔ�Fƃȶࠀࠁ� Ed. 183, 2012.

CASTELLS, Manuel. ��æʠơɽʋŴȶ�čɭŹŔȥŔ. [Trad. Arlene Caetano] 4. ed. Rio de Janeiro: 
Paz & Terra, 1983.

_________________. -ȷƎǫǌȶ�Ǝơ�¶ŹɭŔɽ. Lei Nº 1.347 de 27 de abril de 1971. 
Secretaria de Planejamento. João Pessoa, 2001. Disponível em <http://www.
joaopessoa.pb.gov.br/> Acesso em: Jun/2013. 

_________________. -ȷƎǫǌȶ�Ǝơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ. Lei Nº 2.102 de 31 de Dezembro de 
1975. Secretaria de Planejamento. João Pessoa, 2001. Disponível em <http://www.
joaopessoa.pb.gov.br/> Acesso em: Jun/2013.

DUARTE, Manuela. Taxa de (im)permeabilidade urbana intra-lote: Um olhar sob a 
legislação. èơʽǫɽʋŔ�-Ŕȟɢȶ�Ǝȶ�òŔŹơɭ, IESP, vol.1, nº2, 2015. 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. ¡ŔɢơŔȟơȥʋȶ�Ǝȶ�ƎơɽȟŔʋŔȟơȥʋȶ�ƎŔ�¡ŔʋŔ�
�ʋȍŞȥʋǫƃŔ��áơɭǭȶƎȶࠇࠀ߿ࠁࠆࠀ߿ࠁ�. São Paulo, 2019.

HARVEY, David. -ǫʠƎŔƎơɽ�ɭơŹơȍƎơɽ. Del Derecho de la ciudad a revolución urbana, 
2012.

IPCC. èơȍŔʋȷɭǫȶ�Ǝơ��ȍʋơɭŔƇɝơɽ�-ȍǫȟŖʋǫƃŔɽࠃࠀ߿ࠁ�: Impactos, Adaptação e 
Vulnerabilidade - Resumo para Decisores. Organização Meteorológica Mundial 
(WMO), Genebra, Suíça, 2014. 34 p.

JACOBI, Pedro Roberto; SULAIMAN, Samia. Governança ambiental urbana em face 
das mudanças climáticas. èơʽǫɽʋŔ�čòá, (109), 133-142, 2016. 

LEFF, Enrique.�7ǫɽƃʠɭɽȶɽ�ɽʠɽʋơȥʋŖʽơǫɽ�. São Paulo: Cortez, 2010. 

LOBODA, Carlos Roberto; ANGELIS, Bruno Luiz. �ɭơŔɽ�ʽơɭƎơɽ�ɢʡŹȍǫƃŔɽ�ʠɭŹŔȥŔɽ: 
Conceitos, usos e funções. Ambiência - èơʽǫɽʋŔ�Ǝȶ�-ơȥʋɭȶ�Ǝơ�-ǫƦȥƃǫŔɽ��ǌɭŖɭǫŔɽ�ơ�
�ȟŹǫơȥʋŔǫɽ V. 1 No 1 Jan/Jun, 2005.



1083

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

MARENGO, José. ¶�ǉʠʋʠɭȶ�-ȍǫȟŔ�Ǝȶ�%ɭŔɽǫȍ. REVISTA USP. São Paulo, n. 103 , 2014. 
(pp. 25-32).

MOURA, Anna Karla. ¶�ȟǫʋȶ�Ǝȶ�Ǝơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�ɽʠɽʋơȥʋŖʽơȍ�ƎŔ�ŔʋǫʽǫƎŔƎơ�
ʋʠɭǭɽʋǫƃŔ: Uma análise crítica das teorias de sustentabilidade, das políticas 
ɢʡŹȍǫƃŔɽ�ơ�Ǝȶ�Ǝǫɽƃʠɭɽȶ�ȶ˪ƃǫŔȍ�Ǝȶ�ʋʠɭǫɽȟȶ�ȥŔ�áŔɭŔǭŹŔ��ȶŴȶ�áơɽɽȶŔࠇ߿߿ࠁ��

MOURA, Anna; GARCIA, Loreley. Políticas públicas de turismo e sustentabilidade: 
O Pólo Turístico Cabo Branco em Análise. èơʽǫɽʋŔ�-č�þčè, ano 03, n. 03, 2009.

PBMC.  ¡ʠƎŔȥƇŔɽ�-ȍǫȟŖʋǫƃŔɽ�ơ�-ǫƎŔƎơɽ. Relatório Especial do Painel Brasileiro de 
Mudanças Climáticas [Ribeiro, S.K., Santos, A.S. (Eds.)]. PBMC, COPPE – UFRJ. Rio 
de Janeiro, Brasil, 2016. 116p.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. áȍŔȥȶ�7ǫɭơʋȶɭ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�Ǝơ��ȶŴȶ�
áơɽɽȶŔ��ơǫ�-ȶȟɢȍơȟơȥʋŔɭ�¥зࠂ߿��Ǝơ߿ࠂ��Ǝơ�Ǝơ˖ơȟŹɭȶ�Ǝơࠁࠈࠈࠀ���ȶŴȶ�áơɽɽȶŔࠃࠈࠈࠀ�. 
Disponível em <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/> Acesso em: Jun/2013. 

SEMAN. áȍŔȥȶ�ȟʠȥǫƃǫɢŔȍ�Ǝơ�ƃȶȥɽơɭʽŔƇŴȶ�ơ�ɭơƃʠɢơɭŔƇŴȶ�ƎŔ�¡ŔʋŔ��ʋȍŞȥʋǫƃŔ�Ǝơ��ȶŴȶ�
áơɽɽȶŔ. Coordenação: Lígia Maria Tavares da Silva; Prefeitura Municipal de João 
áơɽɽȶŔ���ȶŴȶ�áơɽɽȶŔࡪ�bॷ��eɭŖ˪ƃŔ�ơ�FƎǫʋȶɭŔ߿߿ࠀ�ࠁࠀ߿ࠁ�ɢ�

SILVA, Alzení; FORMIGA, Albanete. ¶�ʋʠɭǫɽȟȶ�ơ�Ŕ�ŔʋɭŔƇŴȶ�ɢơȍȶ�ȍǫʋȶɭŔȍ. Trabalho 
apresentado no Curso de Especialização em Gestão Territorial. João Pessoa, 
UFPB, 1996.  
 
SUDEMA. �ɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�FɽʋʠƎȶ��ȟŹǫơȥʋŔȍ�-ȶȟɢȍơȟơȥʋŔɭ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ū��ǫƃơȥƇŔ�
Ǝơ�zȥɽʋŔȍŔƇŴȶ�ɢŔɭŔ�ȶ�7ǫɽʋɭǫʋȶ�zȥƎʠɽʋɭǫŔȍ�Ǝȶ�þʠɭǫɽȟȶ�áɭȶƃ�òč7F¡��ȥзࠆࠀ߿ࠁ�
��òč7F¡��ȥзáɭȶƃ��ơ�Ū��ǫƃơȥƇŔ�Ǝơ�¶ɢơɭŔƇŴȶ�ɢŔɭŔ�ȶ�-ơȥʋɭȶ�Ǝơ�-ȶȥʽơȥƇɝơɽࠆࠃࠇࠅ߿߿
.Governo do Estado da Paraíba, João Pessoa, 2017 .߿ࠃࠇࠅ߿߿ࠆࠀ߿ࠁ



1084

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

O RESGATE ÀS MARGENS 
URBANAS: PLANEJAMENTO 
URBANO EM BAIRROS 
INUNDÁVEIS DE SANTO 
ANDRÉ/SP
RESCUE TO URBAN MARGINS: URBAN PLANNING 
IN FLOODABLE NEIGHBORHOODS OF SANTO 
ANDRÉ/SP

RESCATE A MARGENES URBANOS: 
PLANIFICACIÓN URBANA EN BARRIOS 
INUNDABLES DE SANTO ANDRÉ/SP 

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES 
AMBIENTAIS. 

                                          

ROSSETO, Giovanna Pereira
Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP)

giovanna.rosseto@unesp.br

RESUMO

O presente trabalho discute as diretrizes e intervenções em mecanismos municipais e regionais 
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direcionados às áreas inundáveis do município de Santo André, na Região Metropolitana de São 
Paulo e na região do ABC. Os fenômenos de inundação são frequentes na cidade, em períodos 
chuvosos, e pedem um olhar alternativo, já que as medidas atuais tratam-se de grandes obras 
da engenharia que à primeira vista amenizam os efeitos dos alagamentos, entretanto as conse-
quências posteriores se mostram ao mínimo, questionáveis. A dinâmica metropolitana envolve 
diversos fatores socioespaciais responsáveis diretos pela produção do espaço urbano. Devido 
à complexidade envolvida, a compreensão das atividades foi realizada por entrevistas com o 
Poder Público, enquetes com os moradores e transeuntes da área, realização e levantamento 
de dados para a obtenção de zoneamento detalhado dos bairros Santa Terezinha e Bangú, no 
recorte territorial selecionado, onde se encontram córregos afluentes do rio Tamanduateí e 
um reservatório municipal não-convencional. A cidade metropolitana na contemporaneidade 
não possui mais lacunas para aplicações não efetivas de drenagem (já que utilizam apenas de 
meios técnicos e econômicos) quando existem meios de explorar as possibilidades inserindo-os 
no planejamento urbano. Desta forma, este trabalho vêm no sentido de propor soluções inte-
gradas e intervir com olhar sustentável, dentro de instrumentos urbanísticos necessários para 
não apenas mitigar inundações, mas tratar relações rio-cidade como parâmetro estruturador. 

PALAVRAS-CHAVE: Inundações urbanas. Planejamento urbano. Projeto urbano. Santa Terezinha. 
Bangú. Rio Tamanduateí. Santo André. ABC.

ABSTRACT

The present work discusses the guidelines and interventions in municipal and regional mecha-
nisms directed to the floodable areas of the municipality of Santo André, in the Metropolitan 
Region of São Paulo and in the ABC region. Flooding phenomena are frequent in the city, in 
rainy periods, and ask for an alternative look, since the current measures are major engineering 
works that at first glance soften the effects of flooding, however the subsequent consequences 
are shown to a minimum, questionable. Metropolitan dynamics involves several socio-spatial 
factors directly responsible for the production of urban space. Due to the complexity involved, 
understanding the activities was conducted by interviews with the government, surveys with 
residents and bystanders in the area, carrying out and survey data to obtain detailed zoning of 
neighborhoods Santa Terezinha and Bangú, the selected territorial clipping, where tributaries 
of the Tamanduateí River are found and an unconventional municipal reservoir. The contem-
porary metropolitan city no longer has gaps for non-effective drainage applications (since 
they only use technical and economic means) when there are ways to explore the possibilities 
by inserting them in urban planning. In this way, this work comes in the sense of proposing 
integrated solutions and intervening with a sustainable look, within the urbanistic instruments 
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necessary to not only mitigate floods, but to treat river-city relations as a structuring parameter.

KEYWORDS:Urban flooding.Urban planning.Urban design.Santa Terezinha.Bangú.Tamanduateí 
River.  Santo André. ABC.

RESUMEN

El presente trabajo discute las pautas e intervenciones en los mecanismos municipales y regio-
nales dirigidos a las áreas inundables del municipio de Santo André, en la Región Metropolitana 
de São Paulo y en la región ABC. Los fenómenos de inundaciones son frecuentes en la ciudad en 
los periodos de lluvia, y piden una mirada alternativa, ya que las medidas actuales son grandes 
obras de ingeniería que a primera vista suavizan los efectos de las inundaciones, aunque las 
consecuencias posteriores se muestran al mínimo, cuestionables. La dinámica metropolitana 
implica diversos factores socio-espaciales directamente responsables de la producción del espa-
cio urbano. Debido a la complejidad involucrada, la comprensión de las actividades se llevó a 
cabo a través de entrevistas con el Poder Público, encuestas con los residentes y transeúntes del 
área, realizando y recolectando datos para obtener una zonificación detallada de los barrios de 
Santa Terezinha y Bangú, en la sección territorial seleccionada, donde se encuentran afluentes 
del río Tamanduateí y un embalse municipal no convencional. La ciudad metropolitana con-
temporánea ya no tiene lagunas para las aplicaciones de drenaje no efectivas (ya que solo usan 
medios técnicos y económicos) cuando hay formas de explorar las posibilidades al insertarlas 
en la planificación urbana. Por lo tanto, este trabajo tiene el sentido de proponer soluciones 
integradas e intervenir con una mirada sostenible, dentro de los instrumentos urbanísticos 
necesarios no solo para mitigar las inundaciones, sino para tratar las relaciones río-ciudad 
como un parámetro estructurante.

PALABRAS-CLAVE: Inundaciones urbanas. Urbanismo. Diseño urbano. Santa Terezinha. Bangú. 
Río Tamanduateí. Santo André. ABC.  

INTRODUÇÃO

A relação rio-cidade em Santo André é, desde seus primórdios, essencial, visto que 
seus rios se tornaram os referenciais utilizados para localização, travessia e referen-
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ciamento desde o início de sua formação. Suas várzeas eram utilizadas pelos tropeiros 
portugueses como rota entre a enseada de Santos e São Vicente até o atual território 
da Grande São Paulo[1]. A produção do espaço urbano de Santo André foi definida pelo 
desenvolvimento industrial consequente da instalação da ferrovia e de sua proximidade 
com o Rio Tamanduateí, este fato para Langenbuch (1971) constituiu os fatores definiti-
vos para sua urbanização atual. A presença da ferrovia e do rio Tamanduateí – o que o 
autor chama de trinômio de indução industrial – possibilitou o crescimento de núcleos 
industriais e foi responsável pela formação de cidades como São Caetano do Sul, Santo 
André e Ribeirão Pires, atual região do ABC (Figura 1). (ROSSETO, 2019b).

bǫǌʠɭŔࡪࠀ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝȶ�ȟʠȥǫƃǭɢǫȶ�Ǝơ�òŔȥʋȶ��ȥƎɭƢ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

A presença dos cursos fluviais foi determinante para o crescimento da RMSP, ser-
viram muito como meio de transporte e criadores de caminhos para que a subida 

incessante da serra do mar fosse conquistada. Ainda nos séculos XVII e XVIII a principal 
função do rio Tamanduateí era o transporte de mercadorias como louças, telhas e tijolos 
feitos nas fábricas que ali se instalaram, esses materiais eram usados em construções e 
levados para venda até o Porto Geral, onde hoje está a rua 25 de março, em São Paulo.  As 
cheias do rio se mostravam como um divertimento, atraíam pessoas para as margens 
da cidade onde demonstravam o gosto por assistir o fenômeno das cheias, lugar em que 
os rios transbordavam pelas várzeas. (SANTOS, 2002).

Em Rosseto (2019b), têm-se:

As transformações urbanas resultantes do processo de concentração 
populacional na RMSP – principalmente na segunda metade do século 

�ࠀ �-ȶȥɽǫƎơɭŔɽơ�eɭŔȥƎơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�Ŕ�ŔʋʠŔȍ�èơǌǫŴȶ�¡ơʋɭȶɢȶȍǫʋŔȥŔ�Ǝơ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�è¡òá�ƃȶȟ-
posta por 39 municípios.
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XX – converteu o que parecia mais do que suficiente em escasso, os recur-
sos naturais como o solo e a água viram a decadência de sua qualidade, 
desacompanhados de planos ou projetos que efetivamente garantissem 
uma boa relação entre cidade e curso d’água.

A ocupação urbana do espaço dos rios na RMSP permitiu a impermeabilização 
contínua e a instalação de uma rede de drenagem precária, que por sua vez expandiu 
a área das cheias que não mais causavam inundações somente nas várzeas dos rios e 
córregos, mas em locais onde a água não alcançava (TUCCI, 2007). As situações de desastre 
proliferam-se durante as décadas de 1980 e 1990 (SANTOS, 2002; CUSTÓDIO, 2002), com 
reflexos negativos e uma política de instalação de vias marginais em fundos de vale e 
aplicação de canalizações em rios e córregos.

Os eventos de desastre que incluem inundações, alagamentos e enchentes estão 
concentrados nas cidades mais impermeabilizadas, já que estas áreas potencializam 
os efeitos das chuvas, além do uso do solo inadequado das várzeas e a aplicação desen-
freada de infraestrutura cinza, aplicando técnicas como retificações – eliminação de 
importantes curvas dos rios e córregos – e canalizações, que aceleram o escoamento 
das águas causando problemas a jusante, causando inundações e acidentes fatais. 
Para Travassos (2012), os conceitos de drenagem evoluíram de diretrizes de uma rápida 
vazão das águas, consequentemente aumentando sua velocidade e as expulsando ace-
leradamente do local de infiltração, para conceitos que reservam as águas pluviais nas 
proximidades de sua precipitação. Ou seja, a ideia de retificação e canalização dos cursos 
d’água transformou-se em soluções para o retardamento de sua vazão, posteriormente 
em infiltração e drenagem no espaço precipitado.  

Este trabalho têm como propósito apresentar medidas alternativas para os proble-
mas em questão, a fim de evitar a continuidade da reprodução de políticas sanitaristas e 
monofuncionais (que possuem apenas o intuito de mitigar inundações) afastando cada 
vez mais uma boa relação urbana entre rio-cidade. As medidas demandarão aspectos que 
integrem aspectos ambientais, físicos, institucionais, gestores, econômicos, e acima de 
tudo, sociais, a fim de minimizar os efeitos das situações de desastres em áreas de risco 
e com suscetibilidade a enchentes, priorizando a condição de vida da população mais 
afetada pelos eventos. Logo, quando a bacia hidrográfica é tratada como um todo (um 
sistema resiliente), há possibilidades de alterar permanentemente a paisagem urbana 
fluvial e a vivência da população em áreas de várzea transmitindo maior qualidade de 
vida (HERZOG, 2010). Assim a proposta aqui se define a partir de diretrizes que um plano 
de bairro pode oferecer para seus córregos, no intuito de garantir a segurança de seus 
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moradores e, consequentemente, uma relação adequada entre a natureza e a presença 
humana.

METODOLOGIA E ANÁLISES

A busca de propostas flexíveis e plurais na relação entre o espaço propriamente 
urbano e o espaço das águas, remete à necessidade de compreender a bacia hidrográfica 
como um todo, bem como as dinâmicas metropolitanas envolvidas. Ao deparar-mos com 
as novas diretrizes colocadas na revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de 
Santo André (2019), nos dispusemos a tratar a situação como uma oportunidade que, 
de alguma forma, poderia sugerir outro caminho. Possibilitar isto insinua diminuir o 
recorte espacial tratado, já que a bacia hidrográfia do Tamanduateí – bem como sua 
ocupação urbana – envolve demasiada complexidade. Desde o início da pesquisa, uma 
área – às margens do Tamanduateí – foi notória por suas peculiaridades, e pela intensi-
dade com que os efeitos de desastre ocorrem. O recorte territorial aqui tratado refere-se 
à dois bairros que margeiam o rio, Santa Terezinha e Bangú. 

Aqui apresentamos alguns dos procedimentos metodológicos utilizados para a 
necessária compreensão territorial dos bairros mencionados. Os relatos de moradores 
e transeuntes dos bairros possibilitou a visão social do risco presente, trazendo a voz 
das pessoas através da sensibilização e da realização do percurso das mesmas. O moni-
toramento de alertas da Defesa Civil durante o período em que foi realizado, mostrou 
as características do serviço e discussão de suas técnicas. Já a cartografia e escala de 
análise, além de representar um produto da pesquisa, pôde ampliar a percepção das 
características territoriais do recorte.  

O primeiro procedimento, referente aos relatos de moradores e transeuntes da 
área, mostraram-se de grande valor informativo, aproximando a visão da pesquisa à 
percepção humanística dos informantes a respeito dos frequentes eventos de risco na 
área.  Para a busca de informações de cunho social através de relatos, foram aplicadas 
rápidas perguntas de modo a não identificar os relatores, nas menções aqui trataremos 
dos mesmos como informantes. 

Ao verificar o fato da presença e intensidade dos eventos nas áreas mais suscep-
tíveis às ocorrências, foi questionado a respeito da frequência de inundações. O que se 
constatou, é que o grande número de ocorrências deste tipo de evento acaba causando 
na população uma reação de convivência com o mesmo, ou uma ideia de situação cor-
riqueira. Nenhum dos informantes soube informar, dentro do período que residem ou 
trabalhem na região, quantas vezes ao certo ou aproximadamente estas ocorrências 
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aconteceram ao todo. Em resposta a questionamentos acerca dos serviços preventivos 
oferecidos pela Defesa Civil no alerta de possíveis ocorrências, apenas uma informante 
possuía conhecimento sobre o serviço no qual obteve a informação através de reporta-
gem em telejornal. Nota-se aqui o desconhecimento deste serviço.

A Defesa Civil do Estado de Sâo Paulo, através da Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil (CEDEC/SP), possui um serviço gratuito de alerta sobre riscos e desastres nos 645 
municípios paulistas. Via SMS, os serviços de texto oferecem informações metereológicas 
e possíveis ocorrências no dia. Neste processo metodológico, um CEP das proximida-
des[2] dos bairros Bangú e Santa Terezinha em Santo André foi cadastrado no serviço do 
Governo Estadual de São Paulo, via SMS. O monitoramento foi iniciado a partir do dia 
9 de abril de 2019 e finalizado no dia 30 de novembro de 2019. Durante este período, o 
telefone celular cadastrado recebeu um total de 63 notificações da Defesa Civil de SP. 

Para Tucci (2007), um sistema de previsão e alerta tem a finalidade de se antecipar 
à ocorrência da inundação, avisando a população e tomando medidas necessárias para 
reduzir os prejuízos resultantes do ocorrido. Constatou-se que o serviço de alerta da 
Defesa Civil do Estado de SP é consoante com as orientações do autor, visto a antecipação 
dos alertas e número de incidência dos mesmos.

Contudo, ao analisar as mensagens enviadas nos alertas durante os meses moni-
torados, observa-se a repetição de expressões para notificar possíveis eventos, além do 
que a linguagem utilizada – por tratar de mensagens de no máximo 160 caracteres[3] 
- muitas vezes possui amplo sentido, apesar de serem objetivas as mensagens e pre-
venções sugeridas por vezes não possuem conteúdo claro. O conteúdo das mensagens 
dos alertas possui regularmente expressões de conteúdo genérico que criam sentido 
ambíguo, com potencial para compreensões equivocadas dos leitores. O uso de mensa-
gens como “busque abrigo”, pode causar amedrontamento e preocupações excessivas 
em quem recebe os alertas; nas mensagens com “atinge cidades vizinhas” não explicita 
quais são os municípios que têm potencial de receber tais pluviosidades ou eventos 
adversos, causando dúvidas; nos casos de “evite ou não enfrente alagamentos”, não se 
sabe se ocorrerá, de fato, os alagamentos e em quais regiões este evento possui chances 
de acontecer; em “tenha cuidado ao permanecer em áreas de risco”, cabe questionar se os 

[2]  O CEP cadastrado é 09291-210, referente ao endereço Rua Aimberê, Vila Curuçá, distante 
Ǝơ�ŔɢɭȶˉǫȟŔƎŔȟơȥʋơ߿ࠇ��ȟơʋɭȶɽ�Ǝȶ�ǫȥǭƃǫȶ�ƎŔ�ơˉʋơȥɽŴȶ�ʋơɭɭǫʋȶɭǫŔȍ�Ǝȶ�ŹŔǫɭɭȶ�%Ŕȥǌʡ

�ࠂ �7ơ�ŔƃȶɭƎȶ�ƃȶȟ�ȶ�ɽǫʋơ�Ǝȶ�eȶʽơɭȥȶ�Ǝȶ�FɽʋŔƎȶ�Ǝơ�òá�7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒ�ǠʋʋɢࡪˁˁˁɽŔȶɢŔʠȍȶ
ɽɢǌȶ ࠈࠀ߿ࠁ�˖�Ǝơࠀ߿���ƃơɽɽȶ�ơȟऑŹɭ̔
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leitores realmente conhecem quais são as áreas de risco dos municípios, considerando 
a falta de divulgação de mapas ou manchas inundáveis no município[4]. 

eɭŖ˪ƃȶࡪࠀ��zȥƃǫƎƦȥƃǫŔɽ�Ǝơ�ȟơȥɽŔǌơȥɽ�ȥȶɽ�ŔȍơɭʋŔɽ�ƎŔ�7ơǉơɽŔ�-ǫʽǫȍ�Ǝơ�òá�Ŕȶ�ȍȶȥǌȶ�Ǝȶɽ�ȟơɽơɽ�
ȟȶȥǫʋȶɭŔƎȶɽ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

Desta forma pode-se afirmar que o conteúdo das mensagens é demasiado abran-
gente e generalizado, normalmente tratando das regiões afetadas de forma imprecisa. 

O procedimento da cartografia e escala de análise foi baseado na metodologia de 
Tardin (2008) e adaptado pela autora, dividindo o estudo em três principais eixos – car-
tografias referentes a aspectos morfológicos e ambientais, produção do espaço urbano 
e vulnerabilidade para situações de inundação. Os eixos correlacionam-se a medida em 
que, através de sua intersecção, possam resultar em base para instalação de medidas 
integradas a parâmetros urbanísticos, drenagem urbana, ambientais e prevenção de 
desastres. A seguir são apresentados alguns dos produtos cartográficos.

O diagnóstico da declividade foi realizado a fim de identificar locais vulneráveis 
a situações de desastre como deslizamentos e inundações – as áreas com maior índice 
de declividade serão mais suscetíveis a deslizamentos, por sua vez áreas mais planas 
possuirão maior probabilidade de ocorrência de inundações. O recorte apresentado na 
figura a seguir pode ser considerado essencialmente plano, já que grande parte de sua 

�ࠃ �FɽʋŔ�ƃȶȥɽʋŔʋŔƇŴȶ�ǉȶǫ�ȍơʽŔȥʋŔƎŔ�ɢȶɭ�èȶɽɽơʋȶࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ�ʠȟŔ�ʽơ˖�ɩʠơ�Ŕɽ�ǫȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�Ǝơ�ŖɭơŔɽ�
ǫȥʠȥƎŖʽơǫɽ�ƃơƎǫƎŔɽ�ɢơȍŔ�ŔʠʋŔɭɩʠǫŔ�òơȟŔɽŔࠅࠀ߿ࠁ��ơ�Ŕ�ƃŔɭʋŔ�Ǝơ�ɽʠɽƃơʋǫŹǫȍǫƎŔƎơ�Ŕ�ȟȶʽǫȟơȥʋȶɽ�
ǌɭŔʽǫʋŔƃǫȶȥŔǫɽ�Ǝơ�ȟŔɽɽŔ�ơ�ǫȥʠȥƎŔƇɝơɽ�ơȥƃȶȟơȥƎŔƎȶ�ɢơȍȶ�ȟʠȥǫƃǭɢǫȶ�Ǝơ�òŔȥʋȶ��ȥƎɭƢࠃࠀ߿ࠁ��
não foram de fácil obtenção. 
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extensão possui inclinação entre 0 a 5%. desta forma pode-se correlacionar a maior 
incidência de baixa declividade do bairro Santa Terezinha  com a maior mancha de 
inundação encontrada, como será apresentado adiante na análise de suscetibilidade a 
inundações. (ROSSETO, 2019a).

bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠁ�ơƃȍǫʽǫƎŔƎơ�Ǝȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽ�òŔȥʋŔ�þơɭơ˖ǫȥǠŔ�ơ�%Ŕȥǌʡ�ơȟ�òŔȥʋȶ��ȥƎɭƢ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

Para Tardin (2008), a manutenção dos processos naturais nos espaços livres exige 

resguardar os “lugares da água”, ou seja, a proteção das áreas de várzea e supostamente de 
preservação permanente. A autora ainda afirma que as dinâmicas das águas superficiais 
ou subterrâneas e suas respectivas dinâmicas de circulação e inundação constituem 
elementos fundamentais para o bom funcionamento hídrico do lugar. 

A atual situação de rios e córregos de Santo André apresenta um quadro complexo e 
problemático, resultado de décadas de intervenções que alteraram de forma significativa 
seu sistema hídrico. Em Rosseto (2019a), aponta-se que:

As imposições da drenagem urbana, primeiramente sob conceitos sani-
taristas e higienistas, tinha como objetivo escoar a água para mais 
longe e mais rápido possível já que a mesma estava associada com lixo 
e esgotamento sanitário, causando mau cheiro e afastamento social dos 
cursos d’água urbanos. Em seguida, a produção do espaço urbano atuou 
de forma decisiva na mudança da posição e trajetória espacial dos rios e 
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córregos, retificando-os para assim favorecer a classe, ou mercado imo-
biliário, com disponibilidade de lotes em área plana de alta qualidade, 
considerando que ali não seria o lugar ideal para disposição de um rio.

A cartografia a seguir (Figura 3) trata da hidrologia do recorte, pode-se observar 
a predominância de córregos de tipo canalização aberta, em sua maioria localizados 
aos fundos de lotes residenciais e comerciais. Os córregos no processo de formação do 
espaço urbano, constituíram em determinados locais eixos de limite para a divisão de 
bairros, como observado no limite norte onde o córrego Comprido atravessa quadras 
e divide-as no bairro Bangú, com o bairro vizinho Parque das Nações. Este fato trouxe 
consequências consideráveis para o córrego e suas margens, já que por localizar-se em 
fundo de lote, o mesmo foi negado na tentativa de escondê-lo. Considera-se motivador 
que a presença de um córrego no fundo do lote seja caráter de desvalorização imobiliária. 
Vale também ressaltar a presença de um reservatório em Santa Terezinha, construído 
pela Prefeitura de Santo André. 

 

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��¡ŔɢŔ�ƎŔ�ǠǫƎɭȶȍȶǌǫŔ�Ǝȶɽ�ƃȷɭɭơǌȶɽ�Ǝȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽ�òŔȥʋŔ�þơɭơ˖ǫȥǠŔ�ơ�%Ŕȥǌʡ�ơ�ơȥʋȶɭȥȶ�ơȟ�
òŔȥʋȶ��ȥƎɭƢ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

A elaboração do mapa de uso do solo atual do recorte foi realizada a partir de base 
de dados fornecida pela Prefeitura de Santo André. As informações inseridas foram 
coletadas através de pesquisa de campo na área, identificando, ao caminhar por entre a 
malha urbana, as peculiaridades e dados referentes aos bairros Santa Terezinha e Bangú. 
A realização do mapeamento do uso do solo (Figura 4) no recorte urbano foi caminho 
fundamental para assimilação das dinâmicas territoriais na área e visualização dos 
problemas socioespaciais, bem como suas potencialidades. O uso do solo representa, 
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além do mais, os frutos resultantes da produção do espaço urbano, seja ela reprodutora 
de elementos de modelos hegemônicos e capitalistas, seja ela referente a novas signi-
ficações das formas e práticas sociais. Ao realizar diagnóstico analítico a respeito da 
forma urbana correlacionando-a com seus usos, é possível encontrar no recorte frutos 
de imposições de modelos hegemônicos, tão quanto elementos referentes à novos tipos 
de prática e adaptação. 

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��¡ŔɢŔ�Ǝơ�ʠɽȶ�ơ�ȶƃʠɢŔƇŴȶ�Ǝȶ�ɽȶȍȶ�Ǝȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽ�òŔȥʋŔ�þơɭơ˖ǫȥǠŔ�ơ�%Ŕȥǌʡ�ơȟ�òŔȥʋȶ�
�ȥƎɭƢ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

Por sua vez a cartografia referente a suscetibilidade de inundações (Figura 5) pode, 
entre outras metas, auxiliar no entendimento social sobre os eventos de inundação. O 
rio Tamanduateí e seus afluentes são responsáveis por frequentes eventos de inundação, 
não diferente, os bairros analisados margeiam e estão localizados no que, deveria ser, a 

planície de inundação do rio. 

Na cartografia observa-se a espantosa mancha de inundação quando sobreposta 
ao nível do bairro, e ao considerar que possivelmente seja maior se realizado um estudo 
específico, causa ainda mais apreensão. O bairro Santa Terezinha possui quase que na 
totalidade de sua extensão, algum nível de suscetibilidade de inundação, evidenciando 
sua vulnerabilidade ambiental à esse cenário. Por sua vez, o bairro Bangú apresenta ape-
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nas em áreas limítrofes aos cursos d’água as manchas de inundação, devido a presença 
de maior declividade. A sugestão aqui é utilizar-se deste tipo de mapa na construção de 
um pensamento de conscientização social do risco, a fim de sua utilização como um 
instrumento participativo, que ilustre à população local as vulnerabilidades ambientais e 
urbanas presentes no território. Esta conscientização, deve alertar – de modo preventivo 
– aos moradores as possíveis situações em que os bairros estão submetidos, no intuito 
de construir a concepção de que a produção do espaço urbano ali foi o fator agravante 
destes episódios, e que a longo prazo, a área da cidade deverá prezar pelas áreas dos rios.

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��¡ŔɢŔ�Ǝơ�ɽʠɽƃơʋǫŹǫȍǫƎŔƎơ�Ŕ�ǫȥʠȥƎŔƇɝơɽ�Ǝȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽ�òŔȥʋŔ�þơɭơ˖ǫȥǠŔ�ơ�%Ŕȥǌʡ�ơȟ�òŔȥʋȶ�
�ȥƎɭƢ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

RESULTADOS E PROPOSTAS 

O presente trabalho buscou considerar algumas ações para a implementação de 

soluções integradas no âmbito do planejamento urbano e ambiental, apesar de propor 
certos tipos de planos e sistemas, o objetivo aqui é apresentar uma visão de atuação 
integrada na situação de risco encontrada, e sobre os problemas encontrados. São apre-
sentados no quadro a seguir possíveis atuações, com o intuito de discutir e investigar 
novos parâmetros de intervenção. 
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æʠŔƎɭȶࡪࠀ��òǭȥʋơɽơ�Ǝơ�ŔƇɝơɽ�ɢɭȶɢȶɽʋŔɽ�ɢŔɭŔ�ȶɽ�ŹŔǫɭɭȶɽ�òŔȥʋŔ�þơɭơ˖ǫȥǠŔ�ơ�%Ŕȥǌʡ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶�
2019a. 

Para a escala temporal referente a curto prazo (2 anos), o trabalho propõe a obri-
gatoriedade da divulgação do serviço de alerta de riscos para os moradores situados em 
áreas altamente susceptíveis e ampliação da divulgação do serviço. Da mesma forma, 
propõe-se o aprimoramento da linguagem utilizada nas notificações de alerta, no intuito 
de transmitir o comunicado e as instruções de forma clara, evitando distorções de 

compreensão e sentido por parte dos usuários. As notificações destinadas à Defesa Civil 
possuem prazo menor, de 1 ano, devido à sua facilidade de implementação.

O mapa inundável deve ser um instrumento de orientação ao planejamento da 
cidade, pois assim torna-se possível a visualização das áreas de risco no município (TUCCI, 
2007). Assim, propõe-se a elaboração de um mapa inundável com escala adequada ao 
bairro, de modo com seja de fácil leitura e ilustre nitidamente os riscos de desastre na 
escala do lote. A pesquisa teve como produto material claro e compreensível (Figura 5: 
Mapa de suscetibilidade a inundações dos bairros Santa Terezinha e Bangú, em Santo 
André.), ao possibilitar a visualização dos lotes que se situam em classe de probabilidade 
de ocorrência. A síntese de propostas pode ser observada através da Figura 6.

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��¡ŔɢŔ�ɽǭȥʋơɽơ�ƎŔɽ�ŔƇɝơɽ�ɢɭȶɢȶɽʋŔɽ�ȥŔ�ơɽƃŔȍŔ�Ǝơࠁ��Ŕȥȶɽ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

Para a próxima escala temporal será proposto a inserção de medidas de avanço 
na busca por uma relação resiliente e menos agressiva entre rios e cidades, para tanto 
sugere-se o levantamento de dados da área em questão, com elementos atualizados de 
infraestrutura atendida, estruturas de micro drenagem urbana, saneamento básico, 
áreas permeáveis, uso do solo, arborização, entre outros.
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Por fim, propõe-se o aumento da taxa de permeabilidade em áreas destinadas a uso 
de estacionamento – identificadas através da Figura 4, por meio da Lei de Uso e Ocupação 
do Solo de Santo André, fomentando a utilização de pavimentos drenantes ou permeáveis. 
Se analisada a composição de propostas para 2 anos, percebe-se a tendência a adaptar 
e preparar a população situada em áreas de risco para eventos de desastre, em uma 
tentativa de processo de reconciliação da produção do espaço urbano com suas várzeas.

As propostas relativas à escala de 5 anos por sua vez (Figura 7), possuem caráter de 
continuidade e sua atuação é baseada na metodologia de Tardin (2008), na qual aplica 
a modificação em todo espaço livre existente, abrangendo cada elemento pertencente 
ao poder público. Assim, propõe-se a aplicação de um sistema de infraestrutura verde, 
envolvendo todos os espaços livres de edificações e áreas públicas nos bairros Santa 
Terezinha e Bangú, a fim de construir um sistema retardante de escoamento, infiltra-
ção e detenção das águas pluviais. Para que o plano proposto seja de fato exequível, é 
necessário garantir que o processo de ocupação de várzeas não continuem se agravando. 
Desta forma, propõe-se a atualização do zoneamento non aedificandi, com o propósito 
de impossibilitar a ocupação ou construção irregular nas áreas inundáveis, através do 
mapeamento das áreas – ainda – livres, e a imposição de medidas restritivas para novas 
edificações e usos.

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��¡ŔɢŔ�ɽǭȥʋơɽơ�ƎŔɽ�ŔƇɝơɽ�ɢɭȶɢȶɽʋŔɽ�ȥŔ�ơɽƃŔȍŔ�Ǝơࠁ��Ŕȥȶɽ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ



1098

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

A escala temporal de longo prazo vêm com a função de consolidar as etapas ante-
riores, bem como visa tornar irreversível as atuações propostas. Para o prazo de 15 anos 
propomos a remoção da população residente em áreas de alta suscetibilidade à inun-
dações dos bairros Santa Terezinha e Bangú, pois trata-se de situações com alto grau de 
risco e perigo. Este tipo de procedimento é doloroso e complexo, por isso seu caráter a 

longo prazo. Nesta área encontram-se 742 lotes, sugerimos portanto o início do processo 
de aplicação do direito de preempção e remoção paulatina. 

Imediatamente após a evacuação da área, deve-se dar continuidade a metodologia 
de Tardin (2008) e inserir um sistema de espaços livres (Figura 8) que incorpore técnicas de 
infraestrutura verde, criando uma malha urbano-ambiental que permita o cumprimento 
da função social de áreas verdes por meio de ligações e recuperação de componentes 
da paisagem orgânica do recorte tratado. Esta medida procura evitar a possibilidade de 
futuras invasões e ocupações ligadas a vulnerabilidade social do município. 

bǫǌʠɭŔࡪࠇ��¡ŔɢŔ�ɽǭȥʋơɽơ�ƎŔɽ�ŔƇɝơɽ�ɢɭȶɢȶɽʋŔɽ�ȥŔ�ơɽƃŔȍŔ�Ǝơࠄࠀ��Ŕȥȶɽ�bȶȥʋơࡪ�è¶òòFþ¶ࠈࠀ߿ࠁ�Ŕ

Deve-se esclarecer ainda que as atuações propostas acabam por se limitar em dire-
trizes à criação de um projeto que cria a primeira fase desse sistema. Assim, de acordo 
com as atualizações de dados e novos levantamentos cartográficos deve-se estabelecer 
um processo de continuidade a este plano, considerando uma dinâmica metropolitana 
e suas rápidas mudanças no território, evitando a aplicação de medidas pulverizadas e 
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individualistas que não consideram a bacia hidrográfica – como um todo – como escala 

de atuação, com provável acarretamento de novos conflitos socioambientais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao observar as consequências do histórico de medidas urbanísticas para mitiga-
ção de inundações no município de Santo André e em toda RMSP, o trabalho apresenta 
uma reflexão sobre a oportunidade que a aplicação de um plano integrado de medidas 
pode oferecer para a reordenação do território, utilizando-se dos rios e da paisagem 
como elemento estruturador. Para isso, elegemos um procedimento a longo prazo, que 
de forma integrada a diferentes instrumentos urbanísticos como o Plano Diretor, Lei 
de Uso e Ocupação do Solo, Plano Diretor de Drenagem e Plano de Saneamento Básico, 
as atividades propostas possam estar alinhadas, na tentativa de assim, serem efetivas.  

Por muito tempo, uma produção do espaço urbano – errônea – permitiu (e permite) 
que a área dos rios se submetesse à área da cidade, seja através da implantação de vias 
em fundos de vale, seja através das intervenções agressivas nos rios e córregos, no intuito 
de “embelezar a paisagem”.  A apropriação indevida do espaço por propriedades privadas 
em processo de formação da cidade, desde 1906, restringe a atuação dos planejadores 
urbanos e urbanistas nos dias de hoje. As consequências de todo este quadro proble-
mático de ocupação se mostram nas épocas de chuva, quando os leitos transbordam e 
ocorrem as “situações de desastre”, quando os rios apenas deveriam estar ocupando o 
lugar que, naturalmente, seria periodicamente deles.
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A escala territorial, contendo diversos detalhes descobertos e ainda não descobertos 
e as características complexas da área metropolitana constituíram as principais difi-
culdades de realizar este trabalho, paradoxalmente foram as mesmas que causaram o 
interesse por iniciá-lo. Sendo assim, é fato que o trabalho não acaba aqui, sendo este o 
motivo pelo qual deva-se prosseguir na causa. A contribuição em que pudemos chegar 
diz respeito à uma micro escala quando comparado ao todo, portanto deve ser base para 
que, não somente os bairros Santa Terezinha e Bangú, mas todos os bairros pertencentes 
à bacia hidrográfica do Tamanduateí sejam resilientes com o mesmo, na tentativa de 
reestabelecer uma saudável relação das cidades com suas águas, e aqui, de Santo André 
para o rio Tamanduateí.
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ȥ˫ơʠɭˊǌॶǌȟŔǫȍƃȶȟ
RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica, delineamento 
metodológico e resultados preliminares da pesquisa institucional em andamento intitulada 
“[BER_HOME] Resiliência no ambiente construído em habitação de interesse social: métodos de 
avaliação tecnologicamente avançados”. Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar os 
fatores que constituem a resiliência no ambiente construído em habitações de interesse social 
(HIS) brasileiras, com foco na unidade habitacional, identificando seus principais atributos 
projetuais. Como piloto, a pesquisa centra-se na avaliação e análise comparativa de dois empre-
endimentos de habitação social localizados em Uberlândia, MG. São descritos os procedimentos 
metodológicos desenvolvidos para avaliação de desempenho e pós-ocupação (APO) no estudo 
de caso elencado, bem como apresentadas as ferramentas digitais especialmente desenvolvidas 
para coleta e tabulação dos dados e visualização dos resultados. Com os resultados obtidos, 
pretende-se fornecer informações projetuais aos usuários e prestadores de serviço de habitação 
social no Brasil, a fim de fomentar estratégias de intervenção (retrofit) efetivas para promoção 
de moradias mais resilientes.

PALAVRAS-CHAVE: resiliência no ambiente construído. habitação de interesse social. avaliação 
pós-ocupação. orientação técnica. ferramentas digitais.

ABSTRACT

This work aims to present the theoretical foundation, methodological design and preliminary 
results of the ongoing institutional research entitled “[BER_HOME] Resilience in the environ-
ment built in social housing: technologically advanced assessment methods”. This research 
has as main objective to evaluate the factors that constitute the resilience in the environment 
built in Brazilian social housing, focusing on the housing unit, identifying its main design 
attributes. As a pilot, the research focuses on the evaluation and comparative analysis of two 
social housing developments located in the city of Uberlândia, MG. The methodological proce-
dures developed for performance and post-occupancy evaluation (POE) are described in the case 
studies listed, as well as the digital tools specially developed for data collection, tabulation and 
results visualization. With the results obtained, it is intended to provide design information to 
service providers and users of social housing in Brazil, in order to foster effective intervention 
strategies (retrofit) to promote more resilient housing.
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KEYWORDS: resilience. social housing. post-occupancy evaluation. technical guiding. digital 
tools.  

RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo presentar los fundamentos teóricos, el diseño metodológico y 
los resultados preliminares de la investigación institucional en curso titulada “[BER_HOME] 
Resiliencia en el ambiente construido en viviendas sociales: métodos de evaluación tecnológi-
camente avanzados”. Esta investigación tiene como objetivo principal evaluar los factores que 
constituyen la resiliencia en el ambiente construido en la vivienda social brasileña, centrán-
dose en la unidad de vivienda, identificando sus principales atributos de diseño. Como piloto, 
la investigación se centra en la evaluación y el análisis comparativo de dos desarrollos de 
viviendas sociales ubicados en la ciudad de Uberlândia, MG. Los procedimientos metodológicos 
desarrollados para la evaluación del desempeño y la posocupación se describen en los estudios 
de casos enumerados, así como las herramientas digitales especialmente desarrolladas para la 
recopilación de datos y la tabulación y visualización de resultados. Con los resultados obteni-
dos, se pretende proporcionar información del proyecto a prestadores de servicios y usuarios 
de viviendas sociales en Brasil, con el fin de fomentar estratégias de intervención (retrofit) 
efectivas para promover viviendas más resilientes.

PALABRAS-CLAVE: resiliencia. vivienda social. evaluación del posocupación. orientación técnica. 
herramientas digitales.

INTRODUÇÃO

A resiliência é definida como a capacidade do ambiente construído em resistir, se 
adaptar e se transformar para lidar com impactos impostos ao longo do tempo (PICKETT 
et al., 2014; HASSLER e KOHLER, 2014; GARCIA & VALE, 2017). Esses impactos são ameaças 
potenciais que aparecem tanto como interrupções (em horizontes de tempo curtos) 
quanto como ameaças difusas e lentas (por períodos mais longos). Essas crises afetam a 
capacidade de resiliência do ambiente construído porque estão ligadas à vida cotidiana, 
que é a escala de foco para qualquer projetista.

Agendas urbanas internacionais colocam a resiliência como estratégia para com-
bater a vulnerabilidade nos grandes centros urbanos (UN, 2017), essa última sendo 
observada nas periferias brasileiras que vêm se tornando habitat precário para um 
grande contingente populacional. Dentre os agentes responsáveis por essa forma de 
urbanização, figuram as prefeituras com a concessão de solos urbanos financeira-
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mente acessíveis para efetivação do programa governamental Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV), que desde 2009 garantiu moradia para milhões de famílias. Relevantes estudos 
apontaram, porém, que a implantação desses conjuntos habitacionais e a qualidade e 
características construtivas das unidades habitacionais estão aquém das necessidades 
e expectativas dos moradores. 

Após alguns anos de inauguração, é possível ver uma mudança completa na pai-
sagem dos conjuntos. Como exemplo, o estudo de Bortoli (2018) mostra que 87,5% dos 
moradores reformaram suas casas no Residencial Sucesso Brasil, loteamento do CHIS 
Shopping Park, localizado na cidade de Uberlândia (MG). Desses, 87,5% ergueram muros, 
80% pavimentaram o terreno, 77,5% criaram novos telhados, 32,5% ampliaram ou criaram 
novos cômodos, e muitas outras casas sofreram extensas intervenções em acabamentos e 
serviços. Desse montante, significativos 62,5% executaram as reformas contando apenas 
com a ajuda de amigos e familiares.

De maneira geral, tem-se que os projetos, tal como concebidos, demonstram uma 
baixa capacidade de resposta aos impactos e transformações esperados durante o seu 
ciclo de vida. Também em função da insuficiente prestação de serviços de orientação 
técnica junto a essa população quando da realização de intervenções nas moradias 
derivam consequências frequentemente imprevistas (IPEA, 2014; AMORE, SHIMBO & 
RUFINO, 2015; VILLA et al., 2017; KOWALTOWSKI et al., 2018; BORTOLI, 2018, entre outras). 

São mais de 4,4 milhões as famílias beneficiadas pelo programa com o “sonho” da 
casa própria, que têm convivido com instabilidade estrutural, ausência de estanqueidade 
a chuvas e ventos, altas amplitudes térmicas internas, privacidade precária, insalubri-
dade pós-reformas, entre outros impactos. Vislumbrando esses números, a pesquisa 
aqui apresentada se propõe a delinear métodos de avaliação das moradias do PMCMV 
visando a identificação dos atributos necessários para torná-las mais resilientes e a 
disponibilização de orientação técnica aos moradores para realização de intervenções 
durante o uso. Para isso, debruçou-se sobre o estudo das tipologias horizontal e vertical 
oferecidas pelo programa em estudo de caso situados em Uberlândia (MG), o Residencial 
Sucesso Brasil e o Residencial Córrego do Óleo. 

Uma matriz de avaliação[1] incluindo sete atributos foi desenvolvida, sendo eles: 
conforto ambiental, adequação ambiental, flexibilidade, acessibilidade, resistência, 

[1]  O referido projeto de pesquisa surgiu de uma pesquisa de pós-doc realizada na University 
of Cambridge – Department of Architecture – The Martin Centre for Architectural and Urban 
Studies, UK, intitulada [BER_HOME] Assessing the built environment resilience in brazilian 
ɷȲƂǨŔȊࢴǝȲʙɷǨȢǊ�ƎʠɭŔȥʋơ�ȶɽ�Ŕȥȶɽ�Ǝơࠆࠀ߿ࠁ��ơࠇࠀ߿ࠁ��ơȟ�ɢŔɭƃơɭǫŔ�ƃȶȟ�ȶ�ɢɭȶǉơɽɽȶɭ��ȶơȥ�òʋơơȟơɭɽ�
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bem-estar e engajamento. Para cada atributo, pesquisas direcionadas foram conduzidas 
a fim de eleger subcategorias de análise, ora denominadas indicadores e sub-indicado-
res. Com base nisso, foram estruturados instrumentos de APO, enquanto metodologia 
de análise de desempenho que permite observação do ambiente construído mediante 
estabelecimento de certos valores (ONO et al., 2018), no presente caso, visando identificação 
dos impactos, vulnerabilidades e capacidades adaptativas incidentes sobre o estudo de 
caso, relativamente a cada atributo. Foram desenvolvidos procedimentos metodológicos 
de APO que prevém a utilização de ferramentas digitais especialmente desenvolvidas 
para coleta e tabulação de dados e visualização de resultados em bases comparativas 
por meio da modelagem paramétrica.

Afinal, a pesquisa intitulada “[BER_HOME] Resiliência no ambiente construído em 
habitação social: métodos de avaliação tecnologicamente avançados[2]”, adotou como 
metodologia: (i) pesquisa bibliográfica - revisão da literatura que conceitua criticamente 
a resiliência no ambiente construído em habitação social; (ii) pesquisa referencial - 
análise dos resultados de pesquisas anteriores, análise dos elementos que compõem os 
sistemas de avaliação da resiliência na área de arquitetura e urbanismo, e definição da 
matriz de avaliação de resiliência do sistema; (iii) pesquisa conceitual-abstrata - a partir 
dos achados da pesquisa bibliográfica e referencial, apresenta os conceitos e teorias 
pretendidos e define um conjunto de métodos de avaliação de resiliência; (iv) pesquisa 
empírica - avaliação e análise comparativa em estudo de caso.

Considerando o exposto, o presente artigo dedica-se a descrever os aspectos concei-
tuais relativos à resiliência, à vulnerabilidade, às capacidades adaptativas e aos impactos 
no contexto de HIS brasileiras, em seu primeiro tópico, referente à pesquisa bibliográfica. 
Em um segundo momento, são apresentados os atributos de resiliência elencados para 
estudo e seus indicadores, detalhados no escopo de pesquisas conduzidas por alunos 
de pós-graduação, compondo a pesquisa referencial. Na sequência, é descrita a forma 
comum de elaboração de instrumentos de análise utilizados nas pesquisas, sua estru-
turação e operacionalização, enquanto foco da pesquisa conceitual-abstrata. Afinal, é 
apresentado o estudo de caso, onde foram aplicados os instrumentos elaborados, bem 
como alguns dos resultados obtidos até então, a título de ilustração, demonstrando o 

Parte da fundamentação teórica e o desenvolvimento da matriz de avaliação inicial foram 
frutos de tal pesquisa.

�ࠁ �¶�ɢɭȶǿơʋȶ�Ǝơ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�ƎơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶ�ɢơȍȶ�ǌɭʠɢȶ�¡¶è��áơɽɩʠǫɽŔ�ơȟ�ǠŔŹǫʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�ááe�č
b�čơ7čbč�Ƣ�˪ȥŔȥƃǫŔƎȶ�ɢơȍȶ�-¥áɩ��áæ�b�áF¡ze�-�áFò�ơ�čbč�¡Ŕǫȶɭơɽ�ǫȥǉȶɭȟŔƇɝơɽ�ʽơɭ�ơȟ�
ǠʋʋɢɽࡪȟȶɭŔǠŔŹǫʋŔƃŔȶƃȶȟ
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potencial da metodologia desenvolvida para verificação e promoção da resiliência em 
HIS brasileiras, especialmente através de serviços de orientação técnica.

A RELEVÂNCIA DO ESTUDO DA RESILIÊNCIA NA HABITAÇÃO SOCIAL NO 
�ZU}'�}Z�#Z�qT�T�

O estudo da resiliência em HIS do PMCMV é foco do presente tópico, contemplando 
etapa referente à pesquisa bibliográfica. A pesquisa apresentada tem como foco o usuá-
rio morador de habitação de interesse social (HIS), distinguindo-se de outras pesquisas 
em sua busca por compreender os principais impactos, vulnerabilidades e capacidades 
adaptativas sob a ótica do morador, pretendendo ofertar em ambientes web/aplicativos 
informações e estratégias orientadas capazes de ampliar de forma prática, definitiva e 
direta, a resiliência no ambiente construído. Tais encaminhamentos se baseiam prin-
cipalmente na constatação de quatro dados centrais: (i) a grande maioria das pesquisas 
realizadas na área de HIS são de natureza predominantemente descritiva e, apesar de seu 
número, relevância e expressividade, têm contribuído muito pouco para uma mudança da 
qualidade dos projetos de tais empreendimentos, notadamente do PMCMV; (ii) o número 
de unidades habitacionais produzidas pelo PMCMV até o momento são expressivos, 
alcançando atualmente a marca de aproximadamente 5 milhões – universo esse que 
precisa ser enfrentado e qualificado; (iii) atualmente o número de aparelhos celulares 
é maior que o número de habitantes no Brasil, significando que a grande totalidade da 
população tem acesso a internet e, portanto, que podem se beneficiar de conteúdos orien-
tados nesse ambiente; (iv) há uma carência grande de dados, estratégias e informações 
que possam assistir tecnicamente os usuários nas intervenções realizadas nas moradias.

No âmbito global, a resiliência recebe destaque. Com base em agendas urbanas rele-
vantes, como a Nova Agenda Urbana - Habitat III (UN, 2017) e Sustainable Development 
Goals - AGENDA 2030  (Sustainable Development Goals, 2015), a resiliência é definida como 
uma força motriz no combate ao estado vulnerável proporcionado pelo rápido cresci-
mento da população urbana e outros problemas causados pela urbanização inadequada. 
Na escala local e municipal, o governo brasileiro (Ministério das Cidades - Departamento 
de Habitação -, e da Secretaria de Habitação do Município de Uberlândia) têm tentado 
melhorar práticas de habitação social de algumas maneiras, ainda que de forma muito 
pontual e tímida. Por um lado, têm promovido a prática de avaliar a habitação social 
no “Programa Minha Casa Minha Vida”, através do Plano de Trabalho Técnico Social[3] 

�ࠂ �¶�áȍŔȥȶ�Ǝơ�þɭŔŹŔȍǠȶ�òȶƃǫŔȍ�þƢƃȥǫƃȶ�áþþò�ƃȶȟɢɭơơȥƎơ�ʠȟ�ƃȶȥǿʠȥʋȶ�Ǝơ�ơɽʋɭŔʋƢǌǫŔɽ�
processos e ações, baseado em estudos diagnósticos integrados e participativos do território, 
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(PTTS), regido por direito federal. Por outro lado, têm estimulado o desenvolvimento de 
manuais de projetos e recomendações de melhores práticas, vide o trabalho recente em 
parceria com a BRE-UK[4] e a Caixa Econômica Federal. Nesse cenário tem-se também o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), que promove ações de financiamento de 
assistência técnica em habitação de interesse social, com base no princípio essencial 
desse tipo de programa: universalização do acesso aos serviços de Arquitetura e Urba-
nismo, direcionando as ações em prol da melhoria da qualidade de vida das famílias 
com renda inferior a três salários mínimos. 

Finalmente identifica-se que há uma ausência de pesquisas focadas na resiliência 
do ambiente construído, notadamente no caso de habitações sociais. Hoje, as principais 
instituições que promovem o estudo e a análise da resiliência na área de arquitetura e 
do urbanismo no mundo tratam da resiliência urbana, com foco nas questões das polí-
ticas públicas e gestão do território. Nesse cenário destacam-se o Stockholm Resilience 
Center[5], o Rockefeller Foundation[6], o ARUP[7] e a WRI, Brasil[8].

O “edifício resiliente” é aquele capaz de resistir, se adaptar ou transformar a par-
tir de diferentes impactos (naturais, sociais, físicos) impostos no decorrer do tempo 
(PICKETT et al., 2014; HASSLER e KOHLER, 2014; GARCIA & VALE, 2017). Tal significado foi 
adaptado para aplicação na área de arquitetura, sendo que seu conceito tradicional está 
associado à capacidade de um sistema em absorver distúrbios e reorganizar-se quando 
sujeito a alterações e ao mesmo tempo ser capaz de manter as suas funções essenciais, 
estrutura, identidade e mecanismos (WALKER et al., 2004; THACKARA, 2008), conforme 
exemplifica a figura 1. 

compreendendo as dimensões institucionais social, econômica, produtiva, ambiental e política 
Ǝȶ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶ�ơ�ƎŔ�ɢȶɢʠȍŔƇŴȶ�Źơȥơ˪ƃǫŖɭǫŔ�¶ŹǿơʋǫʽŔ�ʋŔȟŹƢȟ�ŔʽŔȍǫŔɭ�Ŕɽ�ƃŔɭŔƃʋơɭǭɽʋǫƃŔɽ�ƎŔ�ǫȥʋơɭ-
venção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em 
ŔɭʋǫƃʠȍŔƇŴȶ�ƃȶȟ�ȶʠʋɭŔɽ�ɢȶȍǭʋǫƃŔɽ�ɢʡŹȍǫƃŔɽ�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫȥƎȶ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ȟơȍǠȶɭǫŔ�Ǝơ�ɽʠŔ�ɩʠŔȍǫƎŔƎơ�Ǝơ�
vida e para a sustentabilidade dos ativos, equipamentos e serviços implementados.

�ࠃ �ǠʋʋɢࡪŹɭơŹʠ˖˖ȥơʋࠇࠀࠁࠀࠆࠀ߿ࠁŹʠǫȍƎǫȥǌŹơʋʋơɭǠȶȟơɽǫȥŹɭŔ˖ǫȍ�

�ࠄ �ǠʋʋɢࡪˁˁˁɽʋȶƃȇǠȶȍȟɭơɽǫȍǫơȥƃơȶɭǌ��ƃơɽɽȶ�ơȟ߿ࠀ���ʠȥǠȶࠇࠀ߿ࠁ�

�ࠅ �ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁɭȶƃȇơǉơȍȍơɭǉȶʠȥƎŔʋǫȶȥȶɭǌ��ƃơɽɽȶ�ơȟ߿ࠀ���ʠȥǠȶࠇࠀ߿ࠁ�

�ࠆ �ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭʠɢƃȶȟ��ƃơɽɽȶ�ơȟ߿ࠀ���ʠȥǠȶࠇࠀ߿ࠁ��

�ࠇ �ǠʋʋɢࡪˁɭǫƃǫƎŔƎơɽȶɭǌȥȶʋǫƃǫŔƃȶȥɽʋɭʠǫȥƎȶɢŔɭŔɭơɽǫȍǫह-ࠂह��ȥƃǫŔ��ƃơɽɽȶ�ơȟ߿ࠀ���ʠȥǠȶࠇࠀ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠀ��èơɽǫȍǫƦȥƃǫŔ�ȥȶ�ŔȟŹǫơȥʋơ�ƃȶȥɽʋɭʠǭƎȶ�bȶȥʋơࡪ�áŔɭɭơǫɭŔࠈࠀ߿ࠁ��ɢࠁࠂ�

Segundo Garcia e Vale, 2017, a resiliência está ligada a uma estratégia para aumentar 
a robustez de um sistema e, consequentemente, sua capacidade de adaptação, visando 
à redução de vulnerabilidades e ampliação de seu potencial para lidar com impactos e 
manifestar capacidades adaptativas. Isso está associado à resiliência geral do sistema e 
implicará a tomada de decisões para reformar esse sistema e, ainda, perseguir determi-
nados objetivos desejados, aqui identificados como atributos, que constituem o “sistema 
imunológico” da edificação. Tais vulnerabilidades, impactos, capacidades adaptativas 
e atributos interferem sobre e relacionam-se às ordens de análise: (i) natural climática 
- ambiente natural; (ii) físico-arquitetônica - edifícios (habitação ou apartamentos); 
(iii) físico-urbanística - infraestruturas e instalações, segurança; e (iv) socioeconômica 
- residentes, gestores e agentes sociais. (VILLA et al., 2017)

São atributos facilitadores da resiliência propostos: conforto ambiental, adequação 
ambiental, flexibilidade, acessibilidade, resistência, bem-estar e engajamento. São qualida-
des genéricas de que notadamente carecem as unidades habitacionais no estudo de caso 
até então avaliado pelo grupo, que comprometem sua capacidade de resistir, adaptar-se 
e transformar-se em defesa aos impactos experimentados. No contexto das HIS brasi-
leiras, o bem-estar refere-se à força dos relacionamentos e a maneira como funcionam 
dentro da comunidade e do ambiente construído; o engajamento é entendido como a 
participação ativa em assuntos e circunstâncias, que tem impacto direto e demonstrável 
na produtividade e performance de sistemas, que se traduz em resultados favoráveis; a 
flexibilidade, como a habilidade do ambiente construído em se adaptar e transformar 
para comportar as necessidades evolutivas de seus ocupantes; a acessibilidade como 
a disponibilidade equipamentos urbanos e adequação dos meios para acessá-los em 
termos de mobilidade e design universal; o conforto ambiental como a coerência do 
projeto às demandas somáticas dos usuários em relação ao clima local; a adequação 
ambiental como a coerência do projeto às demandas do sítio (solos, fauna e flora, águas, 
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energia, alimentos, destinação de resíduos, etc); e a resistência enquanto a capacidade 
física do ambiente construído em perdurar oferecendo segurança e funcionalidade, 
apresentando estanqueidade, estabilidade e durabilidade.

A vulnerabilidade em HIS refere-se ao seu estado de sensibilidade/susceptibilidade 
à determinados impactos, derivando, principalmente, de características inerentes ao 
projeto entregue e da situação da edificação no momento da incidência desses impactos, 
que comprometem sua capacidade de resistir, adaptar-se e transformar-se. A partir desse 
entendimento, importa salientar que características construtivas não são impactos mas 
sim, vulnerabilidades (VILLA et al., 2017).

O termo impacto refere-se ao conjunto de choques agudos e/ou estresses crônicos 
que ameaçam às vidas, meios de subsistência, saúde, ecossistemas, economias, culturas, 
serviços e infraestrutura de uma sociedade e ambiente construídos expostos, gerando 
efeitos negativos proporcionais ao seu estado de vulnerabilidade em um dado momento. 
Os impactos incidentes sobre o urbano e suas ordens são causados, a priori, por grandes 
eventos ou desafios globais, com os quais os governos e a sociedade como um todo têm 
se deparado contemporaneamente, chamando para si grande atenção (quadro 1). 

Concomitantemente, a capacidade adaptativa está intimamente ligada aos con-
ceitos de resiliência e vulnerabilidade (MAGUIRE, CARTWRIGHT, 2008). Entende-se por 
adaptação ajustes no comportamento e características de um sistema para melhor 
lidar com tensões externas, podendo resultar em ações para reduzir a vulnerabilidade 
e aumentar a resiliência (BROOKS, 2003; SMIT, WANDEL, 2006). Deste modo, capacidade 
adaptativa refere-se aos recursos e a adaptabilidade de que uma comunidade se utiliza 
para superar esses impactos, lidando de forma positiva com tensões reais ou previstas 
(BROOKS, 2003). O comportamento dos elementos que compõem o sistema resiliente são 
ilustrados por meio o infográfico da figura 2. 
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æʠŔƎɭȶ�7ࡪࠀ�ơ˪ȥǫƇŴȶ�Ǝơ�ǫȟɢŔƃʋȶ�bȶȥʋơࡪ��èčá�ॷ�þqF�è¶-�FbF��Fè�b¶č¥7�þz¶¥ࠄࠀ߿ࠁ��e�è-z��
ॷ�Ī��Fࠇࠀ߿ࠁ��F�z�òþè¶òþ¡�¥¥�ơʋ�Ŕȍࠇࠀ߿ࠁ��¶ɭǌŔȥǫ˖ŔƎȶ�ɢơȍŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔࡪࠁ��zȥǉȶǌɭŖ˪ƃȶ�ɭơɽǫȍǫƦȥƃǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ɭŔʡǿȶࠈࠀ߿ࠁ��ɢࠃࠃ���

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Tomando como referência o trabalho da ARUP[9], que desenvolveu uma metodologia 
de análise da resiliência urbana nomeada City Resilience Framework (CRI)[10], foi idea-
lizada a matriz de avaliação da casa resiliente, adaptada ao contexto das HIS brasileiras 
(figura 3). As pesquisas para elaboração da matriz compuseram a etapa de pesquisa 
referencial do trabalho descrito, culminando na elaboração do conjunto de métodos de 
avaliação de resiliência que compõem, por sua vez, a etapa de pesquisa conceitual-abstrata. 

A matriz estrutura-se em atributos e indicadores, sendo que os atributos são os 
objetivos/qualidades que o ambiente construído deve perseguir a fim de alcançar a resi-
liência; enquanto os indicadores referem-se aos elementos, as características ou práticas 
consideradas importantes para habilitar comunidades urbanas a se defenderem de 
choques e estresses, são “aquilo que falta considerar” para obtenção de casas resilientes 
(podendo existir sub-indicadores que melhor descrevam cada atributo).

�ࠈ ����èčá�Ƣ�ʠȟŔ�ơȟɢɭơɽŔ�ŹɭǫʋŞȥǫƃŔ�ȟʠȍʋǫȥŔƃǫȶȥŔȍ�ɩʠơ�ǉȶɭȥơƃơ�ɽơɭʽǫƇȶɽ�ɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔǫɽ�ȥŔɽ�
áreas de engenharia, design, planejamento, gerenciamento de projetos e serviços de consul-
ʋȶɭǫŔ�ɢŔɭŔ�ʋȶƎȶɽ�ȶɽ�Ŕɽɢơƃʋȶɽ�Ǝȶ�ŔȟŹǫơȥʋơ�ƃȶȥɽʋɭʠǭƎȶ�ƎơɽƎơ�ࠅࠃࠈࠀ�bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭʠɢ
ƃȶȟơˉɢơɭʋǫɽơ��ƃơɽɽȶ�ơȟ�ǿʠȥࠇࠀ߿ࠁ�

�߿ࠀ �¶�-èz�ǉȶǫ�ƃɭǫŔƎȶ�Ŕɢȷɽ�ʋɭƦɽ�Ŕȥȶɽ�ơ�ơȟ�ƃȶȥɽʠȍʋŔɽ�ƃȶȟ�ʠȟ�ƃȶȥǿʠȥʋȶ�Ǝơ�ƃǫƎŔƎơɽ�ǌȍȶŹŔȍȟơȥʋơ�
G�ɢȍŔȥơǿŔƎȶ�ƃȶȟ�ɭǫǌȶɭ�ơ�Ǝơ�ʠȟŔ�ǉȶɭȟŔ�ɩʠơ�ƃǫƎŔƎơɽ�ơȟ�ɩʠŔȍɩʠơɭ�ȍʠǌŔɭ�ɢȶƎơɭŴȶ�ɽơ�Źơȥơ˪ƃǫŔɭ�Ǝơ�
seu uso como uma ferramenta de planejamento e de tomada de decisões, que pode ajuda-las 
a realizar o dividendo da resiliência entre investimentos em crescimento e bem-estar de seus 
ƃǫƎŔƎŴȶɽ�bȶȥʋơࡪ�ˁơŹɽǫʋơ�ƎŔ��èčá�Ŕƃơɽɽȶ�ơȟ�ǿʠȥࠇࠀ߿ࠁ�
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Figura 3: Matriz de Avaliação da Resiliência do Sistema “casa”: atributos e indicadores. Fonte: 
�ʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Foi elaborado instrumento de APO designado por “Questionário de Impacto”[11], 
estruturado a fim de verificar o grau de incômodo ocasionado pelos efeitos dos impac-
tos. As causas, ameaças e efeitos negativos dos impactos estão relacionados às ordens de 
análise anteriormente citadas, vinculando-se diretamente aos atributos da resiliência 
e seus indicadores. 

Uma vez conhecidos os impactos incidentes sobre o ambiente construído das 
HIS e o nível de incômodo ocasionado por seus efeitos (se é muito, pouco ou se não há), 
surgem indícios sobre as vulnerabilidades em questão no estudo de caso. A partir disso, 
interessa ainda identificar seus pontos fortes, analisando o desempenho do atributo 
no conjunto tendo em vista uma situação de configuração ideal. Metodologicamente 
falando, é necessário que sejam elencados “casos controle”, representativos do desem-
penho ótimo para cada atributo e seus indicadores/sub-indicadores analisados, que 
fornecerão parâmetros e categorias para analisar o estudo de caso, e, com base nisso, 
afirmar se ele é mais ou menos resiliente sob cada aspecto analisado.

[11]  Ressalta-se que o desenvolvimento, aplicação e análise dos resultados desse instumento 
não serão relatados nesse artigo. 
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Nesse contexto, o grupo de pesquisa desenvolveu o instrumento de APO designado 
como “Régua da Resiliência”, que se propõe a responder à pergunta “O quão longe estão as 
condições atuais de uma configuração capaz de trazer resiliência (a referida configuração 
ideal)?”, para cada um dos atributos da matriz de avaliação propostos e seus indicadores/
sub-indicadores, através de um sistema de pontuações padronizado em escala de 1 a 5, 
sendo 1 para “não resiliente” e 5 para “muito resiliente” (ELIAS-TROSTMANN et al., 2018). 

De posse dessas informações, pode-se obter o panorama geral da resiliência no 
conjunto, bem como, finalmente, responder com precisão, “O que pode ser feito para 
viabilizar a obtenção de uma configuração mais resiliente, considerando a realidade 
socioeconômica e cultural dos moradores de HIS no Brasil?”. Afinal, importa salientar 
que o estudo apresentado pretende avançar na área de pesquisa sobre resiliência no 
ambiente construído em HIS especialmente desenvolvendo orientações aos usuários 
para o intervenções mais resilientes.

bǫǌʠɭŔɽࠄ�ࠃ��ơࡪࠅ��þơȍŔɽ�Ǝơ�ŔɢȍǫƃŔʋǫʽȶ�ɢŔɭŔ�ŔɢȍǫƃŔƇŴȶ�Ǝȶ�æʠơɽʋǫȶȥŖɭǫȶ�Ǝơ�zȟɢŔƃʋȶ��ɭʋơ�Ǝơ�FȍǫɽŔ�
�ȍʽŔɭơɽ�eʠǫȟŔɭŴơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

A proximidade com as necessidades dos usuários é perseguida desde o método 
selecionado para aplicação de questionários, através de aplicativo para dispositivos 
móveis (figuras 4 a 6), chegando à metodologia de disseminação de resultados, através de 
plataforma de web acessível a toda a comunidade acadêmica e não acadêmica. Tratam-se 
de meios de comunicação especialmente desenvolvidos considerando a proposta da 
presente pesquisa, incluindo questões como facilidade de acesso e interface amigável 
em sua concepção. O Quadro 2 traz, em suma, a descrição de cada instrumento desen-
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volvido, seus objetivos, planos de amostragem, meios de aplicação e critérios de seleção 
de sujeitos de pesquisa. 

æʠŔƎɭȶࡪࠁ��zȥɽʋɭʠȟơȥʋȶɽ�Ǝơ��á¶�ƎơɽơȥʽȶȍʽǫƎȶɽ�ɢŔɭŔ�ŔʽŔȍǫŔƇŴȶ�ƎŔ�ɭơɽǫȍǫƦȥƃǫŔ�ȥȶ�ŔȟŹǫơȥʋơ�ƃȶȥɽ-
ʋɭʠǭƎȶ�ơȟ�qzò�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

ESTUDO DE CASO: RESIDENCIAIS SUCESSO BRASIL E CÓRREGO DO ÓLEO

Localizada na mesoregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Uberlândia está 
no estado de Minas Gerais. O loteamento intitulado Residencial Sucesso Brasil, situado 
no Setor Sul da cidade, é uma unidade de análise selecionada, implantado no Conjunto 
Habitacional de Interesse Social do bairro Shopping Park.  O loteamento 01 do Residencial 
Oliva, situado no Setor Oeste da cidade de Uberlândia, foi escolhido como segunda uni-
dade de análise. Tratam-se de cenários que apresentam pontos comuns e contrastantes, 
destacando-se o fato de o primeiro tratar-se de empreendimento horizontal e o segundo, 
vertical, entre outros detalhes sintetizados no Quadro 3.
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æʠŔƎɭȶࡪࠂ��FɽʋʠƎȶ�ƃȶȟɢŔɭŔʋǫʽȶ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

ATRIBUTOS FACILITADORES DA RESILIÊNCIA E SEUS INDICADORES

Conforme citado anteriormente, a investigação dos atributos facilitadores da 
resiliência é objetivo de pesquisas de pós-graduação em andamento conduzidas pelo 
grupo [MORA] Pesquisa em habitação[12], constituindo a etapa empírica da pesquisa 

�ࠁࠀ �-ȶȶɭƎơȥŔƎŔɽȶɭǫơȥʋŔƎŔɽ�ɢơȍŔ��ɭɩ�áɭȶǉж�7ɭж�òǫȟȶȥơ�%ŔɭŹȶɽŔ�ĪǫȍȍŔ�ȥȶ�ơɽƃȶɢȶ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶɽ�
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institucional apresentada, em que a avaliação e análise comparativa de resultados em 
estudos de casos deve ser realizada. A título de ilustração, serão demonstrados na sequ-
ência alguns resultados de duas pesquisas de mestrado direcionadas ao detalhamento 
e investigação da resiliência com relação a três atributos em HIS de um dos estudos de 
caso propostos, o Residencial Sucesso Brasil[13].

A pesquisa de mestrado de Bortoli (2018) se propôs a investigar os atributos conforto 
ambiental e adequação ambiental, por meio de uma versão preliminar do Questionário 
de Impacto, enfocando a identificação de impactos, vulnerabilidades e capacidades 
adaptativas relacionadas a esses atributos nas HIS do Residencial Sucesso Brasil. Ao 
todo, foram 11 os sub-indicadores investigados, sendo 7 relativos ao atributo adequação 
ambiental e 4 relativos ao atributo conforto ambiental.

Figura 7: Mapa de diagnósticos do indicador “Captação, Armazenamento e Manejo Consciente 
Ǝơ�èơƃʠɭɽȶɽ���ȍǫȟơȥʋȶɽࢩ�bȶȥʋơࡪ�%¶èþ¶�zࠇࠀ߿ࠁ�

As informações obtidas foram organizadas através de Mapas de Diagnósticos, 
enquanto forma de apresentação sistemática capaz de contribuir para tornar mais 
prática e objetiva a incorporação de resultados de APO ao processo de projeto (FRANÇA, 
ORNSTEIN & ONO, 2011; VILLA et al., 2017; ONO et al., 2018), conforme ilustra a figura 7 para 

Ǝơ�ɢŔɭƃơɭǫŔ�ǫȥʋơɭȥŔƃǫȶȥŔȍ�ơȥʋɭơ�Ŕɽ�bŔƃʠȍƎŔƎơɽ�Ǝơ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ơ�čɭŹŔȥǫɽȟȶ�ƎŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�
bơƎơɭŔȍ�Ǝơ�čŹơɭȍŞȥƎǫŔ�The University of êǝƟǇ˩ƟȊƌ e University of Cambridge.

[13]  O presente artigo não se propõe a apresentar em profundidade os resultados das referidas 
pesquisas, que já encontram-se publicados em outros periódicos.
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o atributo adequação ambiental. A partir dessa análise, foram identificadas possíveis 
recomendações de projeto para tornar as residências em uso mais resilientes, apresen-
tadas sob o formato de quadros.

Já a pesquisa de mestrado de Vasconcellos (2019), deu mais um passo rumo ao 
aprimoramento da metodologia ao avaliar o desempenho do atributo engajamento e 
seus indicadores por meio da aplicação do Questionário de Impacto associado à Régua 
de Avaliação da Resiliência. A autora elencou 5 indicadores e 30 sub-indicadores de 
engajamento, definindo parâmetros para sua análise e ranqueamento. 

A figura 8 ilustra o aspecto da Régua de Avaliação da Resiliência para o indicador 
“Fazer Parte” e seus sub-indicadores. A autora desenvolveu ainda o protótipo da plataforma 
web destinada a receber os resultados obtidos com as pesquisas do grupo, traduzidos 
em termos de orientações técnicas para os moradores de conjuntos habitacionais de 
interesse social brasileiros, conforme ilustram as figuras 9 e 10.

Atualmente, estão em fase pós-qualificação as pesquisas de Vilela (2019) e Araújo 
(2019), que versam sobre a flexibilidade e o bem-estar como atributos facilitadores da 
resiliência, respectivamente. O objetivo das pesquisas de pós-graduação em andamento 
é o de promover estratégias de flexibilidade/bem-estar orientadas ao usuário como 
facilitador da Resiliência em Habitação de Interesse Social por meio de aplicativo e/ou 
páginas web. 

Figura 8: Régua de Avaliação da Resiliência para o indicador “Fazer Parte” e seus subindicadores. 
Fonte: VASCONCELLOS, 2019.
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bǫǌʠɭŔɽࠈ��ơࡪ߿ࠀ��þơȍŔɽ�ƎŔ�ɢȍŔʋŔǉȶɭȟŔ�ˁơŹ�ơȟ�Ǝơɽơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ��ƃơɽɽȶ�ơȟ�ǉơ ߿ࠁ߿ࠁ�̔

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de pesquisa BER_HOME, aqui relatado de forma parcial, atualmente conta 
com uma rede ampla de professores (3), alunos de graduação (2) e alunos de pós-graduação 
(5) que têm desenvolvido seus objetivos de forma coletiva e articulada por um período 
previsto de 3 anos (2019, 2020, 2021). Os resultados parciais aqui relatados contribuirão 
de forma efetiva a continuidade das etapas de trabalho da pesquisa, tanto no projeto 
mais amplo, como nos projetos individuais de pesquisa de mestrado e de doutorado em 
curso. Nesse sentido, desenvolveu-se a fundamentação teórica sobre o termo “resiliência 
no ambiente construído” e sua relação com a habitação social, identificou-se os princi-
pais impactos e demandas durante o uso inicial das casas avaliadas (primeiros 5 anos), 
identificou-se os principais atributos projetuais que conferem resiliência ao ambiente 
construído avaliado e desenvolveu-se um conjunto de métodos tecnologicamente avan-
çados, utilizando ferramentas digitais especialmente desenvolvidas para coleta e tabu-
lação de dados. Ressalta-se que os resultados parciais da pesquisa também irão fornecer 
informações projetuais aos agentes envolvidos na produção de habitação social no 
Brasil, notadamente usuários e prestadores de serviços, a fim de fomentar estratégias 
efetivas para promover as intervenções nas moradias mais resilientes e sustentáveis. 
Também pretende-se contribuir para as recomendações globais da New Urban Agenda - 
Habitat III - e Sustainable Development Goals - AGENDA 2030 -, assim com contribuir para 
as recomendações locais do Ministério das Cidades - Departamento de Habitação -, e da 
Secretaria de Habitação do Município de Uberlândia, fornecendo orentações técnicas 
aos moradores, assim como ferramentas mais eficientes de avaliação de desempenho e 
de pós-ocupação da resiliência do ambiente construído em habitação social. 
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RESUMO

O artigo propõe uma reflexão sobre o termo resiliência urbana, frente ao seu desgaste, bem 
como os limites da sua aplicabilidade em situações de ‘catastrofes’ das ocupações humanas. A 
imprevisibilidade de algumas ocorrências naturais e antrópicas acompanhada de uma violên-
cia, representa uma espécie de lacuna na possibilidade de interpretação técnica do território. 
A noção de resiliência, a exemplo da ‘sustentabilidade’, parece enfraquecida diante do que se 
requer, enquanto construção de sentido para o urbanismo e para a formulação de ações de 
reversibilidade. São apontados alguns marcos da experiência internacional, confrontando-se 
ao rompimento da Barragem da Samarco na cidade de Mariana em 2015, por meio da análise 
do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e o TTAC (Termo Transitório de Ajustamento de Conduta), 
balizadores das medidas, ora em andamento, de recuperação e compensação às comunidades 
atingidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Resiliência urbana. Planejamento urbano. Território minerário

ABSTRACT

The article proposes a reflection on the term urban resilience, related to the weakening of the 
concept, as well as the limits of its applicability in situations of ‘catastrophes’ of human occu-
pations. The unpredictability of some natural and man-made occurrences, accompanied by 
violence, represents a kind of gap in the possibility of technical interpretation of the territory. 
The notion of ‘resilience’, like ‘sustainability’, seems to be weakened in face of what is required 
as a construction of meaning for urbanism and for the formulation of reversibility actions. 
Some milestones of the international experience are pointed out confronting the rupture of the 
Samarco Dam in the city of Mariana in 2015 through the analysis of the EIA (Environmental 
Impact Study) and the TTAC (Transitional Term of Conduct Adjustment), measures now in 
progress of recovery and compensation to the affected communities.

KEYWORDS: Urban resilience. Urban planning. Mining territory.

RESUMEN

El artículo propone una reflexión sobre el término resiliencia urbana, en vista de su desgaste, 
así como los límites de su aplicabilidad en situaciones de “catástrofes” de ocupaciones humanas. 
La imprevisibilidad de algunos sucesos naturales y provocados por el hombre, acompañados de 
violencia, representa una especie de brecha en la posibilidad de interpretación técnica del terri-
torio. La noción de resiliencia, como ‘sostenibilidad’, parece debilitarse frente a lo que se requiere, 
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como una construcción de significado para el urbanismo, para la formulación de acciones de 
reversibilidad. Se señalan algunos hitos de la experiencia internacional, frente a la ruptura 
de la presa de Samarco en la ciudad de Mariana en 2015, a través del análisis del EIA (Estudio 
de Impacto Ambiental) y el TTAC (Ajuste de la Transición del Término de Conducta), balizas de 
medidas, ahora en curso, de recuperación y compensación para las comunidades afectadas.

PALABRAS-CLAVE: Resiliencia urbana. Urbanismo. Territorio minero.

INTRODUÇÃO

Propõe-se neste artigo uma discussão crítica sobre a noção de “resiliência” de um 
território e o seu alcance para formulação planos e projetos, pós eventos potencialmente 
destrutivos de ocupações humanas, com foco aqui, nas situações relacionadas com bar-
ragens de mineração, tendo em vista o caso do rompimento da Barragem da Samarco, 
município de Mariana, em 2015. A noção de resiliência vem sendo utilizada em uma 
ampla gama de sentidos, verificáveis em diversas publicações, estudos e instrumentos 
jurídicos, mas, quase sempre, associada às ações de minimização de impactos em áreas 
de riscos e de situações de vulnerabilidade, frente a eventos de origem natural ou indu-
zidos pela ação antrópica.

Anunciava-se ao menos, desde a década de 1970 e asseverada a partir da década de 
1980, uma reorganização da produção internacional do capitalismo, bem como de sua 
reprodução social, presidindo as lógicas que resultaram na emergência de uma crescente 
crise ecológica, pari passu com a difusão da preocupação com o tema ambiental. Dentre 
os diversos reflexos desta crise estão a destruição de florestas tropicais;  o aumento da 
poluição do ar , o aquecimento global; a contaminação das águas doces e salgadas; a 
perda da biodiversidade, dentre tantos outros. Neste contexto emerge o termo “sustenta-
bilidade” que se torna mais conhecido a partir do Fórum Econômico Mundial, embora já 
utilizado desde a formulação do Relatório Brundtland (1987). Nos debates mundiais sobre 
essas questões ambientais este termo surge com maior frequência na mídia, por volta 
da década de  1990, em particular, por conta da Conferência das Nações Unidas sobre o 
meio ambiente e desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro. 

 Já o termo resiliência começa a aparecer com maior força a partir desta última 
década, apenas. Neste sentido, embora introduzido pela primeira vez pelo em 1973, pelo 
ecólogo americano Crowford Stanley Holling, foi apenas nas décadas 1980-1990 que passou 
a povoar os relatórios de previsão de impactos, conceito plasmado na regulamentação 
da Legislação Ambiental no Brasil, a partir dos anos 1990. O sentido de “resiliência”, 
atrelado à uma resposta a eventos com maior grau de imprevisibilidade, como tufões, 
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terremotos, acidentes nucleares e petrolíferos, com graves consequências ecológicas, 
é ainda mais recente, e foi utilizado associando-o à medidas emergenciais diante de 
transformações intensivas da paisagem e das dinâmicas ambientais e socioeconômicas 
de determinado lugar ou região. É colocado para os gestores públicos como uma espécie 
de promessa de mobilização das forças para a reversão dos quadros de perdas humanas, 
ambientais e materiais. 

A etimologia da palavra, inicialmente associada à física, vem ganhando outras 
conotações, entretanto, parece não ter abandonado o sentido da capacidade de recupe-
ração de um corpo, após submetido à determinadas deformações, tendo como referência 
o seu estado inicial (HOUAISS, 2001 p. 2437).  Assim, transposto para a ideia de ‘resiliência 
urbana’, o termo suportaria algo como  a implementação de ações de preparação de 
medidas, em uma determinada localidade, com a finalidade de aumentar a sua capaci-
dade de recuperação após eventos potencialmente intempestivos e catastróficos. Mas, 
seriam possíveis e desejáveis retornar às condições de ‘normalidade’, anteriores à situ-
ações catastróficas? E, qual a amplitude, duração e profundidade destas ações diante de 
quadros agudos de desterritorialização?[1]

Deste modo, será examinado aqui a noção de resiliência quando aproximada às 
situações urbanas, e, em particular, no caso do rompimento da barragem da Samarco em 
Mariana, em 2015.  Sabe-se que a ocorrência gerou consequências dramáticas às áreas 
distritais das comunidades localizadas à jusante da barragem, assim como, impactos 
regionais, ao longo de toda a extensão do Vale do Rio Doce. Para esta análise, foram 
destacados alguns aspetos processuais relacionados a esse impacto, buscando argu-
mentar que este território não possuía de antemão uma preparação para eventos dessa 
magnitude, preparação esta desejável e necessária, ante a amplitude de investimentos 
minerários em seu território, e, portanto, foram reduzidas as possibilidades de lograr 
uma possível resiliência territorial, conforme apontado anteriormente. Neste sentido, 
propõe-se uma bifurcação dessa questão: a insuficiência do termo para engendrar as 
possibilidades territoriais de reparações aos atingidos;  a fragilidade de adoção  e  for-
mulação de medidas de compensação, em decorrência do acidente, para a construção 
de uma visão de futuro para a região. 

Com isso, tem-se por objetivo, neste artigo, as seguintes perspectivas: (a) detectar 
alguns avanços teóricos em relação ao conceito de resiliência aplicado a cidades e exa-

�ࠀ �7ơɽʋơɭɭǫʋȶɭǫŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�ɢɭȶʽȶƃŔƎŔ�ɢơȍȶɽ�ɢɭȶƃơɽɽȶɽ�Ǝơ�ɭơŔɽɽơȥʋŔȟơȥʋȶ�ǫȥʽȶȍʠȥʋŖɭǫȶ�Ǝơ˪ȥǫʋǫʽȶ�
ou temporário, a que populações impactadas, por eventos destrutivos ou obras diversas, são 
ȶŹǿơʋȶ�¶�ʋơɭȟȶ�Ƣ�ʠʋǫȍǫ˖ŔƎȶ�Ŕɩʠǫ�ȥŔɽ�ŔƃơɢƇɝơɽ�ŔɢɭơɽơȥʋŔƎŔɽ�ɢȶɭ�¡ǫȍʋȶȥ�òŔȥʋȶɽࠅࠈࠈࠀ��ơȟࢨ���
ȥŔʋʠɭơ˖Ŕ�Ǝȶ�FɽɢŔƇȶࢩ�ơࢨ�¶�ɭơʋȶɭȥȶ�Ǝȶ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶࠃࠈࠈࠀ�ࢩ�
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minar práticas decorrentes destes avanços, sobretudo sob a perspectiva de aplicação do 
acúmulo de conhecimento em situações de ‘desastres’, ainda que de origens distintas; 
(b) verificar se as medidas tomadas antes e depois do rompimento da barragem de 
Mariana se aproximam com a ideia de resiliência urbana, e como esta reflexão poderia 
reposicionar a sua aplicabilidade em casos similares.  

Para a realização deste estudo foram levantados documentos nas fontes oficiais 
disponíveis, além do próprio repertório dos autores, a partir da experiência prática 
profissional na região de estudo. Uma vez reunidos os textos, imagens, gráficos e demais 
fontes de informação sobre os eventos similares ao desastre de Mariana-MG, estes foram 
confrontados à luz dos sentidos que palavra “resiliência urbana” pode assumir, portanto, 
em artigos e estudos acadêmicos, mas também na mídia em geral. Desta forma, acredita-se, 
desde já, que um conceito pode ser tão mais potente, quanto revelar possíveis camadas 
de leitura e de interpretação, ao se metaforizar junto a outros campos do saber, ou seja, 
hibridizar-se[2], ganhando outros sentidos nas práticas narrativas.

A resiliência[3]  tem o seu sentido original vinculado à física e migrou dentre outras 
disciplinas, para: psicologia, administração, mercados e geografia. Aplicou-se também 
à biologia, tornando-se parte da teoria ecológica, na observação da capacidade de inter-
ferência dos seus ecossistemas, quando submetidos à determinadas perturbações, sem 
alterar significativamente a sua estrutura, podendo retornar eventualmente ao estado 
anterior[4]. Este conceito vem se popularizando e se aproximou dos estudos urbanísticos, 

�ࠁ �òơȥʋǫƎȶ�ǫȥƎǫƃŔƎȶ�ɢȶɭ�eʠŔʋơȍȍǫ�z�ȥȶ�Ŕɭʋǫǌȶ�ƎŔ�èơʽǫɽʋŔ�ƎŔ�áȷɽ�eɭŔƎʠŔƇŴȶ�ƎŔ�b�č�čòáࢨ�-ȶȥ-
taminações constitutivas do espaço urbano: cultura urbana por intermédio da intertextualidade 
ơ�Ǝȶ�ơȥʋɭơࢩ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�b�ččòáࠇ߿߿ࠁ�

�ࠂ -resiliens’ no latim - saltar para trás, voltar, ser impeࢪ���ŔɢȍǫƃŔƇŴȶ�Ǝȶ�ʋơɭȟȶ�ɭơɽǫȍǫƦȥƃǫŔࢨ�
lido, recuar, encolher-se, romper e ‘resilientࢫ�ȥȶ�ǫȥǌȍƦɽ�ɩʠơ�ɭơȟơʋơ�Ū�ǫƎƢǫŔ�Ǝơ�ơȍŔɽʋǫƃǫƎŔƎơ�ơ�
ƃŔɢŔƃǫƎŔƎơ�ɭŖɢǫƎŔ�Ǝơ�ɭơƃʠɢơɭŔƇŴȶ�ǠŖ�ȟʠǫʋȶ�ʽơȟ�ɽơȥƎȶ�ʠʋǫȍǫ˖ŔƎŔ�ɢơȍŔ�ǉǭɽǫƃŔ�ơ�ơȥǌơȥǠŔɭǫŔ�
ɢȶɭ�þǠȶȟŔɽ�ĵȶʠȥǌࠆ߿ࠇࠀ��ƎơɽƃɭơʽơȥƎȶ�ơˉɢơɭǫȟơȥʋȶɽ�ɽȶŹɭơ�ʋơȥɽŴȶ�ơ�ƃȶȟɢɭơɽɽŴȶ�Ǝơ�ŹŔɭɭŔɽ�
de ferro e buscando a relação entre a força que era aplicada num corpo e a deformação que 
ơɽɽŔ�ǉȶɭƇŔ�ɢɭȶƎʠ˖ǫŔ�áǫȥǠơǫɭȶࠃ߿߿ࠁ��zǌʠŔȍȟơȥʋơ�ʠʋǫȍǫ˖ŔƎŔ�ɢȶɭ�ȶʠʋɭŔɽ�ƃǫƦȥƃǫŔɽ�ƃȶȟȶ�Ŕ�ȟơƎǫƃǫȥŔ�
Ŕ�ɭơɽǫȍǫƦȥƃǫŔ�ɭơǉơɭơɽơ�Ū�ƃŔɢŔƃǫƎŔƎơ�Ǝơ�Ŕ�ɢơɽɽȶŔ�ɭơɽǫɽʋǫɭ�Ū�ƎȶơȥƇŔ�Ū�ǫȥǉơƃƇŴȶ�ɩʠơɭ�ɢơȍŔ�ɽʠŔ�
ɢɭȷɢɭǫŔ�ɭơɽǫȍǫƦȥƃǫŔ�ɩʠơɭ�ɢơȍŔ�ŔǿʠƎŔ�Ǝơ�ʠȟŔ�ȟơƎǫƃŔƇŴȶ�ƃʠɭŔʋǫʽŔ�ȶʠ�ɢɭơʽơȥʋǫʽŔ�èʠơǌǌࠆࠈࠈࠀ��
para a psicologia, tem a ver com a qualidade de resistência e de perseverança do ser humano 
ơȟ�ǉŔƃơ�ƎŔɽ�Ǝǫ˪ƃʠȍƎŔƎơɽ�ƎŔ�ʽǫƎŔ�òƃǠȟǫơƎ�ॷ��Ŕˁȍơɭ�ƃǫʋŔƎȶ�ơȟ�þŔʽŔɭơɽࠀ߿߿ࠁ��èŔƃȇ�ॷ�áŔʋʋơɭɽȶȥ�
��èơɽǫȍǫƦȥƃǫŔ�ơ�Ŕ�Ŕʠʋȶơ˪ƃŖƃǫŔ��ȥʋȶȥǫơʋŔ�áơɢơ��7ǫȥŖ�7ȶɭȥơȍȍơɽ�ơ�¥���¡čè��èèFzè%�ࢩࠅࠈࠈࠀ
ɢơɭƃơŹǫƎŔࡪ�ŔɭʋǫƃʠȍŔƇŴȶ�ơȥʋɭơ�ƃȶȥƃơǫʋȶɽ��ȍơʋǠơǫŔ�ȶȥȍǫȥơࠅ߿߿ࠁ��ȥࠂࠁ�ɢɢ߿ࠇࠄࠆ��zòò¥ࠃࠈࠂ߿ࠂࠀࠃࠀ�

[4]  Calvente, A. M. “Resiliencia: un concepto clave para la sustentabilidad”. Buenos Aires: 
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por meio da incorporação nos discursos técnicos, por vezes comprometidos com expli-
cações calcadas em um discurso científico, quase sempre, vinculado à ideia de retorno 
à uma determinada situação original. 

A resiliência como uma finalidade a ser alcançada por meio da restauração das 
condições iniciais, de situações de pós-desastres em áreas urbanas, revela-se bastante 
problemática, uma vez que parece não levar em consideração a complexidade dos locais 
e sua história. Junto a isso, as diversas temporalidades envolvidas nos agentes produtores 
daquele espaço podem desejar dar orientações distintas às medidas a serem tomadas no 
processo de reconstrução, pós desastre, quando observadas as condições a anteriori. As 
cidades estão em constantes mudanças. No caso de Mariana, seja pela aparente ausência 
de experiência empírica dos líderes locais no enfrentamento do inédito ‘desastre’, seja 
pelas escalas e abrangência do evento, o rompimento da barragem da Samarco, torna-se 
um caso emblemático, que deve ser acompanhado, ao longo do tempo, para avaliar a 
possível aplicabilidade do conceito de resiliência urbana no país e em situações afins. 

REFERENCIAIS IMPORTANTES PARA A DISCUSSÃO SOBRE A RESILIÊNCIA

Algumas condições referênciais foram sendo identificadas para a discussão do 
conceito de resiliência urbana ao longo dos estudos sobre desastres, e serão aqui apre-
sentadas, tais como: a importância de focar também no processo da recuperação, no 
planejamento prévio, na participação popular neste planejamento e a necessidade de 
uma trajetória positiva para a resiliência.

JOHNSON; OLSHANSKY (2016 p.3), na publicação “After great disasters”, realizam 
uma análise em profundidade de como seis países gerenciaram a recuperação de con-
tingentes populacionais atingidos por desastres naturais. Apontam a importância 
de se concentrar no processo de recuperação e de suas oportunidades para consertar 
problemas estruturais, como a renovação de infraestruturas, criação de novos arranjos 
de uso da terra, reinventando economias e melhorando a governança. A gestão deste 
processo é um aspecto importante, pois pode afetar tanto a intensidade quanto a dura-
ção das experiências pós-desastres. Em geral, nos exemplos estudados, somente após a 
ocorrência de um desastre é que os líderes das comunidades afetadas reconhecem que 
não possuem experiência relevante para conduzir o processo de recuperação, bem como 
a importância da sistematização destas experiências.

čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎ��ŹǫơɭʋŔ�zȥʋơɭŔȟơɭǫƃŔȥŔࠆ߿߿ࠁ�
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Uma das principais questões que parece confrontar a ideia de resiliência, no sentido 
estrito de retorno às “condições originais”, diz respeito à ser ou não desejável esse retorno. 
Sabemos que os processos de urbanização em sociedades como a brasileira, severamente 
marcada por desigualdades sócio espaciais, são incompletos (SANTOS, 1978). É plausível 
considerar que muitas situações não sugerem um retorno exatamente nas condições 
prévias e, portanto, requerem outras formas de ausculta territorial.  Mas quais são os 
aspectos fundamentais das situações observadas no pós-desastre? Seria ainda possível 
a constituição de um determinado modelo?  Tais perguntas aqui formuladas podem 
perfazer também inquietações de líderes locais, diante da aflição e do sofrimento de 
muitos e da necessidade de mobilização de esforços para dar os primeiros passos, tais 
como:  atendimentos de urgência, reabilitação de infraestruturas básicas de acesso aos 
locais impactados, construção de alojamentos, dentre outras medidas. A sistematização, 
portanto, de experiências pode ser um recurso inicial, uma bússola, um ponto de partida, 
apenas, na orientação dos esforços, diante das perdas humanas, ambientais e materiais.

Um dos marcos do processo de produção crítica sobre o assunto foi o Simpósio 
Internacional para a reconstrução após terremotos, realizado em 1990 e publicado em 
1991, sob o título “Rebuilding After Earthquakes. Lessons from Planners” por Willian Spangle[5].  
Neste documento são enunciadas as principais etapas dos processos envolvidos e em 
uma perspectiva temporal para a reconstrução das habitações e equipamentos afetados. 
Aponta também que deve ser assegurado um conjunto de planos de desenvolvimento 
local e regional, normativos ou não, na etapa pré-terremoto, considerando habitação 
temporária, problemas de preservação histórica, segurança das pessoas, efeitos díspa-
res sobre os negócios locais, entre outros. Também ressaltou a necessidade de se criar a 
figura da autoridade local para o assunto. A centralidade da ideia de planejamento fica 
evidente nas conclusões do simpósio. (SPLANGE, 1991)

Planejar pressupõe a reflexão sobre determinados cenários.  Neste contexto, trata-se 
de examinarem-se possíveis agravamentos de riscos territoriais, que demandam mode-
los operativos, menos como parâmetros finalísticos, mas enquanto acúmulo técnico e 
científico dos saberes territoriais e demais reflexões.  Suscitam-se, assim, duas preocu-
pações: (i) a definição de objetivos claros, marcos temporais e etapas para um cenário 
finalístico, mas que podem passar ao largo das diversidades territoriais. E, (ii) ao centrar 
esforços em constituição de metas, pode-se reduzir as possibilidades rearticulação das 
condições específicas e múltiplas, a partir dos tempos próprios dos seus agentes locais. 
De toda forma, a discussão sobre resiliência urbana e territorial passa pela  avaliação 

[5]  Spangle (William) and Associates, Inc., Portola Valley, CA.
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das oportunidades de superação de problemas sistêmicos e estruturais, verificáveis na 
situação de pré desastre. 

Neste processo de se reconhecer as condições técnicas em determinado momento, é 
que vem sendo incorporada a participação popular no caso do Brasil, sobretudo verificá-
vel nos Planos Diretores, após o Estatuto das Cidades (2001). Além disso, o planejamento 
urbano e também o planejamento na escala regional pode assumir uma ampla gama de 
objetivos, inclusive o da própria proteção da comunidade à riscos climáticos e geológi-
cos. Assim, tanto o conceito de ‘planejamento’ quanto o de ‘resiliência’ aproximam-se na 
antecipação a determinadas condições  indesejáveis, por meio de prognósticos estatís-
ticos e tendenciais. Mas, neste sentido, haveria uma tentativa excessiva de controle das 
variáveis territoriais, mais ou menos conhecidas, não bastaria. A esta posição de maior 
controle – muitas vezes ilusória e defasada em relação às mutações da realidade – recaem 
críticas, não apenas acadêmicas, mas a partir da experiência empírica em outras partes 
do mundo, diante das aceleradas transformações. 

Quanto à segunda questão, atrelada à primeira, trata-se da perspectiva de atuar 
em chamados cenários de incerteza (SABATÉ, 2008 p.10), mais aptos a se adaptarem às 
mudanças e a imprevisibilidade das relações multidimensionais do espaço geográfico.  
A ênfase se debruça nos processos e não em objetivos finalísticos determinados. No 
documento do Lincoln Institute, publicado em 2016, apresenta-se esta transformação 
conceitual, dando uma outra compreensão à ideia de resiliência após grandes desastres. 
Reforça-se a ideia da tendência à auto-organização das comunidades, que se adaptam à 
mudança e aumentam a complexidade através do tempo quando não gerenciadas por 
uma fonte externa.

Muitos autores vêm trabalhando essa perspectiva de que as comunidades locais 
são os mais importantes agentes da resiliência urbana, pois trazem, em si, a capaci-
dade de adaptação enquanto atributos inerentes e dinâmicos da vida comunitária 
(CARRI, 2013; GOLDSTEIN, 2012). A isso denominam “resiliência comunitária”, termo 
utilizado para caracterizar a habilidade coletiva de se recuperar após crises explícitas 
ou implícitas[6]. A adaptabilidade é o cerne deste atributo, e os processos de acomodação 
podem ocorrer como uma resposta à crise ou como antecipação desta. A comunidade 
se adapta à adversidade, mudando sua organização, e sua resiliência seria refletida 
pela quantidade de adversidades que poderiam ser superadas. Há consenso no sentido 

[6]  Segundo o CARRI - Community & Regional Resilience Institute, no relatório “De!nitions of 
Community Resilience: an analysis” (2013) “a resiliência comunitária é a capacidade de antecipar 
o risco, limitar o impacto e se recuperar rapidamente através da sobrevivência, adaptabilidade, 
evolução e crescimento diante de mudanças turbulentas”.
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de que as adaptações devem melhorar a comunidade, ou seja, devem ter um resultado 
positivo (trajetória positiva) para a comunidade em relação ao seu estado, depois de 
experimentar a adversidade, especialmente para os casos de comunidades impactadas 
por ações derivadas de processos antrópicos, como obras de infraestrutura, ausência de 
planejamento e controle de uso e ocupação do solo em áreas de risco, rompimento de 
barragens, como o caso em questão.

‘RESILIÊNCIA’ E ‘SUSTENTABILIDADE’ – UMA ABSTRAÇÃO PARA OS 
ATINGIDOS

Outro conceito que se aproxima ao de resiliência, e muitas vezes são abordados 
conjuntamente, é o de sustentabilidade. Em que pese a disseminação destes conceitos, 
a imprecisão de sua utilização tem sido sua marca. Entretanto, a palavra resiliência, 
indicativa de noções, ligadas à ecologia, não se mostra muito disseminada, quanto a 
sua congênere ‘sustentabilidade’. Parece ainda circunscrita aos círculos acadêmicos e 
técnicos, governamentais e de ONG’s. 

E, isto se configura  em um obstáculo para a inclusão no debate de grande parte 
da população. Embora a recorrência da palavra não possa dizer muito sobre a sua apro-
priação conceitual, pode-se, na observação cotidiana, verificar um aumento da sua 
aplicação. Embora se trate apenas de um indicador bastante parcial, se considerar o 
alcance do periódico analisado na Figura 1 (acervo Folha de São Paulo), da quantidade 
de pessoas que leriam estas notícias etc, ainda assim, é forçoso considerar que muitas 
das decisões que envolvem as situações de desastres naturais e de outas naturezas têm 
sido apoiadas neste conceito ainda pouco conhecido. Assim, elaborar planos e normas 
norteadas por conceitos ainda muito distantes da apropriação pública torna-se pouco 
eficaz na possibilidade da ampla reparação das populações atingidas, na restauração 
aos danos e demais prejuízos materiais e imateriais.  

Os gráficos da Figura 1 comparam a recorrência das palavras ‘resiliência’ e ‘susten-
tabilidade’ em periódicos e nas publicações acessíveis por meio da ferramenta Google 
de pesquisa.  Ainda insuficientemente conhecida pela população em geral, a ‘resiliência’ 
no periódico levantado é mais recorrente a partir de 2016. Quando comparada ao termo 
‘sustentabilidade’, está nos níveis que a menção à palavra ocorria em 2002, portanto, com 
uma possível defasagem de aproximadamente 15 anos.
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O uso da palavra sustentabilidade parece diferir na frequência da sua utilização e 
grau de assimilação, ao menos a partir destes gráficos. A mídia escrita ao introduzir seu 
sentido às reportagens e a checagem amostral mostra sua aplicação predominante no 
sentido ambiental e no sentido econômico. Em ambos, parece carregar noções que vão 
além do sentido de ‘suster’, ‘suportar’ – sentido físico – e apontam para a recomposição 
de determinados equilíbrios. E, menos pela economia, mais pelo ambiente, este equi-
líbrio se estende para uma visão de tudo aquilo que nos rodeia, o nosso recinto local, 
conectado aos ciclos e aos sistemas globais. 

A ‘sustentabilidade’ não é mais uma palavra desconhecida, ao contrário, mas teria 
se desgastado. Tornou-se uma espécie de fórmula mágica, mais enfatizada nos discursos 
do que nas práticas. Pende, assim, como o conceito de resiliência, para a constituição 
de noções  preconcebidas e socialmente aceitas – pois fornecem respostas rápidas às 
atuais aflições, referem-se a situações altamente complexas, que exigiriam uma reflexões 
demoradas e mais profundas.

Assim, poderíamos detectar que os termos vem se apresentando como suportes 
na formulação de práticas e ações: (a) a aplicação do conceito de resiliência nas notícias 
escritas pode apontar para a formulação de discursos destituídos de sentido, no uso 
superficial do conceito, a partir da acepção demasiadamente calcada na racionalização 
instrumental dos desastres e o apontamento de objetivos e etapas genéricos, que pouco 
dizem sobre as especificidades de cada situação e, (b) a ausência da mínima apropriação 
da palavra pelas comunidades atingidas e pela população em geral reduziria as possi-
bilidades de discussão durante os processos participativos. São, muitas vezes, palavras 
‘difíceis’, exóticas à vida cotidiana, distantes e impostas como a referendar como último 
recurso as ações propostas às mazelas às quais estão submetidas aquela população, não 
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raro, incidentes em locais nos quais há maior concentração de populações socialmente 
vulneráveis. 

A RESILIÊNCIA URBANA E O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO

Como amplamente divulgado pela mídia, o rompimento da barragem do Fun-
dão, de propriedade da empresa Samarco (2015), ocorrido em Mariana-MG,  produziu 
deslocamentos extraordinários de lama (rejeitos de minério) morro abaixo e uma série 
de consequências ambientais, sociais e econômicas - matou pessoas, desestruturou 
vínculos sociais e afetivos,  causou danos seculares a alguns ecossistemas - trazendo 
também à tona a questão da prevenção de riscos e a existência de planos de emergência. 
A preparação do território por meio do controle dos usos e infraestruturas de contenção 
ou rotas de fuga, e o treinamento operacional da empresa responsável e a organização e 
capacitação das comunidades para o enfrentamento de riscos poderiam  ter tangências 
com a noção de resiliência urbana, seguindo numa trajetória de enfrentamento, adap-
tação, recomposição das condições de normalidade, total ou parcial, em uma trajetória 
de preparação para novos eventos extremos.

Para o caso do rompimento da barragem da Samarco, as evidências indicam que 
essas condições não estavam presentes. A análise do EIA-RIMA da barragem de Fun-
dão, apresentado já em 2005, indicava problemas deste instrumento de licenciamento 
quanto à preparação do território à uma efetiva condição de resiliência. Alguns aspec-
tos podem ilustrar esse fato. O primeiro se refere à análise das alternativas locacionais 
apresentadas, em que o córrego do Fundão, o escolhido entre duas outras alternativas 
(Natividade e Brumado), era a única alternativa que produziria impactos cumulativos 
com as outras barragens na mesma microbacia, com possibilidade de efeito dominó, ou 
seja, com potencialização dos riscos (WANDERLEY, 2015). A escolha recaiu possivelmente 
por razões financeiras, a de menor custo de implantação, aproveitando a racionalização 
proporcionada pela existência do sistema de minas interligadas Germano e Santarém 
(WANDERLEY, 2015). O segundo seria quanto a não apresentação de outras alternativas 
tecnológicas para a destinação do rejeito. Portanto, soluções que poderiam ser previstas 
na fase de concepção e de projeto, como, por exemplo, de minimização  da geração deste 
rejeito, por meio do beneficiamento do minério de ferro a seco[7], não foram apresentadas,  
com justificativas apenas ligadas ao aumento da produtividade e redução de custos. Esta 
gestão do capital é muitas vezes executada a partir da formulação de discursos, por vezes 
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em tom de ameaça, como por exemplo de uma suposta inviabilidade de continuação da 
mineração no município, caso não sejam aceitas as barragens da forma como propostas. 

Um terceiro aspecto importante se refere à avaliação de risco de rompimento 
da barragem. A análise preliminar de risco apontava para um impacto considerado 
“improvável”. Ora, a análise de casos anteriores, no mundo, no Brasil e em Minas Gerais, 
mostra a maior frequência deste tipo de acidente[8]. Só em Minas Gerais, muito próximo 
de Mariana, já haviam sido registrados dois acidentes com ocorrência de mortes: Itabirito, 
em 1986, com sete mortes; e Nova Lima, em 2001, com cinco mortes.  O instrumento EIA-
-RIMA da Samarco descarta a possibilidade de rompimento da barragem e de mortes em 
Bento Rodrigues. Assim, não faz análise do pior cenário de impacto, que seria a tragédia 
de uma ruptura da barragem e fechamento das operações da mina, e, em decorrência, 
não dimensiona a magnitude e abrangência dos impactos, e nem cita o Rio Doce; bem 
como os programas de mitigação de impactos não contemplam acidentes da barragem. 

De outro lado, na análise da preparação do território para que este adquira maior 
resiliência, verifica-se que a região dispõe, atualmente, de muitos instrumentos teóri-
cos e técnicos para a leitura integrada da realidade, apesar de eventuais lacunas. No 
Quadrilátero Ferrífero, são fartos os exemplos destes estudos que se intensificaram a 
partir da implantação da mineração do Ferro. Entretanto, em Mariana, a presença de 
estudos na área (com diversas abordagens) não foi suficiente para – diante de uma 
falha – minimizar as perdas materiais e humanas, do ponto de vista dos seus sistemas 
de comunicação, prevenção e pronto atendimento. Desta forma, apesar de um avançado 
aporte técnico, inclusive capaz de identificar e propor ações diante de uma realidade 
territorial complexa, multidimensional, suspeita-se da baixa efetividade na aplicação 
de instrumentos preparatórios e similares ao conceito de resiliência para a reversão dos 
quadros de destruição, perdas e danos ao longo do eixo do Rio Doce, do Quadrilátero ao 
mar de Vitória. 

Quanto à aplicação do conceito de resiliência no Termo de Transação de Ajusta-
mento de Conduta (TTAC), verifica-se que o documento (junho 2017) apresenta quarenta 
e dois programas socioeconômicos e socioambientais, que estão em desenvolvimento 
pela Fundação Renova, esta criada para gerenciar a implantação destes programas. O 
TTAC está estruturado a partir de duas ordens principais de medidas a serem adotadas 
diante dos impactos: a reparação e a compensação. As medidas de reparação socioeco-
nômica e socioambiental compreendem medidas e ações com o objetivo de recuperar, 
mitigar, remediar e/ou reparar, incluindo indenizações, impactos advindos do evento; 
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enquanto as medidas de compensação têm o objetivo de compensar impactos para os 
quais não seja viável ou possível: a recuperação, mitigação, remediação e reparação. 
(TTAC – UNIÃO-SAMARCO, 2016, p.14).

Assim, o TTAC utiliza os conceitos jurídicos de reparação e compensação dos impac-
tos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos para a constituição dos Programas. 
No entanto, acentua como “princípio” a reparação da “situação anterior”, sempre redigida 
em caixa alta (letras maiúsculas). Sua linha de base é a “SITUAÇÃO ANTERIOR”, tendo como 
mensuração a comprovação por meio de documentos e registros existentes ou medidos 
à posteriori, por meio de avaliações, por vezes, subjetivas. Nesse sentido, a trajetória 
positiva das comunidades impactadas para se aproximar do conceito de resiliência 
comunitária é enfaticamente negada no documento, ao reproduzir incessantemente ao 
longo das cláusulas a reparação de “SITUAÇÃO ANTERIOR”, desconsiderando a vivência 
do impacto em seu componente psicológico e sentimental decorrente das perdas e do 
processo de desterritorialização a que a comunidade de Bento Rodrigues foi submetida.

AS PERSPECTIVAS DE ATUALIZAÇÃO DO CONCEITO DE RESILIÊNCIA 
URBANA

É inquietante perceber o enfraquecimento  das palavras, seja por redução do seu 
sentido, seja por repetição ao esgotamento, transformando-os em palavras ‘coringas’ 
para as aflições humanas, urbanas e ambientais na contemporaneidade. Há muito que 
a sustentabilidade virou manchete espetacular da mídia em geral e a resiliência parece 
tomar o mesmo caminho na Era Digital. Onde tudo pode ser descartável, os conceitos 
devem nos provocar suspeitas e indagações. Neste breve percurso, foi possível detectar, 
de um lado, um movimento de incremento de sentido ao termo, nos círculos acadêmicos 
internacionais, apoiado na observação do enfrentamento de desastres e seus aprendiza-
dos; por outro, o prematuro esvaziamento desta noção entre o corpo técnico e acadêmico, 
de forma geral, e também quando confrontado nas medidas especificamente relativas 
ao caso do rompimento da Barragem da Samarco, em Mariana, conforme demonstrado 
na análise do EIA, que demonstra limites na preparação do território, por omissão, na 
previsão de situações adversas, em todos os cenários possíveis, ainda que improváveis; 
na análise do TTAC, que embora tenha um papel fundamental na mediação jurídica, 
depara-se com um subjetivismo principalmente no que se refere às medidas compen-
satórias e em uma pulverização de medidas pontuais.  Retornar à situação anterior 
parece para os atingidos pouco diante não apenas das perdas e danos, mas da violência 
disferida contra Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, entre tantas outras localidades à 
jusante da barragem. 
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Recuperar o processo de construção do sentido do termo resiliência pode levar muito 
mais longe a possibilidade de um ambiente urbano mais propício à vida individual e 
comunitária, após eventos destrutivos. Mas, apesar da possibilidade de aprendizado em 
casos afins, isto não parece constituir uma fórmula padronizada, mas um processo mais 
demorado de reflexão, que envolve o diálogo dos diversos agentes sociais – inclusive da 
Universidade – para apoiar a rearticulação das forças atuantes locais, potencializando 
as interações entre as comunidades atingidas e o ambiente natural e construído. Uma 
das perspectivas para isso seria a implementação de medidas que se antecedessem aos 
desastres e isto, desde já, poderia ser apontado para quase todas as situações de barra-
gens nas proximidades de áreas ocupadas – urbanas ou rurais. Assinala-se também que 
o monitoramento de indicadores e de inspeção territorial são medidas fundamentais 
para a constituição de uma linha de base, para o processo de reconstrução de porções 
do tecido urbano destruído e recomposição dos ecossistemas. 

No Brasil, dispõe-se atualmente da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 
Nº 12.608, de 10 de Abril de 2012), que regulamenta o “conjunto de ações preventivas, de 
socorro, assistenciais e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus 
impactos para a população e restabelecer a normalidade social”. Mas, uma cidade com 
atributos de resiliência - superadas as situações emergências - parece engendrar as suas 
próprias possibilidades de re-organização social, aumentado a sua capacidade de lidar 
com as complexidades urbanas e não as simplificando. A adoção do modelo de resiliên-
cia nas cidades brasileiras[9], uma orientação do Ministério da Integração Nacional, não 
pode ser visto apenas como prevenção de riscos de acidentes, mas na sua dimensão de 
desenvolvimento e ordenamento territorial. Tais políticas, de qualquer forma, devem ser 
implementadas em âmbito nacional, devendo-se anteceder aos eventos, sejam naturais 

[9]  A Campanha “Construindo Cidades Resilientes”#fora lançada internacionalmente em 
2010, a cargo do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres -#UNISDR/
ONU. A Campanha foi anunciada durante o período de adoção do Marco de Ação de Hyogo 
(2005-2015), embasando os 10 passos essenciais para !ns de incremento da resiliência a 
desastres, em nível local.#Em 2015, !nalizando-se o prazo inicial de implementação do Marco 
de Hyogo, foi realizada a III Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, na 
qual foi adotado, por países membros da ONU, o#Marco de Sendai para a Redução do Risco 
de Desastres 2015-2030. A partir do novo acordo global, veri!cou-se a necessidade de se 
reformular a Campanha “Construindo Cidades Resilientes”. Assim, serão incorporadas a ela as 
diretrizes estabelecidas no Marco de Sendai,#para os próximos 15 anos.# http://www.mi.gov.
br/cidades-resilientes
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ou antrópicos, mais ou menos previsíveis, observando-se longamente as questões locais, 
sem perder de vista os processos territoriais mais abrangentes e implicados.

A resposta econômica à resiliência urbana, sobretudo na região do Quadrilátero 
Ferrífero, deveria levar em consideração o descompasso entre o grande capital (em 
muito responsável pelo PIB – Produto Interno Bruto dos municípios extrativistas) e a 
economia informal de base familiar, geradora de renda. O conceito de resiliência para 
a região consistiria, de imediato, no reconhecimento das disparidades estruturais. A 
atividade industrial minero-metalúrgica que estabelece uma dinâmica conectada aos 
circuitos de provisão dos mercados mundiais e da grande acumulação de capitais, não 
pode minimizar a importância das atividades pré-existentes, na reconstituição das 
atividades comerciais e de subsistência. Como se reafirma nos relatórios estudados, há 
uma antiga tensão entre atividade mineradora e a vida local, parte integrante dessa 
região que surgiu e foi moldada pela mineração. (Diagonal/ Vale, 2007). 

A aplicação destas noções, ainda em maturação, torna-se uma oportunidade de 
mudança de paradigma para antevisão dos acontecimentos inesperados, preparando as 
cidades, em suas especificidades, para situações adversas, não apenas a partir da resili-
ência, mas de uma constelação conceitual a ser constituída no tempo e no espaço, como 
construção histórica e cultural do território, em suas mais intempestivas contingências.
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RESUMO

O centro histórico de Natal-RN possui marcar de mais de 420 anos de história. A cidade foi 
originada no ano 1599, em área elevada próxima ao Rio Potengi se extendendo para região 
ribeirinha. O sítio é característico do traçado colonial português e possui uma pátina do 
tempo de rico valor cultural, concentrando edificações de diferentes estilos arquitetônicos. No 
contexto contemporâneo, esse patrimônio está constantemente ameaçado, pela desintegração 
com a vida do restante da cidade. Há uma grande dificuldade de viabilizar projetos e novos 
usos para o sítio histórico. O presente artigo visa coloborar para a valorização do patrimônio 
local, discutindo a experiência de ateliê integrado  vivida em 2019, no curso de arquitetura e 
urbanismo em instituição de ensino superior privada. O quarteirão anoso e modesto da Ribeira 
foi (re)visitado pelos jovens alunos do 6º período do curso. O processo de projeto iniciou com a 
identificação do problema, em seguida com a análise da edificação patrimonial, baseando-se 
no aporte teórico do campo disciplinar do restauro. Os grupos estabeleceram uma síntese 
entre antigo e novo, que foi avaliada e por fim conduziu a geração das soluções finais. O ateliê 
integrado suscitou ainda um importante abordagem do uso de recursos manuais (croquis e 
maquete física) e digitais (uso de software CAD ou tecnologia BIM).

PALAVRAS-CHAVE: Projeto arquitetônico. Patrimônio. Restauro. Ateliê integrado. Tecnologia BIM.

ABSTRACT

The historic center of Natal-RN has more than 420 years of history. The city was originate in the 
year 1599, in an elevated area next to the Potengi River extending to the riverside region. The 
site is characteristic of the Portuguese colonial layout and has a patina of time that is rich of 
cultural value, concentrating buildings of different architectural styles. In the contemporary 
context, this heritage is constantly threaten by disintegration with the rest of city’s life. There is 
a great difficulty to make projects and new uses for the historic become viable. This article aims 
to contribute to the valorization of local heritage, discussing the experience of an integrated 
studio lived in 2019, in the course of architecture and urbanism in a private university. The 
old and modest quarter of Ribeira was (re)visit by the young students of the 6th period of the 
course. The design process started with identifying the problem, then with the analysis of the 
heritage building, based on the theoretical contribution of the disciplinary field of restoration. 
The groups established a synthesis between old and new that was evaluate and ultimately led to 
the final solutions. The integrated also gave rise to an important approach to the use of manual 
resources (sketches and physical model) and digital ones (use of CAD software or BIM technology).

KEYWORDS: Architectural project. Heritage. Restoration. Integrated studio. BIM technology.  
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RESUMEN

El centro histórico de Natal-RN tiene más de 420 años de historia. La ciudad se originó en el año 
1599, en una zona elevada cerca del río Potengi, después se extendió hasta la región ribereña. 
El sitio es característico del diseño colonial portugués y tiene una pátina de tiempo de gran 
valor cultural, concentrando edificios de diferentes estilos arquitectónicos. En el contexto con-
temporáneo, este patrimonio está constantemente amenazado, debido a la desintegración con 
la vida del resto de la ciudad. Hay una gran dificultad para hacer que los proyectos y nuevos 
usos para el sitio histórico. Este artículo tiene como objetivo contribuir para la valorización 
del patrimonio local, discutiendo la experiencia de un estudio integrado vivido en 2019, en el 
curso de la arquitectura y urbanismo en institución privada de educación superior. El barrio 
antiguo y modesto de Ribeira fue (re)visitado por los jóvenes estudiantes del sexto período del 
curso. El proceso de diseño comenzó con la identificación del problema, luego con el análisis 
del edificio patrimonial, basado en la contribución teórica del campo disciplinario de la res-
tauración. Los grupos establecieron una síntesis entre lo antiguo y lo nuevo, que se evaluó y 
finalmente condujo a la generación de las soluciones finales. El estudio integrado también dio 
lugar a un enfoque importante sobre el uso de recursos manuales (dibujos y modelo físico) y 
recursos digitales (uso de software CAD o tecnología BIM).

PALABRAS-CLAVE: Proyecto arquitectónico. Patrimonio. Restauración. Estudio integrado. 
Tecnología BIM.

INTRODUÇÃO

O centro histórico de Natal, cidade litorânea do nordeste brasileiro e capital do 
estado do Rio Grande do Norte, enfrenta dificuldades variadas no contexto contempo-
râneo. O tombamento federal aprovado pelo Conselho Consultivo do IPHAN em 2010, 
afirmou o valor patrimonial da área de formação da cidade, fundada no ano de 1599. 
No traçado urbano e nas edificações há marcas dos 420 anos de história urbana, uma 
pátina do tempo com valor inestimável. O reconhecimento de valor da área não tem sido 
suficiente para recuperar a vitalidade de trechos do sítio e nem o estado de conservação 
de edificações patrimoniais, que continuam sem manutenção adequada e muitas sem 
uso, acelerando o processo de degradação dos bens culturais.

A fim de estimular projetos para o centro histórico de Natal, o objetivo desse artigo 
é discutir a experiência de ateliê integrado vivida no 2º semestre de 2019 com alunos do 
6º período da graduação do curso de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário 
UNIFACEX. Foram escolhidos dois imóveis para intervenção com grande quantidade 
de danos, ambos situados na Rua Dr. Barata, no bairro da Ribeira. A adaptação das edi-
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ficações ao uso cultural envolveu decisões de projeto sobre os valores que deveriam ser 
preservados. As propostas de intervenção foram desenvolvidas a partir de uma estru-
tura metodológica de ensino/aprendizagem que incluiu aporte teórico sobre o tema do 
patrimônio, visitas de campo, confecção de mapa de danos das edificações e uso desenho 
híbrido manual (croquis e maquetes físicas) e digital (uso de softwares AutoCAD, Sketchup 
e Revit). A discussão da experiência do ateliê integrado foi realizada com a análise dos 
resultados de cada etapa do ensino/aprendizagem e também pelo questionário realizado 
com a turma no 1º semestre de 2020 sobre o processo de projeto em bens patrimoniais. 

A ateliê integrado envolveu uma ampla gama de conhecimentos. A prática de 
projeto permite a fixação de fundamentos teóricos complexos que envolvem o tema do 
patrimônio e o seu uso contemporâneo. Brian Lawson (2011, p.19) destaca a prática do 
ateliê como o “principal mecanismo de ensino” utilizado na formação de projetistas no 
mundo. Segundo o autor, outro ponto fundamental do processo de projeto é o ensino-
-aprendizagem baseado na resolução de problemas da realidade, nesse sentido foram 
realizadas visitas técnicas ao centro histórico, a edificação em processo de restauro e 
ao imóvel alvo da intervenção (levantando-se minuciosamente seus detalhes físicos e 
ambientais).

Na fase concepção da ideia houve de necessidade de um desenho mais livre, nessa 
fase criativa os alunos representaram o conceito e as propostas iniciais utilizando os 
croquis. Edson Mahfuz (1995) destaca a importância do esboço à mão livre para sinteti-
zar a ideia chave da imagem mental do objeto. Durante o estudo preliminar os alunos 
desenvolveram plantas e volumetrias, o estudo de alternativas foi discutido em sala com 
as duas professoras de projeto arquitetônico. Nesse momento do ateliê integrado, os 
alunos confeccionaram maquetes físicas para manipular as relações formais e espaciais 
da edificação, nesse sentido foram usadas recomendações de Criss Mills (2007, p.116) 
que afirma que o modelo físico de estudo deve ser pequeno “suficiente para permitir 
alterações rápidas e visualizações”.

A rica experiência do ateliê integrado de intervenção contemporânea em bens 
patrimoniais, permitiu ainda reflexões sobre a importância do desenho híbrido (manual 
e digital). O desenvolvimento tecnológico da sociedade tem causado transformação 
no processo projetual, na virada para o século XXI, os programas CAD (Computer Aided 
Design) e CAE (Computer Aided Engineering) diminuíram tempo, facilitaram a cópia, 
armazenamento e produção de desenhos técnicos (EASTMAN et al., 2014, p.65). Novos 
recursos compatíveis com o CAD/CAE, permitiram a aplicação a associação da modela-
gem virtual com a aplicação de texturas, simulação de iluminação (natural e artificial), 
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possibilitando como resultados imagens foto-realísticas (a exemplo do Sketchup e os 
renderizados como VRAY). 

A complexidade da construção de edificações exigiu uma mudança ainda mais 
completa, no contexto atual estamos acompanhando a difusão da utilização da tecno-
logia BIM (Building Information Modeling) ou modelagem da informação da construção. 
Segundo Kowaltowski et al (2011, p. 436), “a eficiência de uma prática de projeto integrada 
também está apoiada no uso de BIM. Com ele, aumenta-se a interoperabilidade entre 
softwares utilizados em diferentes tipos de projeto, auxiliando na colaboração entre 
projetistas”. Programas como o Revit, que emprega a tecnologia BIM, passaram a ser 
adotados nas instituições de ensino e já são uma escolha possível para os alunos como 
recurso digital adotado no processo de projeto[1].

ABORDAGEM TÉORICA DO PATRIMÔNIO CULTURAL

O momento inicial de aproximação com o tema do patrimônio cultural foi reali-
zado em sala de aula, através de aulas expositivas dialogadas. Abordou-se o conceito de 
patrimônio e sua ampliação ao longo do tempo, relacionando com edificações tombadas 
de conhecimento dos alunos em nível local, nacional e internacional. Após o panorama 
inicial, estimulou-se a formação de uma visão crítica de como intervir em bens patrimo-
niais a partir da apresentação de contribuições teóricas de autores que colaboraram com 
campo disciplinar do restauro.  Do século XIX foram discutidas as formulações teóricas/
metodológicas de John Ruskin, Eugène Viollet-le-Duc e Camillo Boito e do século XX, Alois 
Riegl, Gustavo Giovanonni e Cesare Brandi. Esse embasamento teórico foi fundamental 
para o diálogo com autores contemporâneos, Francisco de Gracia, Jukka Jokilehto, Ties-
dell, Oc e Health, Beatriz Mugayar Kühl e Natália Vieira-de-Araújo.

O exercício de projeto incluiu a possibilidade de restaurar um dos imóveis da Rua 
Dr. Barata e na edificação vizinha propor um anexo com materiais contemporâneos. 
A fim de exercitar a análise crítica de projetos contemporâneos que envolvam bens 
patrimoniais (edificações e sítios), destacou-se as posturas de intervenção baseadas na 
escala proposta por Tiesdell, Oc e Health (1996), já anteriormente aplicadas em estudos 
sobre as práticas brasileiras[2] (figura 1). 

�ࠀ �ĭǫȍɽȶȥ�bȍȷɭǫȶࠀࠀ߿ࠁ��ƎơȟȶȥɽʋɭŔ�ơˉɢơɭǫƦȥƃǫŔɽ�ƃȶȟ�Źȶȥɽ�ɭơɽʠȍʋŔƎȶɽ�Ǝȶ�ʠɽȶ�Ǝȶ�%z¡�ƃȶȟȶ�
parte integrante da metodologia de ateliê de projeto, destacando seu papel na visualização 
espacial e na tomada de decisões projetuais.

�ࠁ ���ơˉơȟɢȍȶ�Ǝȶɽ�ʋɭŔŹŔȍǠȶɽ�Ǝơ�ĪǫơǫɭŔࠃࠀ߿ࠁ���ɽɽʠȥƇŴȶࠄࠀ߿ࠁ��ơ��ơɽɽŔࠄࠀ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔ�ࠀ��¥ȶƇŴȶ�Ǝơ�ơɽƃŔȍŔ�ơȥʋɭơ�Ŕɽ�ɢȶɽʋʠɭŔɽ�ǫȥʋơɭʽơȥƃǫȶȥǫɽʋŔɽ�ɢɭȶɢȶɽʋŔɽ�ɢȶɭ�þǫơɽƎơȍȍ�¶ƃ�ơ�
qơŔʋǠࠅࠈࠈࠀ��bȶȥʋơࡪ�ĪǫơǫɭŔࠃࠀ߿ࠁ�

Na análise de projetos contemporâneos e no desenvolvimento das propostas de 
projeto, orientou-se que os alunos buscassem soluções que não fossem de uniformidade 
contextual, pois esse postura permite cópias (ou represtinações) das edificações existentes 
na área tombada (ou de parte delas), o que falsifica “o documento de arte e de história”[3]. 
O problema posto de respeitar a edificação patrimonial e conectá-la a um anexo, deveria 
passar por soluções de distinguibilidade entre o novo e o antigo, seja numa postura de 
maior diálogo como a de continuidade contextual ou mesmo marcadamente diferente 
como na justaposição contextual.

O seminário de análise de obras em bens patrimoniais de arquitetos contempo-
râneos, antecedeu o exercício projetual. Essa atividade avaliativa foi integrada com as 
disciplinas de Projeto Arquitetônico III: restauro, Projeto Arquitetônico IV: interiores institu-
cionais e História da Arquitetura e Urbanismo IV. Os alunos foram convidados a apresentar 
a turma as principais soluções projetuais adotadas pelo arquiteto estudado, analisando 
as relações estabelecidas entre o novo e o antigo e classificando as postura na noção de 
escala de Tiesdell, Oc e Heath (1996). Entre os seminários, foram apresentadas obras de 
Peter Zumthor, Daniel Libeskind, Norman Foster, Frank Gehry, Paulo Mendes da Rocha, 
Escritório Brasil Arquitetura e Lina Bo Bardi.

�ࠂ ���-ŔɭʋŔ�Ǝơ�Īơȥơ˖Ŕࠃࠅࠈࠀ��ɢࠂ�ƎơɽʋŔƃŔ�ɩʠơ�Ŕɽ�ɭơɽʋŔʠɭŔƇŴȶ�Ǝơʽơ�ɭơɽɢơǫʋŔɭࢨ�Ŕɽ�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫƇɝơɽ�
ʽŖȍǫƎŔɽ�Ǝơ�ʋȶƎŔɽ�Ŕɽ�ƢɢȶƃŔɽ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ơƎǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝȶ�ȟȶȥʠȟơȥʋȶ�Ǝơʽơȟ�ɽơɭ�ɭơɽɢơǫʋŔƎŔɽ�ʽǫɽʋȶ�ɩʠơ�
Ŕ�ʠȥǫƎŔƎơ�Ǝơ�ơɽʋǫȍȶ�ȥŴȶ�Ƣ�Ŕ�˪ȥŔȍǫƎŔƎơ�Ŕ�ŔȍƃŔȥƇŔɭ�ȥȶ�ƃʠɭɽȶ�Ǝơ�ʠȟŔ�ɭơɽʋŔʠɭŔƇŴȶࢩ�¶�Ǝȶƃʠȟơȥʋȶ�
produto de discussões do século XX, sintetiza pontos de acordo entre técnicos e especialistas, 
ɽơɭʽǫȥƎȶ�ŔʋƢ�Ǡȶǿơ�ɢŔɭŔ�ȶɭǫơȥʋŔɭ�ǫȥʋơɭʽơȥƇɝơɽ�ơȟ�Źơȥɽ�ƃʠȍʋʠɭŔǫɽ��Ĕq߿ࠀ߿ࠁ��
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A IMERSÃO NA HISTÓRIA DA CIDADE – VISITA DE CAMPO

Uma etapa fundamental da metodologia do ateliê integrado foi a caminhada 
pelo centro histórico de Natal. Numa manhã de sábado professores[4] e jovens alunos 
percorreram o tecido que possui marcas de anos de ocupação (desde a criação da cidade 
em 1599), remonta ao traçado português, característico da colonização. Passamos por 
edificações de destaque e por fachadas estreitas, de porta e janela, ricas em detalhes 
construtivos (figura 2). 

Figura 2 – Aula de campo pelo centro histórico de Natal, Rua Chile - Ribeira. Fonte: Acervo das 
ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Conforme Goes e Nascimento (2018), a experiência do caminhar é uma importante 
ferramenta de apreensão urbana. A escala da cidade a nível da rua é preocupação central 
em estudos urbanos clássicos (Camillo Sitte, 1889) e contemporâneos (Jan Gehl, 2013). 

Na escala humana há certas barreiras em relação ao uso da cidade. Careri (2013, 
242) destaca nas cidades da América do Sul “o medo da cidade, medo do espaço público”, 
o próprio “caminhar da medo”, as pessoas buscam “nunca expor o próprio corpo sem 
um envoltório” (seja a casa ou o carro). Estudos sobre a percepção urbana destacam 

[4]  Das disciplinas de Projeto Arquitetônico, Projeto da Paisagem 1 e Teoria e técnica da 
restauração do patrimônio edilício.
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a formação de imagens mentais sobre o tecido urbano que interferem na interação 
humana com o espaço da cidade[5].

Pesquisas anteriores destacam a existência de medo e de imagens negativas sobre 
o centro histórico de Natal (ASSUNÇÃO, 2014). O medo é ainda maior em relação a Ribeira, 
área em que as marcas do tempo estão mais visíveis, o estado de conservação de muitos 
imóveis está ruim, há edificações subutilizadas, abandonadas e ruinosas. 

Na Cidade Alta experienciamos o platô elevado com visual estratégica para o Rio 
Potengi. Contemplamos o marco inicial dessa área, a atual Praça André de Albuquerque, 
espaço público de amplas visuais e composto por edificações de destaque. Entre elas a 
Igreja Nossa Senhora da Apresentação, antiga igreja matriz.

A antiga Matriz está com bom estado de conservação. Ao longo do tempo, passou 
por reformas e por restaurações. Atualmente, apresenta-se com intervenções recentes 
distinguíveis da composição de valor patrimonial. Na fachada, a cantaria de pedra foi 
arrematada com concreto (Figura 3). Internamente cabos de aço reforçam as paredes 
da nave central (Figura 4) e envolta do altar-mor há janela arqueológica protegida por 
vidro que revela os alicerces de sua antiga estrutura (Figura 5).

bǫǌʠɭŔ�ࠂ��bŔƃǠŔƎŔ�ƎŔ�zǌɭơǿŔ�¥ȶɽɽŔ�òơȥǠȶɭŔ�ƎŔ��ɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ��-ǫƎŔƎơ��ȍʋŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�
ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ��
bǫǌʠɭŔ�ࠃ��zȥʋơɭǫȶɭ�ƎŔ�zǌɭơǿŔ�¥ȶɽɽŔ�òơȥǠȶɭŔ�ƎŔ��ɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ��-ǫƎŔƎơ��ȍʋŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�
ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ��
Figura 5 –Janela arqueológica protegida por estrutura de vidro no altar-mor – Cidade Alta. 
bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

�ࠄ �-ǉ��ɽɽʠȥƇŴȶࠃࠀ߿ࠁ��Ŕ�ŔʠʋȶɭŔ�ŔȥŔȍǫɽŔ�Ŕ�ɭơȍŔƇŴȶ�ɢơɽɽȶŔ�ŔȟŹǫơȥʋơ�ȥȶ�ƃơȥʋɭȶ�Ǡǫɽʋȷɭǫƃȶ�Ǝơ�
¥ŔʋŔȍ�ƎơɽʋŔƃŔȥƎȶ�Ŕ�ǫȟɢȶɭʋŞȥƃǫŔ�Ǝȶ�ơɽʋʠƎȶ�ƃȍŖɽɽǫƃȶ�Ǝơ��ơʽǫȥ��ˊȥƃǠ߿ࠅࠈࠀ��ơ�Ǝơ�ƃȶȥʋɭǫŹʠǫƇɝơɽ�
contemporâneas de Vicente Del Rio.
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LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, MAPEAMENTO DE DANOS E 
ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

Além da visita de campo pelo tecido do centro histórico, foram realizadas mais duas 
visitas técnicas, momentos que foram fundamentais para o intenso diálogo entre as 
disciplinas de Projeto Arquitetônico e Teoria e técnica da restauração do patrimônio edilício. 
A primeira das visitas foi ao Forte dos Reis Magos, edificação tombada pelo Estado e pelo 
IPHAN (1949), que está em processo de candidatura à patrimônio mundial da humani-
dade. O principal objetivo da ida à fortificação, foi acompanhar suas obras de restauro, 
através da visita guiada com o engenheiro responsável pela execução. Foi um importante 
momento de reflexão em torno das práticas de restauro, da fixação de conceitos (prin-
cipalmente os de autenticidade e integridade) e de aproximação prática com os danos 
em edificações patrimoniais e suas respectivas estratégias de mitigação (Figuras 6, 7 e 8).

bǫǌʠɭŔ�ࠅ��ĪǫɽǫʋŔ�ƎŔɽ�ʋʠɭȟŔɽ�Ǝơ�ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�Ūɽ�ȶŹɭŔɽ�Ǝơ�ɭơɽʋŔʠɭȶ�ƎŔ�bȶɭʋŔȍơ˖Ŕ�Ǝȶɽ�èơǫɽ�¡Ŕǌȶɽ�
bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ��
bǫǌʠɭŔ�ࠆ��áŖʋǫȶ�ǫȥʋơɭȥȶ�ƎŔ�bȶɭʋŔȍơ˖Ŕ�Ǝȶɽ�èơǫɽ�¡Ŕǌȶɽ�ơȟ�ȶŹɭŔɽ�Ǝơ�ɭơɽʋŔʠɭȶ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�
ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ��
Figura 8 – Escritório do canteiro de obras de restauro da Fortaleza dos Reis Magos. Fonte: 
�ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

A aproximação com o objeto de intervenção, foi completada com a última visita 
técnica, realizada para o levantamento técnico da edificação, registrando-se suas medidas, 
pormenores compositivos e o respectivo estado de conservação de seus elementos com-
ponentes. Brian Lawson (2015) destaca a importância do ensino-aprendizagem baseado 
na resolução de problemas da realidade através da prática de projeto. 

A formação de projetistas tem algumas características muito comuns 
que transcendem os países e os campos de atividade. Tipicamente, as 
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escolas usam o ateliê físico e conceitual como principal mecanismo de 
ensino. Em termos conceituais, o estúdio é um processo de aprender 
fazendo, no qual os alunos recebem uma série de problemas de projeto 
para resolver. Assim, aprendem a projetar principalmente na prática, em 
vez de empregar estudos ou análises. Parece quase impossível aprender 
a projetar sem pôr a mão na massa. (LAWSON, 2011, p.19)

A identificação do problema compreendeu a sensibilização com a especificidade do 
patrimônio e o conhecimento da edificação, incluindo suas condições físicas, ambientais 
e urbanísticas. A fim de aumentar a variedade de soluções, foram escolhidas duas edifica-
ções: a Samaritana e a Termo Clima, ambas situadas na Ribeira, mais especificamente na 
Rua Dr. Barata (Figura 9). Essa viela modesta do sítio apresenta uma série de edificações 
subutilizadas e mesmo sem uso, oferecendo atualmente pouco convite às pessoas. Vale 
salientar que durante a manhã de sábado que estivemos debruçados nos levantamentos, 
observou-se um fluxo contínuo de carros e a presença de quase nenhum transeunte.

bǫǌʠɭŔ�ࠈ���ɭơŔ�Ǝơ�ǫȥʋơɭʽơȥƇŴȶࠀ���òŔȟŔɭǫʋŔȥŔ�ơȟ�ȟŔɭɭȶȟ�ɭơɽʋŔʠɭȶ�ơ�Ŕȥơˉȶ�ơȟ�ƃǫȥ˖Ŕ�ɭơǉȶɭȟŔ�
ࠈࠀ߿ࠁ���ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࡪ�bȶȥʋơɭơǉȶɭȟŔ��ơ�Ŕȥơˉȶ�ơȟ�ƃǫȥ˖ŔɭơɽʋŔʠɭȶ��þơɭȟȶ�-ȍǫȟŔ�ơȟ�ȟŔɭɭȶȟࠁ

A Ribeira é a área portuária, que junto com a Cidade Alta, desenvolveu-se lentamente 
até o século XIX. No século XX, o processo de modernização concretizou eixos de ligações 
com as áreas de expansão, novos bairros foram surgindo atraindo a população abastada 
e o comércio de prestígio. A Rua Dr. Barata e outras ruas locais da área de formação, com 
grande valor cultural e interesse a escala humana, ficaram esquecidas no processo de 
urbanização da cidade, que consolidou um tecido espraiado com ênfase na circulação 
rápido por meio de automóveis.

Nas décadas de 1960 e na de 1980 ocorrem tombamentos isolados de edificações 
patrimoniais na Cidade Alta e Ribeira, a nível federal e estadual. Em 1990 o Município 



1152

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

reconhece uma Zona Especial de Preservação Histórica – ZEPH, limitando o gabarito a 7,5 
metros na área de formação da cidade. As restrições construtivas municipais seguraram 
o processo especulativo imobiliário, evitando a construção de torres residenciais de alto 
padrão, que foram sendo implantadas nos bairros vizinhos (ASSUNÇÃO, 2014).

Em 2010, o IPHAN reconheceu o centro histórico de Natal pelo seu conjunto arqui-
tetônico, urbanístico e paisagístico. Dez anos após o reconhecimento federal, boa parte 
das edificações dos quarteirões da Ribeira ainda permanece em estado de abandono 
(subutilizadas ou mesmo sem uso) e as normas para orientar as reformas ainda estão 
em desenvolvimento.

O mapeamento de danos da edificação da Termo Clima e da Samaritana foi feito 
com o uso de ferramentas digitais. Após o desenho da fachada, os alunos identificaram 
os danos, classificando-os (Figuras 10 a 15). Foram identificados presença de bolor, vege-
tação (biológico); crosta negra, oxidação do metal (químico); fissuras (físico); fixação de 
cartaz e pichação (antrópico).

bǫǌʠɭŔ�߿ࠀ��bŔƃǠŔƎŔ�ƎŔ�ơƎǫ˪ƃŔƇŴȶ�ƎŔ�ơȟɢɭơɽŔ�þơɭȟȶ�-ȍǫȟŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔ�ࠀࠀ��èơɢɭơɽơȥʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�¡ŔɢŔ�Ǝơ�7Ŕȥȶɽ�ȥŔ�bŔƃǠŔƎŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔ�ࠁࠀ���ơǌơȥƎŔ�Ǝȶ�¡ŔɢŔ�Ǝơ�ƎŔȥȶ�ɭơŔȍǫ˖ŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ǝǫɽƃơȥʋơɽ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔ�ࠂࠀ��bŔƃǠŔƎŔ�ƎŔ�òŔȟŔɭǫʋŔȥŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔ�ࠃࠀ�¡ŔɢŔ�Ǝơ�ƎŔȥȶ�ƎŔ�òŔȟŔɭǫʋŔȥŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔ�ࠄࠀ���ơǌơȥƎŔ�Ǝȶ�¡ŔɢŔ�Ǝơ�ƎŔȥȶ�ɭơŔȍǫ˖ŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ǝǫɽƃơȥʋơɽ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Na análise das edificações patrimoniais, permitiu-se a compreensão das principais 
intervenções que as edificações passaram ao longo do tempo. Os térreos receberam 

maiores transformações ao longo do tempo, principalmente a colocação de marquises 
de estrutura de concreto (Termo Clima) e metálica (Samaratina), também receberam reves-

timento de granilite de meia parede (com cerca de 1m de altura) e sofreram alterações 
nas suas aberturas (aumento do vão e entaipamento, respectivamente). Dos detalhes do 
ornato integrado a leitura da “unidade potencial”, com ênfase na instância estética como 
recomendou Cesare Brandi (2004), os alunos foram convidados a fazer a síntese entre 
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o novo e antigo, tendo em mente “os preceitos fundamentais da restauração (mínima 
intervenção, reversibilidade, distinguibilidade)”. 

A restauração é ato que considera o tempo na longa duração, e deve 
afastar-se de posições imediatistas ou setoriais. O restauro torna-se 
ato crítico que, alicerçado no reconhecimento da obra, em seus aspectos 
materiais, documentais e formais, e de seu transformar no decorrer do 
tempo, insere-se no tempo presente. Jamais deve colocar-se em qualquer 
uma das fases por que passou a obra (muito menos no momento de 
criação) e nunca deveria propor imitação. Deve sempre ser ação a rein-
terpretar no presente que se coloca, segundo Philippot e Brandi, como 
‘hipótese crítica’ – ou seja, não é uma tese, que se quer demonstrar a 
todo custo às expensas do documento histórico, daí toda a prudência 
conservativa e os princípios da distinguibilidade, reversibilidade e 
mínima intervenção -, voltada para a transmissão do bem para as 
próximas gerações. É, portanto, ato de respeito pelo passado, feito no 
presente, que mantém sempre o futuro no horizonte de suas reflexões 
(KUHL, 2006, p.26).

ATELIÊ DE PROJETO

A identificação dos danos nas edificações, foi uma parte importante da fase de 
análise e foi acompanhada de pesquisa de estudos historiográficos sobre o centro his-
tórico, bem como levantamento de fotos antigas das edificações. O processo de projeto 
seguiu as fases indicadas por Lawson (2011): identificação do problema, análise, síntese, 
avaliação e geração da solução.

Os ateliês de projeto tiveram início com a fase de síntese. Em que os alunos trou-
xeram os primeiros croquis e representações das ideias, apresentando conceito e o 
partido arquitetônico propriamente dito. A maquete física foi usada principalmente 
como ferramenta para a discussão da relação entre o antigo (restauro da edificação) e 
o novo (reforma da edificação vizinha). Na execução modelo físico foi adotada a escala 
1/200, afim de inserir as propostas na maquete do quarteirão (figura 16).

bǫǌʠɭŔ�ࠅࠀ��¡Ŕɩʠơʋơ�ǉǭɽǫƃŔ�ƎŔ�èʠŔ�7ɭ�%ŔɭŔʋŔ�ơ�Ŕɽ�ɢɭȶɢȶɽʋŔɽ�ȥŔɽ�ơƎǫ˪ƃŔƇɝơɽ�ƎŔ�òŔȟŔɭǫʋŔȥŔ�
�ࡪ�bȶȥʋơ�ƃȶȟ�ȶɽ�ɭơɽɢơƃʋǫʽȶɽ�Ŕȥơˉȶɽ�ɢɭȶɢȶɽʋȶɽƎǫɭơǫʋŔ��ơ�þơɭȟȶ�ƃȍǫȟŔơɽɩʠơɭƎŔ�ƎŔ�˪ǌʠɭŔ
�ƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
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A avaliação dessa síntese inicial foi feita por duas professoras de projeto, uma que 
orientou os condicionantes de um centro cultural e outra com olhar mais específico sobre 
a intervenção em bens patrimoniais. A maquete de estudo proporcionou a discussão 
volumétrica enquanto se avançava no desenvolvimento da planta-baixa. Cada grupo 
optou pela ferramenta digital que tinha maior facilidade para a geração da solução final.

Para complementar a discussão sobre a análise do ateliê de projeto realizamos 
um questionário com os grupos[6], no início do 1º semestre 2020. Em relação a escolha 
do software para a representação do projeto a maioria optou por utilizar o AutoDesk 
Revit (58,3% dos respondentes), seguido de AutoCad (25%) e depois SketchUp (16,7%). No 
entanto devido aos ornatos integrados da Samaritana e da Termo Clima, a maior parte 
dos alunos modelou a fachada no SketchUp (82,3%), apenas 18,2% usaram o Revit para 
essa parte da modelagem. Os alunos informaram que a escolha do software foi baseada 
em critérios de “domínio”, “habilidade”, “praticidade” e “rapidez” (Figuras 17 e 18). 

Figura 17 – Proposta de centro cultural para A Samaritana com uso de ferramenta híbrida, 
ƎơɽơȥǠȶ�Ū�ȟŴȶ�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
Figura 18 – Proposta de centro cultural para A Samaritana com uso de ferramenta híbrida, 
ƎơɽơȥǠȶ�ƎǫǌǫʋŔȍ�ơȟ�ɽȶǉʋˁŔɭơ�èơʽǫʋ��ʋơƃȥȶȍȶǌǫŔ�%z¡�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Entre as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento digital das 
propostas os alunos informaram além da dificuldade com a modelagem da fachada 
histórica, também sentiram os desafios do projeto arquitetônico e estrutural em lote 

[6]  O questionário foi aplicado via google forms e foi respondido por 12 discentes, referente 
Ŕȶࠁ�з�ɽơȟơɽʋɭơ�Ǝơࠈࠀ߿ࠁ�
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de terreno irregular, com ângulos peculiares e edificações coladas nos limites laterais. 
Os pátios internos, pequenos recuos laterais e de fundo, assim como as aberturas zeni-
tais foram utilizadas para permitir a criação de aberturas nos ambientes, propiciando 
iluminação e ventilação natural.

As soluções apresentadas utilizaram elementos contemporâneos para permitir 
a distinção entre a intervenção proposta e a matéria física da edificação histórica. A 
“unidade potencial” das edificações da Samaritana e Termo Clima foi buscada pelos gru-
pos. Os entaipamentos de aberturas e as esquadrias ruinosas foram substituídos por 
novos fechamentos de vidro. Um das soluções na fachada majoritariamente adotada foi 
a recuperação da pintura, do reboco e os restauros nos ornatos integrados. O respeito 
a edificação patrimonial foi estabelecido com a inserção de panos de cobogós, jardins 
verticais ou mesmo com vedações de alvenaria convencional, que atuaram como planos 
para a contemplação do bem tombado (Figuras 19 e 20).

Figura 19 – Proposta de centro cultural para A Samaritana totalmente desenvolvida na tecnologia 
%z¡�ɽȶǉʋˁŔɭơ�èơʽǫʋ�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
Figura 20 – Proposta de centro cultural para A Samaritana totalmente desenvolvida na tecnologia 

%z¡�ɽȶǉʋˁŔɭơ�èơʽǫʋ�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Na escala proposta por Tiesdell, Oc e Health, as soluções da turma variaram entre 
justaposição contextual e continuidade contextual. Pois entendeu-se na prática a dialética 
entre a preservação/conservação (antigo) e o uso contemporâneo (novo). Os alunos se 
preocuparam em através do projeto unir criatividade à valorização do passado[7] (Figu-
ras 21 e 22), conforme recomenda Beatriz Kuhl (2006), mostrando soluções alternativas 
à postura de unidade contextual, cujas cópias (ou represtinos) iriam cancelar o valor 
histórico da edificação patrimonial (Figuras 21, 22, 23 e 24).

bǫǌʠɭŔ�ࠀࠁ��áɭȶɢȶɽʋŔ�Ǝơ�ƃơȥʋɭȶ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ�ɢŔɭŔ�Ŕ�þơɭȟȶ�-ȍǫȟŔ�ʋȶʋŔȍȟơȥʋơ�ƎơɽơȥʽȶȍʽǫƎŔ�ȥŔ�ʋơƃȥȶ-
ȍȶǌǫŔ�%z¡�ɽȶǉʋˁŔɭơ�èơʽǫʋ�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

�ࠆ �-ȶȥǉȶɭȟơ�ɭơƃȶȟơȥƎŔ��ʠǠȍࠅ߿߿ࠁ�
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bǫǌʠɭŔ�ࠁࠁ��áɭȶɢȶɽʋŔ�Ǝơ�ƃơȥʋɭȶ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ�ɢŔɭŔ�Ŕ�þơɭȟȶ�-ȍǫȟŔ�ʋȶʋŔȍȟơȥʋơ�ƎơɽơȥʽȶȍʽǫƎŔ�ơȟ�òȇơʋ-
ƃǠʠɢ�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔ�ࠂࠁ��áɭȶɢȶɽʋŔ�Ǝơ�ƃơȥʋɭȶ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ�ɢŔɭŔ�Ŕ�þơɭȟȶ�-ȍǫȟŔ�ʋȶʋŔȍȟơȥʋơ�ƎơɽơȥʽȶȍʽǫƎŔ�ȥŔ�ʋơƃȥȶ-
ȍȶǌǫŔ�%z¡�ɽȶǉʋˁŔɭơ�èơʽǫʋ�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�
bǫǌʠɭŔ�ࠃࠁ��áɭȶɢȶɽʋŔ�Ǝơ�ƃơȥʋɭȶ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ�ɢŔɭŔ�Ŕ�þơɭȟȶ�-ȍǫȟŔ�ʋȶʋŔȍȟơȥʋơ�ƎơɽơȥʽȶȍʽǫƎŔ�ơȟ�òȇơʋ-
ƃǠʠɢ�bȶȥʋơࡪ�Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Para potencializar o papel educacional dos bens patrimoniais alguns grupos utili-
zaram internamente janelas de prospecção, protegidas por vidro ou não. Houve até um 
grupo que optou por explorar esteticamente o aspecto ruinoso da Samaritana (Figura 25), 
optando por não mitigar danos cujo comprometimento fosse apenas estético, solucio-
nando problemas de origem estrutural apenas. Nesse caso a verdade Ruskiniana, ou seja 
a autenticidade do patrimônio foi estratégia fundamental, fazendo de parte do centro 
cultural e verdadeiro laboratório de ensino e pesquisa de bens culturais.

Figura 25 – Proposta de intervenção que explorou esteticamente o valor das ruínas. Fonte: 
Ŕƃơɭʽȶ�ƎŔɽ�ŔʠʋȶɭŔɽࠈࠀ߿ࠁ�

Por fim, buscamos entender se a relação com patrimônio mudou após o semestre 
de 2019.2. A maior parte dos alunos, afirmou que sim (83,3%). Entre as razões os alunos 
destacaram a compreensão de possibilidades de reuso que não conheciam, permitindo 
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propostas contemporâneas e criativas. Houve também quem se sentiu envolvido pelo 
tema, de modo afetivo, uma relação importante para a sensibilização com a história, 
memória e identidade local que muitos informaram perceber mais claramente após 
o semestre. 

Procuramos também compreender o nível de satisfação dos alunos com os produtos 
do ateliê. A maior parte dos grupos se sentiram satisfeitos, desses indicaram estar “muito 
satisfeitos” (25%) dos respondentes) com resultados que superaram as expectativas 
iniciais, os “satisfeitos” (50%) concordaram que o percurso teve suas dificuldades, mas 
os objetivos foram atendidos. Houve uma minoria que se sentiu “pouco satisfeito”, pois 
as dificuldades atrapalharam o produto final, que na visão pessoal não demonstrou o 
potencial do grupo.

Sobre a satisfação dos alunos com o resultado final, é importante ponderarmos 
alguns pontos identificados no acompanhamento dos ateliês.  Primeiro, mesmo apon-
tando dificuldades na modelagem da fachada histórica no Revit. Todos os grupos con-
seguiram representar a edificação inclusive nos seus pormenores e proporções. Ou seja, 
conseguiram trazer respostas que envolvem a “interoperabilidade” entre os programas 
da área de construção civil.

Nenhuma aplicação pode suportar sozinha todas as tarefas associa-
das ao projeto e à produção de uma construção. A interoperabilidade 
representa a necessidade de passar dados entre aplicações, permitindo 
que múltiplos tipos de especialistas e aplicações contribuam para o 
trabalho em questão (EASTMAN et al., 2014, p.65).

Outro aspecto importante é que na execução dos cortes da edificação, os alunos 
que usaram o AutoCAD combinado com Sketchup tiveram maiores dificuldades. O Revit 
permitiu o estudo e definição de cortes vinculados ao desenho tridimensional de rápida 
representação, mesmo com os formatos, ângulos e detalhes peculiares da edificação 
histórica. Os alunos que usaram a tecnologia BIM tiveram maior facilidade na com-
patibilização do projeto arquitetônico com o estrutural, realizada nos ateliês finais. 
Os alunos que usaram o AutoCAD com Sketchup informaram que uma das principais 
coisas que atrapalhou a satisfação com o produto final foi o tempo para adequar as 
modificações ao desenho.

No produto final, as professoras de projeto arquitetônico identificaram muita 
dificuldade com o uso das convenções de desenho técnico. Nos recursos digitais a dife-
renciação de traços e a cotagem dos desenhos é feito no momento final, o que dificultou 
o acompanhamento desses detalhes durante o ateliê integrado. Observamos também 
dificuldades dos alunos na representação de coberturas (no Revit, AutoCAD e Sketchup), 



1159

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

desde a modelagem, cálculo de inclinações e desenho de seus elementos (cumeeiras, 
estruturas de sustentação, calhas, entre outros).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto contemporâneo em bens patrimoniais é uma tarefa de extrema com-
plexidade, pois exige um amplo repertório teórico e projetual. No entanto, enquanto 
exercício o ateliê integrado foi uma rica experiência para todos, docentes e discentes. A 
discussão do processo de projeto, bem como das soluções geradas a partir de problema da 
realidade, não deve ficar restrita a experiência de sala de aula. Pois é necessário ampliar 
a reflexão da prática brasileira, bem como ilustrar ideias do que pode ser feito no centro 
histórico de Natal, principalmente nas suas ruas e quarteirões mais modestos. Conclui-se 
que o objetivo do ateliê integrado foi atingido. Pois foram geradas soluções criativas, 
ancoradas na literatura sobre o patrimônio, em que foi possível a reflexão crítica sobre 
o que preservar. Os alunos se mostraram sensibilizados com a questão do patrimônio, 
tornando-se importantes replicadores da lição do passado no presente e no futuro. 

Outra discussão de extrema relevância abordada no artigo é o processo de projeto 
mediado pelos recursos manuais e digitais. Os croquis e maquetes de estudo foram 
importantes para o momento de concepção fase que exige grande criatividade. No 
desenvolvimento do projeto, os softwares Revit ou combinação de AutoCAD com Sketchup 
(decisão de cada grupo) colaboram para a precisão no desenho, rapidez na representação[8] 
e nas alterações. Dificuldades na modelagem da edificação histórica foram vencidas 
pelos alunos, que utilizaram a compatibilidade entre os softwares ao seu favor. Mudanças 
naturais do desenvolvimento do projeto foram mais penosas para alguns grupos, em 
geral o uso da tecnologia BIM, mostrou-se mais ágil para alterações e compatibilizações 
com o projeto estrutural, no entanto alguns grupos demonstraram dificuldades no 
aplicação das convenções de desenho técnico na confecção das pranchas de impressão. 
Já os grupos que usaram o AutoCAD tiveram mais dificuldades durante o processo de 
projeto e menos problemas com a aplicação das normas técnicas na plotagem final.

Por fim, a cada experiência de ateliê integrado, espera-se conseguir abordar a ampla 
demanda de conteúdos teóricos, subsidiar a análise crítica e superar as dificuldades do 
processo de projeto complexo que é a intervenção contemporânea em bens patrimoniais. 
A interoperabilidade entre os softwares pode e deve ser melhor explorada em experi-

[8]  Na representação de esquadrias e mobiliário os alunos usaram as famílias (Revit), os blocos 
(AutoCad) e os componentes (Sketchup) disponíveis em bibliotecas virtuais.
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ências futuras. Há possibilidades de simulações de conforto térmico, de estrutura, bem 
como de análises orçamentárias. 
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RESUMO

Santa Luzia, assentamento informal em crescimento, teve início na década de 1990 nas pro-
ximidades do Lixão da Cidade Estrutural no Distrito Federal, oriunda da luta por moradia de 
famílias de baixa renda, despejadas de seu lugar de origem. Atualmente, sofre sem saneamento 
básico, com uma infraestrutura precária  e negação de seu direito ao provimento para o espaço 
autoconstruído, dotado de suas identidades e relações socioespaciais, entendedo-se que a 
população possa se manter, desde que promovida a infraestrutura adequada. Sem drenagem 
urbana suficiente, problemas como alagamentos e enxurradas tornam os espaços autocons-
truídos ainda mais vulneráveis e, potencialmente, mais danosos à Unidade de Conservação 
de Proteção Integral adjacente. Uma área desprovida de infraestrutura hídrica, como Santa 
Luzia, segundo Brodnick et al (2018), possui um maior potencial de tornar-se mais rápida e 
diretamente “sensível à água”, em um fenômeno chamado “leapfrogging”, se comparada a uma 
cidade com sua infraestrutura cinza tradicional já consolidada, sem que este processo passe 
por todas as etapas de desenvolvimento apresentadas por Brown et al (2009). No anseio de se 
propor uma infraestrutura ecológica de drenagem com Soluções baseadas na Natureza -  SbN 
-  e reaproveitamento de água que, além de reduzir os problemas sofridos pela ocupação, tornas-
se-a sustentável ambientalmente e sensível à água, este trabalho, resultado de PIBIC indicado 
a prêmio destaque e vinculado ao Projeto de Extensão “Santa Luzia Resiste”, buscou analisar, 
presencialmente e através de mapas georreferenciados, a ocupação de Santa Luzia e propôs 
padrões de projeto (ALEXANDER et al., 1977 e ANDRADE, 2014) baseados nas orientações do 
Melbourne Water (2017) e no trabalho de promoção e implementação da sensibilidade hídrica na 
infraestrutura de assentamentos informais, desenvolvido pela Monash University, da Austrália. 

PALAVRAS-CHAVE: Leapfrogging. Sensibilidade Hídrica. Assentamento Informal. Direito à Água. 
Padrões Espaciais. Drenagem Urbana.

ABSTRACT

Santa Luzia is a growing informal settlement, started in the 1990s in the vicinity of the former 
dumping ground of Cidade Estrutural in the Federal District of Bazil, arising from the struggle 
for housing of low-income families, evicted from their place of origin. Currently, it suffers without 
basic sanitation, with precarious infrastructure and denial of its rights to provision for the 
self-built spaces. Endowed with its identities and socio-spatial relations, it is understood that 
further evictions could be avoided, provided the appropriate infrastructure is offered. Without 
sufficient urban drainage, problems such as flooding and runoffs make self-built spaces even 
more vulnerable and potentially more damaging to the adjacent Integral Protection Conser-
vation Unit. An area devoid of water infrastructure, like Santa Luzia, according to Brodnick 
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et al (2018), has a greater potential to become water-sensitive more quickly and directly, in a 
phenomenon called “leapfrogging”, compared to a city with its traditional gray infrastructure 
already consolidated, without this process going through all the development stages presented 
by Brown et al (2009). In the desire to propose an ecological drainage infrastructure with Natu-
re-Based Solutions - NbS - and water reuse that, in addition to reducing the problems suffered 
by the occupation, would make it environmentally sustainable and sensitive to water, this 
work, result of a student’s research nominated for a research award in 2019 by the Univesity 
of Brasilia, linked to the “Santa Luzia Resiste” Extension Project, sought to analyze, in person 
and through georeferenced maps, the Santa Luzia occupation and to propose design patterns 
(ALEXANDER et al., 1977 and ANDRADE, 2014) based on Melbourne Water water-sensitive 
infrastructure guidelines (2017) and on the work developed by Monash University, promoting 
and implementing water sensitive in infrastructure in informal settlements.

KEYWORDS: Leapfrogging. Water-Sensitive. Informal Settlement. Right to Water. Patterns. 
Urban Drainage.

RESUMEN

Santa Luzia, un creciente asentamiento informal que comenzó en la década de 1990 en las cer-
canías del vertedero de residuos de la Cidade Estrutural en el Districto Federal de Brasil, como 
resultado de la lucha por la vivienda de familias de bajos ingresos, desalojados de su lugar 
de origen. Actualmente, sufre sin saneamiento básico, con una infraestructura precaria y la 
negación de su derecho a la provisión de espacio autoconstruido, dotado de sus identidades 
y relaciones socioespaciales, se entiende que la población puede mantenerse, siempre que se 
promueva la infraestructura adecuada. Sin un drenaje urbano suficiente, problemas como las 
inundaciones y la escorrentía hacen que los espacios autoconstruidos sean aún más vulne-
rables y potencialmente más dañinos para la Unidad de Conservación de Protección Integral 
adyacente. Un área desprovista de infraestructura hídrica, como Santa Luzia, según Brodnick 
et al (2018), tiene un mayor potencial para volverse más rápidamente y directamente “sensible 
al agua”, en un fenómeno llamado “leapfrogging”, en comparación con una ciudad con su 
infraestructura tradicional ya consolidada, sin que este proceso pase por todas las etapas de 
desarrollo presentadas por Brown et al (2009). En el deseo de proponer una infraestructura de 
drenaje ecológico con Solucciones Basadas em la Naturaleza - SbN - y reutilizar el agua para 
reducir los problemas sufridos por la ocupación, haciéndola ambientalmente sostenible y 
sensible al agua, este trabajo, resultado de investigación nominada para premio destacado por 
la Universidad de Brasilia en 2019, vinculado al Proyecto de Extensión “Santa Luzia Resiste”, 
buscó analizar, en persona y mediante mapas georreferenciados, la ocupación de Santa Luzia 
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y los patrones de diseño propuestos (ALEXANDER et al., 1977 y ANDRADE, 2014) basados en 
las directrices de Melbourne. Water (2017) y en el trabajo de promoción e implementación de 
la sensibilidad al agua en la infraestructura de asentamientos informales, desarrollado por 
Monash University de Australia.

PALAVRAS-CHAVE: Leapfrogging, Sensibilidad Hídrica, Asentamientos Informales, Derecho a 
la Agua, Patrones, Drenaje Urbano.

INTRODUÇÃO

As crescentes populações das áreas urbanas periféricas, privadas do seu direito à 
cidade, à moradia e ao saneamento, e por falta de políticas habitacionais adequadas, 
muitas vezes, não conseguem permanecer em seu local de origem e são forçadas a bus-
car soluções de sobrevivência na constituição e desenvolvimento de assentamentos 
informais, caracterizados por habitações autoconstruídas e desenho urbano orgânico 
emergente, como o caso da Ocupação da Chácara Santa Luzia (MIRANDA, ANDRADE, 2018). 

Tais assentamentos, muitas vezes, por se tratarem de áreas irregulares e subde-
senvolvidas economicamente, não são considerados pelo planejamento urbano, sendo 
desprovidos de infraestruturas, desde o abastecimento de água, saneamento básico, 
drenagem e disponibilidade de água potável, cuja oferta, com mais gravidade, é reduzida 
no contexto da crise hídrica sofrida pelo Distrito Federal nos últimos anos. Esta negação 
ao direito de acesso às infraestruturas básicas também permite que os assentamentos 
informais tenham uma maior potencialidade de serem vistos como causadores de 
impatos ambientais relacionados à água na bacia hidrográfica da qual fazem parte.

Santa Luzia, assentamento informal de rápido crescimento entre a Cidade Estrutural 
e o Parque Nacional de Brasília (Figura 1), surgiu da necessidade de moradia de famílias 
que previamente haviam sido despejadas de onde habitavam (MIRANDA, 2016). De acordo 
com relatos de moradores (MIRANDA, 2016), a ocupação abrigava cerca de 5 mil famílias 
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em 2016. Destaca-se como exemplo de ocupação urbana, entre pelo menos 464 ocupações 
informais no DF, que não possui dados sistematizados e, assim, mapeamentos podem 
auxiliar na verificação da viabilidade de manutenção de sua população, se adotados 
padrões de gestão hídrica de infraestrutura ecológica que melhorem a qualidade de 
vida e diminuam os problemas hídricos locais e os impactos ambientais à bacia hidro-
gráfica. Considera-se como agravantes dos problemas de Santa Luzia, principalmente, 
sua velocidade de expansão, a baixa disponibilidade de infraestrutura e a crescente 
proximidade ao Parque Nacional de Brasília e ao Córrego do Acampamento, parte da 
Microbacia do Bananal (Figura 2). 

 
bǫǌʠɭŔɽࠀ��ơࡪࠁ����ơɽɩʠơɭƎŔ�ȟŔɢŔ�Ǝơ�ȍȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝơ�òŔȥʋŔ��ʠ˖ǫŔ�ɢȶȥʋȶ�ʽơɭȟơȍǠȶ�ȥȶ�7ǫɽʋɭǫʋȶ�
bơƎơɭŔȍ�ƃȶȟ�ƎơɽʋŔɩʠơ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ȟǫƃɭȶŹŔƃǫŔ�Ǝȶ�ƃȷɭɭơǌȶ�Ǝȶ�ŹŔȥŔȥŔȍ�ơȟ�ɭȶˉȶ�ơ�ȶ�áŔɭɩʠơ�¥ŔƃǫȶȥŔȍ�
Ǝơ�%ɭŔɽǭȍǫŔ�ơȟ�ʽơɭƎơ�ƃȍŔɭȶ���ƎǫɭơǫʋŔ�¡ŔɢŔ�Ǝơ�òǫʋʠŔƇŴȶ�Ǝơ�òŔȥʋŔ��ʠ˖ǫŔ�ơȟ�ʽơɭȟơȍǠȶ�ơȥʋɭơ�
Ŕ�ȟŔȥƃǠŔ�ʠɭŹŔȥŔ�ƃȶȥɽȶȍǫƎŔƎŔ�ƃǫȥ˖Ŕ�ȶ�áŔɭɩʠơ�¥ŔƃǫȶȥŔȍ�Ǝơ�%ɭŔɽǭȍǫŔ�ʽơɭƎơ�ƃȍŔɭȶ�ơ�ȶ�áŔɭɩʠơ�
čɭŹŔȥȶ�ƎŔ�ĪǫȍŔ�FɽʋɭʠʋʠɭŔȍ�ʽơɭƎơ�ơɽƃʠɭȶ�Fȟ�ɭȶˉȶ�Ū�ƎǫɭơǫʋŔ�ȶ�-ȷɭɭơǌȶ�Ǝȶ��ƃŔȟɢŔȟơȥʋȶ�bȶȥʋơࡪ�
7ŔƎȶɽ�ƎŔ�òF7čq7bࠇࠀ߿ࠁ���ƎŔɢʋŔƎȶɽ�áȶɭ�eŔŹɭǫơȍ�áơɭʠƃƃǠǫ

Apesar da proximidade com o a área de conservação, o risco de contaminação à 
microbacia colocado por Santa Luzia apresenta-se nos mesmos limites daquele imposto 
pelo SCIA e pela Cidade Estrutural, não aumentando tal risco para a área imediatamente 
adjacente ao Córrego Cabeceira do Acampamento (Figura 3).

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��¡ŔɢŔ�Ǝơ�ɭǫɽƃȶ�Ǝơ�ƃȶȥʋŔȟǫȥŔƇŴȶ�ȥŔ�ȟǫƃɭȶŹŔƃǫŔ�bȶȥʋơ�7ࡪŔƎȶɽ�ƎŔ�òF7čq7bࠇࠀ߿ࠁ��
Adaptado por Vinícius S. Rezende.
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Com pouca oferta de infraestrutura, é também uma das regiões dentro da mancha 
urbana do Distrito Federal que pode possuir a maior potencialidade de aplicação de “Solu-
ções baseadas na Natureza” para a gestão de suas águas, e que, sem a disponibilidade de 
infraestrutura convencional, é capaz de realizar o leapfrogging[1], uma transição abrupta 
de um modelo de infraestrutura urbana para outro, em direção a um assentamento 
sensível à água mais rapidamente (BRODNICK, et al, 2018). 

No contexto de fixação da população no local, a pesquisa realizada por Miranda 
e Andrade (2018) avaliou o desempenho da sustentabilidade urbana de Santa Luzia a 
partir da metodologia das dimensões da sustentabilidade: social, ambiental, econômica 
e cultural/emocional, desenvolvida por Andrade e Lemos (2015) e verificou que os princí-
pios da sustentabilidade social e cultural/emocional, que envolvem a comunidade com 
sentido de vizinhança, tais como promoção do sentimento de pertencimento e inserção 
da comunidade no processo de planejamento, estão presentes no assentamento, assim 
como os princípios tocantes à afetividade e simbologia do lugar. O trabalho também 
concluiu que dos princípios relacionados à infraestrutura verde, da qual fazem parte a 
gestão da água e a drenagem natural, nenhum está presente em Santa Luzia (MIRANDA, 
ANDRADE, 2018), indicando, quantitativamente, que a área encontra-se, atualmente, 
100% insustentável em relação à Sustentabilidade Ambiental e 85% sustentável em 
Sustentabilidade Cultural e Emocional. 

A solução do Governo do Distrito Federal de realocação da população para um 
grande edifício linear ao longo dos limites do Parque Nacional, contudo, anulava o espaço 
emergente já construído e, com isto, a identidade ali criada, e repete propostas habita-
cionais de grandes estruturas isoladas espacialmente da cidade consolidada. Apesar de 
a solução apresentada pela CODHAB ser ambiciosa e impactante em termos de desenho 
habitacional, é questionável quanto ao processo de projeto distante da participação da 
população. Historicamente, tais soluções de superestruturas de moradia e desenvolvi-
mento urbano fracassaram, como os casos do Corviale, em Roma, o Le Vele de Nápoles, 
o complexo Melara, em Trieste e o Le Mirail, em Toulouse. Tais espaços necessitam ainda 
hoje de investimentos e intervenções que atenuem os diversos problemas socioespaciais 
e estigmas que sucederam sua construção. 

[1]  Leapfrogging refere-se ao processo de passagem de um modelo de infraestrutura 
rudimentar diretamente para um modelo sustentável ecologicamente e sensível à água, sem 
que antes seja necessário utilizar de soluções tradicionais de infraestrutura urbana. Assenta-
mentos informais com pouca ou nenhuma infraestrutura consolidada são mais suscetíveis 
a realizarem o leapfrogging.
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Além disso, a proposta do governo para Santa Luzia busca também desenvolver a 
infraestrutura da área, que atualmente é extremamente precária. Porém, o faz de forma a 
impulsionar uma tradicional “cidade-drenada”, termo introduzido por Brown et al (2009), 
mesmo que em seu projeto tenha-se proposto jardins de chuva pontuais, solução que, 
apesar de ecologicamente adequada, não modificaria por si só a lógica da infraestrutura. 
A tímida inclusão dos jardins, por fim, ignora o grande potencial que a zona hoje pode 
possuir para alcançar um desenvolvimento verdadeiramente sensível à água, através 
da exploração de soluções ecológicas de infraestrutura hídrica.

Este trabalho[2] tem como objetivo demonstrar a relação da ocupação urbana e as 
águas pluviais sob a ótica do direito à cidade, no contexto da possível permanência da 
população, se aplicados padrões espaciais de infraestrutura ecológica, e busca explicitar 
alguns problemas relacionados à água, especialmente à drenagem urbana e reaprovei-
tamento de águas das chuvas, que possam afetar a população local, como também a 
Unidade de Conservação de Proteção Integral imediatamente vizinha. Para além dos 
mapeamentos e diagnósticos realizados, este trabalho possui natureza propositiva, 
apresentando, através de padrões de soluções projetuais, metodologia proposta por Ale-
xander et al (1977) e explorada por Andrade (2014), modelos que melhorem a gestão dos 
recursos hídricos locais e reduzam os impactos sofridos e causados pelo assentamento. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS: A TRANSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Este estudo tem como referência o trabalho desenvolvido pela Monash University, 
na Austrália, que trabalha na implementação de soluções de infraestrutura ecológica em 
assentamentos informais no sudeste asiático e ilhas do Pacífico, a partir do programa 
“Revitalização Sensível à Água de Assentamentos Urbanos Informais” (2017), tal como 
os conceitos e soluções definidos pela Cooperative Research Centre for Water Sensitive 
Cities (CRCWSC), também da Austrália, que junto com órgãos públicos trabalha com a 
aplicação de soluções sensíveis à água no planejamento das cidades australianas. O tra-
balho, portanto, tem como base os princípios da infraestrutura urbana sensível à água 
para soluções de contenção de águas pluviais e drenagem urbana. Para o Melbourne 
Water (2017):

�ࠁ �èơɽʠȍʋŔƎȶ�Ǝơ�áz%z-�ʋɭŔŹŔȍǠȶ�ǫȥƎǫƃŔƎȶ�Ŕ�ɢɭƦȟǫȶ�ƎơɽʋŔɩʠơ�ȥȶࠄࠁ�з�-ȶȥǌɭơɽɽȶ�Ǝơ�zȥǫƃǫŔƇŴȶ�
-ǫơȥʋǭ˪ƃŔ�ƎŔ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�Ǝơ�%ɭŔɽǭȍǫŔ�ʽǫȥƃʠȍŔƎȶ�Ŕȶ�áɭȶǿơʋȶ�Ǝơ�FˉʋơȥɽŴȶࢨ�òŔȥʋŔ��ʠ˖ǫŔ�èơɽǫɽʋơࢩ
ɢȍŔȥȥǫȥǌŔȥƎŹʠǫȍƎǫȥǌŔʠƃȶȟȟơȍŹȶʠɭȥơˁŔʋơɭˁˁˁࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪ�áŖǌǫȥŔ�ˁơŹ�7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡌ
ɽʋȶɭȟˁŔʋơɭȟŔȥŔǌơȟơȥʋǫȥʋɭȶƎʠƃʋǫȶȥˁɽʠƎऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟ߿ࠀ��Ǝơ�ǿʠȥǠȶ�Ǝơࠈࠀ߿ࠁ�
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Águas pluviais são águas de chuva que caíram sobre ruas e telhados e 
que frequentemente contém produtos químicos e poluentes. O desenho 

urbano sensível à água (WSUD) [Water Sensitive Urban Design, da sigla 
em Inglês], é uma abordagem para o planejamento e desenho de áreas 
urbanas para fazer uso desse valioso recurso e reduzir o prejuízo que 
ele causa aos nossos rios e enseadas. (Melbourne Water, 2017³).

O desenho urbano sensível à água contesta os modelos tradicionais de infraes-
trutura de drenagem urbana e, ao usar boas práticas de desenho e planejamento para 
o reuso de águas da chuva, é capaz de impedir que esta, drenada das áreas urbanas e, 
consequentemente, contaminada, chegue aos cursos d’água. O desenho é condicionado 
a mimetizar o ciclo natural da água o mais fielmente possível (Melbourne Water, 2017). 
A abordagem de reprodução dos processos naturais através de infraestruturas constru-
ídas é referido também no United Nations World Water Development Report (UN Water, 
2018) ao definir as soluções baseadas na natureza, termo cunhado por volta de 2002 
(Cohen-Shacham et al., 2016).

Parte-se da premissa de que tal infraestrutura é capaz de ser alcançada através 
das Soluções baseadas na Natureza (SbN), sistematizadas pela União Internacional para 
Conservação da Natureza (Cohen-Shacham et al., 2016) e que, ao distanciar as soluções 
para a gestão hídrica da infraestrutura cinza, ou aquela tradicional construída pelo 
homem, as aproxima da natureza e constituem uma das bases para o Desenho Urbano 
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Sensível à Água, ou WSUD (Melbourne Water, 2017), cujas proposições de projeto auxi-
liam no cumprimento das SbN. Estas proposições de projeto urbano, por sua vez, são 
sintetizadas neste trabalho a partir de códigos de projeto, ou padrões, introduzidos por 
Alexander et al (1977) e posteriormente desenvolvidos por Andrade (2014) como padrões 
de infraestrutura ecológica . Para Alexander, as soluções baseadas em padrões formam 
uma linguagem embasada na descrição de um problema e, em seguida, da sua solução, 
um código simplificado e direcionado a resolver problemas de comunidades muitas 
vezes autogeridas e autoconstruídas.

O fluxograma de transição urbana para a sensibilidade hídrica ilustra o processo de 
tornar uma cidade cuja infraestrutura já é consolidada em uma cidade sensível à água 
(BROWN, et al., 2009) (Figura 4). Dada a atual condição de disponibilidade de infraestrutura 
de drenagem em Santa Luzia e o conceito de leapfrogging explorado por Brodnick, et al 
(2018), é possível sugerir o potencial que o assentamento possui de tornar-se sensível 
à água mais diretamente, sem necessariamente passar por todas as fases de adaptação 
da infraestrutura introduzidas por Brown, et al (2009), cujo processo, apesar atender a 
alguns termos da eficiência da drenagem urbana e recarga hídrica, tal como limpeza das 
águas e redução da erosão e assoreamento de corpos d’água, é extremamente custoso 
(BROWN, et al., 2009).

bǫǌʠɭŔࠃ��bȍʠˉȶǌɭŔȟŔ�Ǝơ�ʋɭŔȥɽǫƇŴȶ�ƎŔ�ǫȥǉɭŔơɽʋɭʠʋʠɭŔ�ƃȶȥʽơȥƃǫȶȥŔȍ�ɢŔɭŔ�ŔɩʠơȍŔ�ɽơȥɽǭʽơȍ�Ū�ŖǌʠŔ�
ƃȶȟ�ȶ�ǉơȥȼȟơȥȶ�Ǝȶ�ȍơŔɢǉɭȶǌǌǫȥǌ�ǫȍʠɽʋɭŔƎȶ�bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�%ɭȶˁȥ�ơʋ�Ŕȍࠈ߿߿ࠁ��ơ�%ɭȶƎȥǫƃȇ�
ơʋ�Ŕȍࠇࠀ߿ࠁ�

A partir das definições de Brown, et al (2016, p. 8), entende-se que Santa Luzia, em 
se tratando da drenagem urbana, encontra-se possivelmente no primeiro estágio de 
infraestrutura, a Water Supply City, definida como: 

O estágio mais básico de gestão moderna de águas, no qual um sistema 
centralizado abastece de água uma população urbana crescente que 
espera água barata e equitativa para todos. Uma grande quantidade 
de água é extraída do ambiente usando infraestruturas como tubos e 
barragens. O público acredita que água é um bem barato, inofensivo 
para o meio ambiente e com uma disponibilidade infinita. (BROWN, et 
al. 2016. p.8).

Porém, nem toda a descrição é aplicável a toda a Santa Luzia e seus residentes. A 
situação do abastecimento e drenagem de água não possui homogeneidade em todo o 
bairro, sendo que diversas soluções, ao nível do lote e de cada rua – por livre iniciativa 
e associação de moradores – são utilizadas para contornar os problemas. Sendo assim, 
sem que haja infraestrutura formal fornecida pelo Estado e pelas concessionárias ou 
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implementação de qualquer projeto de drenagem urbana e abastecimento de água, o 
assentamento encontra-se com a infraestrutura de gestão hídrica mais básica possível 
se analisado como um todo e, assim, possui um maior potencial para realizar o leapfro-
gging (BRODNICK, et al, 2018) para uma cidade sensível à água em relação à área urbana 
consolidada da Estrutural. 

METODOLOGIA

A metodologia de diagnóstico foi dividida em duas frentes: mapeamentos, reali-
zados a partir de software de geoprocessamento – a partir de dados disponibilizados 
on-line pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal, 
a SEDUH/DF – e visitas in-loco, com levantamentos junto aos moradores de Santa Luzia, 
através de oficinas de mapeamento, relatos e apreensões visuais. O conjunto dos dados 
do diagnóstico permitiu que se entendesse e mapeasse, de forma geral, as principais 
linhas de drenagem da região, áreas de acúmulo de água da chuva, os métodos de abas-
tecimento hídrico e reuso de águas nas residências, além de unidades localizadas em 
áreas de riscos relacionados à água. 

Os procedimentos metodológicos para geração de resultados tiveram como base a 
aplicação dos padrões espaciais dos ecossistemas urbanos relacionados aos princípios da 
sustentabilidade, sistematizados por Andrade (2014) e baseados em Alexander et al (1977). 
O sistema seguiu o modelo padrão – problema/contexto – recomendação – ilustração 
e tais padrões foram gerados em resposta aos problemas tomados como premissa e aos 
demais encontrados ao longo do trabalho. Os padrões, por sua vez, foram baseados nos 
cinco principais modelos de soluções de projeto para o desenho urbano sensível à água 
apresentados pela Melbourne Water (2017), descritos abaixo, e georreferenciados no nível 
da rua e do assentamento, conforme os mapeamentos realizados. 

O desenho urbano sensível à água é aplicável em todas as escalas do planejamento 
urbano – lote, rua, bairro, cidade e região – e inclui uma miríade de soluções com uma 
abordagem distribuída de captação e armazenamento de água, das quais as principais 
podem ser sumarizadas em cinco modelos projetuais, aplicáveis aos diferentes níveis 
do planejamento e adaptados para os padrões gerados (Melbourne Water, 2017):

1. Reservatórios de Águas das Chuvas (Lote)

2. Jardins de Chuva (Lote e Rua)

3. Bacias de Sedimentos (Quadra, Bairro)

4. Wetlands Construídas (Grandes Bairros, Cidade, Região)

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

Descrição Mapa 
 
Linhas principais de drenagem da Cidade Estrutural 
próximas à Santa Luzia (Figura 5) – Um dos divisores de 
águas da Estrutural (em lilás) divide-se próximo ao 
assentamento e metade de sua água é drenada 
diretamente para a ocupação, naturalmente trazendo 
problemas para a área. De outra montante próxima, a 
água escoa em direção a Santa Luzia passando pela 
parte impermeabilizada da Cidade Estrutural. O terreno 
descendente do lixão também faz com que parte da 
água drenada desta área eventualmente encontre o 
assentamento.  
 

 

Figura 5. Fonte: dados da SEDUH, adaptado por Gabriel Perucchi. 
 
Linhas principais de drenagem de dentro de Santa Luzia 
(Figura 6). A topografia cria uma clara área de 
direcionamento da água (em verde), onde já foi iniciada 
a ocupação. O desenho orgânico do assentamento 
parece acompanhar a topografia, especialmente na 
porção oeste, mas o posicionamento de várias ruas 
transversais às curvas de nível contribui para que as 
águas da chuva ganhem velocidade e possam causar 
mais danos ao longo do caminho e, especialmente, no 
ponto de acúmulo destacado a Norte (em azul). Este 
ponto tem um alto potencial de sofrer maiores impactos 
relacionados à drenagem. 

 

Figura 6. Fonte: dados da SEDUH, adaptado por Gabriel Perucchi. 
 

Tabela 1 – Linhas de drenagem de parte da Cidade Estrutural e de Santa Luzia. Fonte: Dados georreferenciados da SEDUH/DF 
(2018). Adaptado por Gabriel Perucchi. 

Através de visitas no local e conversas com moradores ligados à associação de bairro, 
descobriu-se que algumas ruas possuem um sistema autoconstruído de abastecimento ligado 
à rede de água da CAESB da Estrutural, com calhas cavadas nas laterais das ruas e canos 
puxados para dentro dos lotes. O mesmo acontece com as saídas de esgoto, que terminam 
ligadas à rede principal da Estrutural em algumas ruas. Outras residências mantêm uma fossa 
séptica para acúmulo de esgoto. Essas soluções demonstram a destreza dos moradores em 
buscar sanar seus problemas através da autoconstrução e o potencial que esta associação 
possui de aceitar e executar padrões que promovam a melhoria do espaço construído.  

Assim, nem todas as ruas estão ligadas a esta rede e o trabalho de conexão a ela depende de 
um esforço comunitário, financiado pelos moradores de cada rua, através da economia 
solidária. Outras ruas, por vezes, criam um sistema mais rudimentar de canalização do esgoto 
para o centro da via. O esgoto a céu aberto potencializa os problemas gerados pelas águas 
urbanas que se acumulam ou correm pelas ruas em épocas de chuva. Nesse caso, o potencial 
para ůĞĂƉĨƌŽŐŐŝŶŐ em direção à infraestrutura sensível à água é ainda maior, já que nenhuma 
foi instalada.  
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5. Valas Hídricas (Rua, Cidade, Região)

A DRENAGEM URBANA EM SANTA LUZIA

Na última estação de chuvas, Santa Luzia sofreu diversos problemas 
com áreas que acumularam água ou que se encontram no caminho da 
água corrente, condicionado pela topoga!a e linhas de drenagem (Ta-
bela 1). Apesar do desenho das ruas do assentamento em parte seguir a 
con!guração natural do terreno, alguns pontos e ruas são mais suscetí-
veis a alagamentos e enxurradas. Com as enxurradas, muitos buracos e 
pontos de alagamento (formação de poças) foram observados e devido 
à compactação do solo super!cial por pisoteamento e circulação de veí-
culos, a água é pouco absorvida se mantém parada por dias, servindo de 
potencial ponto de acúmulo de poluentes e de proliferação de doenças, 
como aquelas transmitidas pelo Aedes Aegypti. 

þŔŹơȍŔ�ࠀ���ǫȥǠŔɽ�Ǝơ�ƎɭơȥŔǌơȟ�Ǝơ�ɢŔɭʋơ�ƎŔ�-ǫƎŔƎơ�FɽʋɭʠʋʠɭŔȍ�ơ�Ǝơ�òŔȥʋŔ��ʠ˖ǫŔ�bȶȥʋơ�7ࡪŔƎȶɽ�
ǌơȶɭɭơǉơɭơȥƃǫŔƎȶɽ�ƎŔ�òF7čq7bࠇࠀ߿ࠁ���ƎŔɢʋŔƎȶ�ɢȶɭ�eŔŹɭǫơȍ�áơɭʠƃƃǠǫ
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Através de visitas no local e conversas com moradores ligados à associação de bairro, 

descobriu-se que algumas ruas possuem um sistema autoconstruído de abastecimento 
ligado à rede de água da CAESB da Estrutural, com calhas cavadas nas laterais das ruas 
e canos puxados para dentro dos lotes. O mesmo acontece com as saídas de esgoto, que 
terminam ligadas à rede principal da Estrutural em algumas ruas. Outras residências 
mantêm uma fossa séptica para acúmulo de esgoto. Essas soluções demonstram a 
destreza dos moradores em buscar sanar seus problemas através da autoconstrução e 
o potencial que esta associação possui de aceitar e executar padrões que promovam a 
melhoria do espaço construído. 

Assim, nem todas as ruas estão ligadas a esta rede e o trabalho de conexão a ela 
depende de um esforço comunitário, financiado pelos moradores de cada rua, através 

da economia solidária. Outras ruas, por vezes, criam um sistema mais rudimentar de 
canalização do esgoto para o centro da via. O esgoto a céu aberto potencializa os proble-
mas gerados pelas águas urbanas que se acumulam ou correm pelas ruas em épocas de 
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chuva. Nesse caso, o potencial para leapfrogging em direção à infraestrutura sensível à 
água é ainda maior, já que nenhuma foi instalada. 

SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA PARA O LEAPFROGGING DE SANTA 
LUZIA: PADRÕES DE INFRAESTRUTURA ECOLÓGICA 

Segundo alguns moradores participantes da associação de bairro, algumas resi-
dências já utilizaram, utilizam ou pretendem utilizar tanques de acúmulo de água da 
chuva a partir da drenagem dos telhados, usada para lavar a casa, o carro e irrigação de 
jardins. Os moradores que já utilizam o sistema mostram que a demanda por armaze-
namento de água existe e estes seriam potenciais promotores da instalação do mesmo 
em outras residências.

No nível dos lotes que, no caso de Santa Luzia, são ocupados especialmente por 
residências unifamiliares, os reservatórios de águas das chuvas, captadas dos telhados, 
abastecem a residência de água para utilização privativa, tal como para lavagem de 
quintal, limpeza geral da casa, lavagem de automóveis, e jardinagem. Usos como lavagem 
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de roupa, louça, banho e preparo de alimentos, necessitam que a água passe por demais 

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo�

�
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níveis de filtragem e higienização.

No nível da rua, os jardins de chuva (Figuras 7 e 8) e valas hídricas seriam soluções 
aplicáveis à Santa Luzia, dada a condição de suas vias estreitas. Esses modelos lineares 
de drenagem funcionam como filtros que absorvem as águas das chuvas e diminuem 
sua velocidade de escoamento dentro da cidade, diminuindo alagamentos e enxurradas, 
e ajudam a permeabilizar partes do solo, ajudando na recarga hídrica e contenção das 
águas contaminadas em direção aos corpos hídricos.

bǫǌʠɭŔɽࠆ��ơ�ࠇ���ŔɭƎǫȟ�Ǝơ�-ǠʠʽŔ�ȥŔ�ĪǫȍŔ��ŔʋŔǭ�ǌơɭǫƎȶ�ɢȶɭ�ȟȶɭŔƎȶɭơɽ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪȟơƎǫʠȟ
ƃȶȟॶʠȍǫ߿ࠀࠂࠁࠇǿŔɭƎǫȥɽƎơƃǠʠʽŔơŔɭơɽǫȍǫƦȥƃǫŔƎŔɽȟơʋɭȷɢȶȍơɽࠂࠀࠆࠁŹǉࠃࠂࠈࠂࠄࠂऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟ�
10 de Junho de 2019.

Para o assentamento como um todo apenas um ponto crítico de acúmulo de água 
foi encontrado, a partir da análise da topografia, no qual é possível a proposição de uma 
bacia de sedimentos, desde que devidamente realocados os moradores que já ocupam 
aquele ponto específico. Diversos outros pontos de acúmulo foram observados e regis-
trados nas visitas (Figuras 9, 10 e 11) e soluções de pequeno porte poderiam mitigar os 
problemas por estes causados. 

bǫǌʠɭŔ�ࠈ��áȶȥʋȶ�Ǝơ�Ŕƃʡȟʠȍȶ�Ǝơ�ŖǌʠŔ�ơ�ɭơɽǫɽʋƦȥƃǫŔ�ƎŔ�ʽơǌơʋŔƇŴȶ�ơȟ�òŔȥʋŔ��ʠ˖ǫŔ�-ȶȟ�ȶ�ʠɽȶ�
de jardins de chuva, o potencial de absorção desta água pode ser aumentado e os riscos de 
água parada e alagamentos em situações de grande volume de precipitação diminuídos. Fonte: 
�ƃơɭʽȶ�Ǝơ��ǫ˖Ŕ�¡ò��ȥƎɭŔƎơࠇࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔ�߿ࠀ��áȶȥʋȶ�Ǝơ�Ŕƃʡȟʠȍȶ�Ǝơ�ŖǌʠŔ�ơ�ɭơɽǫɽʋƦȥƃǫŔ�ƎŔ�ʽơǌơʋŔƇŴȶ�ơȟ�òŔȥʋŔ��ʠ˖ǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�
Ǝơ�eŔŹɭǫơȍ�áơɭʠƃƃǠǫࠇࠀ߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔ�ࠀࠀ��áȶȥʋȶ�Ǝơ�Ŕƃʡȟʠȍȶ�Ǝơ�ŖǌʠŔ�ơ�ɭơɽǫɽʋƦȥƃǫŔ�ƎŔ�ʽơǌơʋŔƇŴȶ�ơȟ�òŔȥʋŔ��ʠ˖ǫŔ�bȶȥʋơࡪ��ƃơɭʽȶ�
Ǝơ�eŔŹɭǫơȍ�áơɭʠƃƃǠǫࠇࠀ߿ࠁ�
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A manutenção da população na área e seu subsequente desenvolvimento depen-
dem de melhorias da infraestrutura e do habitat que permitam a continuidade das 
identidades e relações criadas naquele espaço e as particularidades de cada morador, 
como mostrado no excelente desempenho atual da Sutentabilidade Cultural e Emocio-
nal, aferido por Miranda e Andrade (2018), ao mesmo tempo em que o torne sustentável 
ambientalmente e desacelere seu crescimento horizontal sobre as proximidades do 
Parque Nacional de Brasília.

Atingir a Sustentabilidade Ambiental do assentamento e mantê-lo com a mesma 
configuração espacial orgânica que tomou em seu desenvolvimento é possível com as 
devidas adequações (MIRANDA, ANDRADE, 2018) e uma das formas para tanto é através 
da implementação de Soluções baseadas na Natureza que conduzam Santa Luzia para a 
sensibilidade hídrica. Se mantida a negligência, por parte do Estado, no reconhecimento 
e provimento de tais soluções para o assentamento, o agenciamento das soluções pode 
ser conduzido pelos próprios moradores, auxiliados por profissionais habilitados, tal 
como já se tem feito em algumas vias, autoconstruindo sua infraestrutura.

Os padrões relacionados ao desenho urbano sensível à água, baseados nas soluções 
sugeridas pelo Melbourne Water (2017) e Andrade (2014), podem auxiliar na criação de 
manuais e cartilhas que instruam os moradores em como construir, custear e realizar a 
manutenção das infraestruturas. Além disso, ajudam a pontuar onde executá-las, para que 
seus benefícios sejam potencializados e para que o assentamento torne-se sustentável 
no quesito ambiental, atingindo critérios como desempenho eficiente do ciclo da água 
no solo urbano, equilíbrio entre vazões de cheias, altas e vazões de seca e provimento 
da ecoeficiência e biodiversidade, inexistentes tanto no estado atual do assentamento, 
quanto na proposta da CODHAB para a área (MIRANDA, ANDRADE, 2018). Fundamental-
mente, as soluções ajudam a proteger a Unidade de Conservação adjacente das águas 
urbanas, ao drená-las antes que atinjam os ecossistemas do cerrado intacto e a proteger 
os próprios moradores, que passariam a sentir menos os impactos destrutivos dessas 
águas nos períodos de chuva e poderiam armazená-la para usos adequados em seus lotes. 

Outras pesquisas e projetos de extensão estão sendo desenvolvidos na área, desde 
um Plano de Bairro a Projetos Habitacionais. Para que efetivamente se implementem 
soluções ecológicas de drenagem e reaproveitamento de águas das chuvas é necessá-
rio que tais pesquisas averiguem importantes aspectos específicos, como qualidade, 
permeabilidade e contaminação do solo e da água das chuvas, assim como aspectos 
relacionados ao desenho urbano consolidado, censo populacional e ações na área da 
saúde e educação. Tais trabalhos devem ser inter/transdisciplinares e participativos, com 
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ciência da população sobre o teor e as conclusões desenvolvidas, assim como acesso às 
proposições e métodos executáveis pelos próprios moradores, com auxílio da universi-
dade e de profissionais habilitados. 
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RESUMO

O campus universitário guarda qualidades ambientais pouco exploradas na literatura. Em 
muitas cidades, o campus ou “a cidade universitária”, representa um ambiente rico de ativi-
dade, com a presença de biodiversidade e qualidade ambiental. Este artigo está centrado na 
produção científica dos programas de pós-graduação do Brasil ao que tange o desenvolvimento 
sustentável do campus universitário. O objetivo é apresentar um panorama das produções 
científicas dos PPGs apoiadas nas expressões “Campus Universitário” e “Campus Verde”. Como 
método, utiliza-se os critérios internacionais do UI GreenMetric World University Ranking. Os 
procedimentos de trabalho consistem em: fazer um levantamento das universidades brasileiras 
presentes no ranking; levantamento das produções científicas da Biblioteca Nacional de Teses 
e Dissertações com auxílio de softwares como o Mendeley e o VOSviewer e, por fim, a seleção das 
produções encontradas para breve análise dos conteúdos abordados. Conclui-se que a temá-
tica Transporte compõe a maioria dos estudos, recorrentes nos PPGs da Engenharia. Os PPGs 
de Arquitetura e Urbanismo produziram 28% dos estudos, o que revela um campo de atuação 
para novos mestrandos e doutorandos dessa área.

PALAVRAS-CHAVE: campus universitário.pós-graduação.métricas verdes.panorama.

ABSTR ACT

The university campus has environmental qualities little explored in the literature. In many 
cities, the campus or “the university city” represents an environment rich in activity, with the 
presence of biodiversity and environmental quality. This article focuses on the scientific produc-
tion of graduate programs in Brazil with regard to the sustainable development of the university 
campus. The objective is to present an overview of the scientific productions of the PPGs based 
on the expressions “University Campus” and “Green Campus”. As a method, the international 
criteria of the UI GreenMetric World University Ranking are used. The work procedures consist 
of: making a survey of the Brazilian universities present in the ranking; survey of the scienti-
fic productions of the National Library of Theses and Dissertations with the help of software 
such as Mendeley and VOSviewer and, finally, the selection of the productions found for a brief 
analysis of the contents covered. It’s concluded that the Transport theme makes up the majority 
of studies, recurring in Engineering PPGs. The Architecture and Urbanism PPGs produced 28% 
of the studies, which reveals a field of action for new master’s and doctoral students in this area.

KEYWORDS: university campus.post-graduation.green metrics.panorama.
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RESUMEN

El campus universitario tiene cualidades ambientales poco exploradas en la literatura. En 
muchas ciudades, el campus o “la ciudad universitaria” representa un entorno rico en actividad, 
con presencia de biodiversidad y calidad ambiental. Este artículo se centra en la producción 
científica de programas de posgrado en Brasil con respecto al desarrollo sostenible del campus 
universitario. El objetivo es presentar una visión general de las producciones científicas de 
las PPG basadas en las expresiones “Campus Universitario” y “Campus Verde”. Como método, 
se utilizan los criterios internacionales de la UI GreenMetric World University Ranking. Los 
procedimientos de trabajo consisten en: hacer una encuesta de las universidades brasileñas 
presentes en el ranking; encuesta de las producciones científicas de la Biblioteca Nacional de 
Tesis y Disertaciones con la ayuda de software como Mendeley y VOSviewer y, finalmente, la 
selección de las producciones encontradas para un breve análisis de los contenidos cubiertos. 
Se concluye que el tema de Transporte constituye la mayoría de los estudios, recurrentes en PPG 
de ingeniería. Las PPG de Arquitectura y Urbanismo produjeron el 28% de los estudios, lo que 
revela un campo de acción para los nuevos estudiantes de maestría y doctorado en esta área.

PALABRAS-CLAVE: campus universitario. graduación posterior. métrica verde. panorama.

INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimeto Sustentável (ODS) da Organização 
Mundial das Nações Unidas (ONU) alertam para diversas pautas fundamentais para a 
qualidade de vida das comunidades huamanas ao redor do planeta. Neste contexto, 
verifica-se um papel importante a cumprir pela instituição universitária para a imple-
mentação efetiva dos compromissos da ODS em estreita colaboração com a comunidade 
estudantil. Destaca-se o objetivo onze: Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

De acordo com estudos de Leal, Manolas e Pace (2015) mais de 600 universidades 
em todo o mundo se empenham em estudos e implementação de sistemas sustentáveis 
assinando acordos e convenções internacionais como a Carta de Bolonha, a Declaração 
de Halifaz, a Declaração de Talloires e a Carta de Copernicus para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

A sustentabilidade moldada na intenção de influenciar no comportamento dos 
estudantes e toda a comunidade acadêmica e local envolvida, indica o movimento uni-
versidade em direção a um maior alinhamento entre as práticas operadas nos campi 
universitários e o conhecimento transmitido em sala de aula (TILBURY, 2010). Cabe a 
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instituição não só discutir a respeito do desenvolvimento sustentável, mas também 
propor soluções racionais, dando assim o seu exemplo à sociedade na busca pela edu-
cação para o desenvolvimento sustentável, principal papel das Instituições de Ensino 
Superior no século XXI. (TINOCO & KRAEMER, 2004)

Nos estudos de Pantaleão (2018) apontam-se exemplos de universidades com 
políticas ambientais bem estabelecidas com ações e projetos em andamento. Estas, 
consideram seus campi um próprio Laboratório Vivo para a sustentabilidade. A autora 
afirma que para caracterizar-se dessa forma, é necessário vivência e experimentação 
além de comunicação e cooperação entre a comunidade acadêmica e local.

Segundo Alshuwaikhat e Abubakar (2008) o campus universitário verde é capaz de 
gerar economia por meio da conservação de recursos naturais, reduzir resíduos e pro-
mover uma gestão ambiental eficiente, além de fomentar a equidade e a justiça social, 
transcendendo esses valores à comunidade. Os autores afirmam que a sustentabilidade 
afeta a todas as esferas da universidade, dessa forma, propõem de forma sistêmica, a 
integração de três estratégias: Sistema de Gestão Ambiental; Participação Pública e Res-
ponsabilidade Social; Sustentabilidade no Ensino e na Pesquisa. 

OBJETIVO

A pesquisa tem como objetivo identificar e apresentar as produções científicas 
desenvolvidas nos programas de pós graduação sobre sustentabilidade ambiental em 
campi universitários do Brasil.

METODOLOGIA

Este artigo corresponde a uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) parte inte-
grante da dissertação de mestrado da primeira autora. A pesquisa busca levantar a 
produção científica dos programas de pós graduação em Arquitetura e Urbanismo - e 
afins - do Brasil ao que tange o desenvolvimento sustentável do campus universitário. 

A metodologia do trabalho está descrita a seguir e representada na Figura 1:
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Conta com as três seguintes etapas: a primeira delas foi a Revisão Sistemática da 
Literatura desenvolvida a partir da busca em 04 bases de dados – Biblioteca Nacional 
de Teses e Dissertações, o Repositório da Universidade de Brasília, o Periódicos Capes e 
o Google Escolar. A segunda etapa consistiu na construção do panorama geral das teses 
e dissertações relacionados à palavra-chave “Campus Universitário” e, por último, a 
terceira etapa, a tabulação correlacionando as universidades em destaque na BNTD e a 
participação no ranking selecionado para a pesquisa, e participação no Green Metrics. 
Os produtos podem ser observados por meio do mapa de análise das palavras-chaves 
(A) e da tabela de análise, composta pelo título das produções científicas com base nos 
critérios do Green Metrics (B).

bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠀ�ǫȥŞȟǫƃŔ�Ǝȶ�ǉʠȥƃǫȶȥŔȟơȥʋȶ�ƎŔ�ȟơʋȶƎȶȍȶǌǫŔ�ƎơɽʋŔ�ɢơɽɩʠǫɽŔ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�
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THE GREEN METRIC – WORLD UNIVERSITY RANKING

O UI GreenMetric World University Ranking é um ranking classificatório produzido 
pela Universidade da Indonésia em 2010. O ranking faz parte de uma estratégia adotada 
pela universidade de aumentar sua posição internacional. Dessa forma, organizou 
uma Conferência Internacional sobre o Ranking Mundial das Universidades em 16 de 
abril de 2009 convidando especialistas em classificações universitárias mundiais como 
Isidro Aguillo (Webometrics), Angela Yung-Chi Hou (HEEACT) e Alex Usher (Educational 
Policy Canada).

Figura 2: Linha do tempo dos rankings sobre sustentabilidade entre 2005 e 2020. Fonte: Autores 
߿ࠁ߿ࠁ

Nesta conferência, concluíram que os critérios até então adotados   para classificar 
as universidades não estavam dando crédito àqueles que estavam se esforçando para 
reduzir sua pegada de carbono e, assim, ajudar a combater as mudanças climáticas 
globais. Como por exemplo o Green Report Card (GRC) dos Estados Unidos, ranking res-
trito às universidades americanas, onde classificam as instituições de A a F e possui um 
número de universidades limitado.  Pode-se citar como exemplo o caso da University of 
California participante do ranking GRC como demonstrado na Figura 3 a classificação 
final da instituição em 2010 era “A-“ e os critérios estão simplificados com suas respec-
tivas notas á frete.
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bǫǌʠɭŔࡪࠂ��čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơ�ƎŔ�-ŔȍǫǉȷɭȥǫŔ��7Ŕʽǫɽ�ɢơȍȶ�ɭŔȥȇǫȥǌ�eɭơơȥ�èơɢȶɭʋ�-ŔɭƎ�ơȟࠀࠀ߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ�
�ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Dessa forma, identificaram a necessidade de um sistema uniforme que seria ade-
quado para atrair o apoio de milhares de universidades do mundo e onde os resultados 
fossem baseados em uma pontuação numérica permitindo um sistema classificatório 
efetivo.

O objetivo do UI GreenMetric World University Ranking é fornecer o resultado da 
pesquisa on-line sobre as condições e políticas atuais relacionadas ao Campus Verde 
e à Sustentabilidade nas Universidades de todo o mundo. As expectativas são de que 
chamando a atenção dos líderes das universidades e das partes interessadas, seja dada 
mais atenção ao combate às mudanças climáticas globais, conservação de energia e água, 
reciclagem de resíduos e transporte ecológico. A organização expõe que tais atividades 
exigirão mudanças de comportamento e maior atenção à sustentabilidade do meio 
ambiente, além de problemas econômicos e sociais relacionados à sustentabilidade. 
Acreditam que as universidades que estavam liderando este caminho precisavam ser 
identificáveis. Inicialmente, foram coletados e processados dados numéricos de milhares 
de universidades em todo o mundo para chegar a uma pontuação única que reflita os 
esforços que a instituição está fazendo para implementar políticas e programas susten-
táveis   e ambientalmente amigáveis. 
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O ranking contou com a participação de 95 universidades no mundo todo em 
sua primeira edição em 2010 e 779 universidades em sua última edição em 2019 como 
demonstrado no Gráfico 1. Na primeira edição apenas 3 universidades brasileiras par-
ticiparam – USP, PUC-RJ e UNIFESP – e, na última esse número aumentou para 28 parti-
cipantes nacionais. As melhores colocadas no ranking foram: USP, UFLA, UP, UNICAMP e 
UNI-RN como demonstrado no Gráfico 2.

eɭŖ˪ƃȶࡪࠀ��eɭŖ˪ƃȶ�ƎŔ�ɩʠŔȥʋǫƎŔƎơ�Ǝơ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơɽ�ɢŔɭʋǫƃǫɢŔȥʋơɽ�Ǝȶ�eɭơơȥ�¡ơʋɭǫƃ�ĭȶɭȍƎ�čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�
èŔȥȇǫȥǌɽ�ƎŔ�ɢɭǫȟơǫɭŔ�ơƎǫƇŴȶ�ơȟ߿ࠀ߿ࠁ��Ū�ʡȍʋǫȟŔ�ơȟࠈࠀ߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Os critérios e indicadores utilizados pelo ranking baseiam-se na filosofia dos três E’s: 
Environment, Economics and Equity, que representam numa tradução livre as dimensões 
ambientais, econômicas e de equidade. Muito próximos do tripé do desenvolvimento 
sustentável de Brundtland (1980). 

A equipe do Green Metrics, liderado pela presidente Profª Drª Riri Fitri Sari, sele-
cionaram critérios que geralmente são considerados importantes pelas universidades 
preocupadas com a sustentabilidade. Relaciona-se também com a coleta de informações 
básicas do tamanho das universidades e seus perfis de zoneamento - urbano, suburbano 
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ou rural - além do espaço verde presente em cada campus. O que será aprofundado no 
trabalho de mestrado desenvolvido pela autora.

Em seguida, os critérios estão separados em: 1) Configuração e infraestrutura; 2) 
Energia e Mudança Climática; 3) Tratamento e reciclagem de resíduos – Lixo; 4) O uso da 
água; 5) O sistema de transporte; 6) A Educação e a pesquisa (Figura 4).

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��¶ɽ�ƃɭǫʋƢɭǫȶɽ�ŔƎȶʋŔƎȶɽ�ɢơȍȶ�ɭŔȥȇǫȥǌ��eɭơơȥ�¡ơʋɭǫƃɽ�bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

Os seis critérios propostos pelo ranking GMWUR correspondem à uma série de 
indicadores e cada um desses critérios possui um percentual na classificação final como 
demonstrado na Figura 5.

No ano de 2019 as cinco universidades brasileiras que se destacaram foram a USP em 
18ª colocação tendo como destaque as políticas adotadas para o tratamento e reciclagem 
de resíduos assim como a Unicamp, a 80ª colocada no ranking geral. A UFLA, destaque 
em Educação e Pesquisa na 29ª posição geral. A UP que se destacou pela pontuação no 
critério de Energia e Mudanças Climáticas, como demontrado no Gráfico 2, ocupando a 
73ª colocação geral. A UNI-RN ocupa a 149ª posição geral e a 5ª colocada nacionalmente.

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��áơɭƃơȥʋʠŔȍ�Ǝơ�ƃŔƎŔ�ƃɭǫʋƢɭǫȶ�ȥȶ�ɭŔȥȇǫȥǌ�eɭơơȥ�¡ơʋɭǫƃɽ�ĭȶɭȍƎ�čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�èŔȥȇǫȥǌ�bȶȥʋơࡪ�
�ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�
eɭŖ˪ƃȶࡪࠁ��eɭơơȥ�¡ơʋɭǫƃɽ�ĭȶɭȍƎ�čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�èŔȥȇǫȥǌࠈࠀ߿ࠁ���bȶȥʋơࡪ��ʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�
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REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA COM A CONSTRUÇÃO DE UM 
PANORAMA DAS TESES E DISSERTAÇÕES SOBRE ‘‘CAMPUS UNIVERSITÁRIO“

A a revisão da literatura foi desenvolvida a partir da busca em 04 bases de dados 
– Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o Repositório da Universidade de Brasília, o 
Periódicos Capes e o Google Schoolar. A primeira delas foi a busca a partir da palavra-chave 
“Campus Verde” em todos os bancos de dados, considerando o a restrição o período de 
2010 a 2020.  Da mesma forma for feito com a palavra-chave “Campus Universitário”, 
seguindo os mesmos critérios, como demonstrado na tabela a seguir.

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��þŔŹơȍŔ�ɭơǉơɭơȥʋơ�Ŕȶɽ�ŹŔȥƃȶɽ�Ǝơ�ƎŔƎȶɽ�ȶȥƎơ�ǉȶɭŔȟ�ɭơŔȍǫ˖ŔƎŔɽ�Ŕɽ�ŹʠɽƃŔɽ�ɢơȍŔɽ�ɢŔȍŔ-

ʽɭŔɽƃǠŔʽơࢨ�-Ŕȟɢʠɽ�čȥǫʽơɭɽǫʋŖɭǫȶࢩ�ơࢨ�-Ŕȟɢʠɽ�ĪơɭƎơࢩ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ

SELEÇÃO DA PALAVRA-CHAVE “CAMPUS UNIVERSITÁRIO’’ E DO BANCO DE 
DADOS DA BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES

O início desta segunda etapa está descrito a seguir e exemplificado na Figura 7:

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��FɽɩʠơȟŔ�ƎŔ�ơʋŔɢŔ�Ǝơ�ȍơʽŔȥʋŔȟơȥʋȶ�Ǝȶɽ�ƎŔƎȶɽ�ȥŔ�%7þ7�ŔʋƢ�Ŕ�ɢɭȶƎʠƇŴȶ�Ǝȶ�ȟŔɢŔ�ƎŔɽ�

ɢŔȍŔʽɭŔɽƃǠŔʽơ�ȥȶ�ɽȶǉʋˁŔɭơ�Ī¶òʽǫơˁơɭ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ

• Busca de Teses e Dissertações pela Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dis-
sertações (Site: www.bdtd.ibict.br).
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• Os arquivos selecionados tiveram seu conteúdo copiado para o Word indivi-
dualmente e salvos em formato PDF;

• Os arquivos em PDF foram importados para o Mendeley – gerenciador de 
pesquisas e produções acadêmicas;

• A etapa final é a importação das palavras-chave para o VOSviewer;

• No VOSviewer é possível produzir um mapa das palavras-chave mais citadas 
nos arquivos selecionados, possibilitando uma análise de assuntos.

Foi selecionada a palavra-chave “Campus Universitário” para a conti-
nuidade da coleta de dados 01 dando início a segunda etapa por ser uma 
palavra ampla que totalizou 43.588 pesquisas, sendo mais de 39.000 pro-
duções cientí!cas a mais que “Campus Verde” – que já reduz a temática da 
busca em apenas 4.539 produções. Em seguida, de!nimos um único banco 
de dados o da BDTD. 

A seguir serão descritos os !ltros utilizados na busca e os resultados – em 
números – alcançados:

• “Campus Universitário” sem filtro: 808 produções

• “Campus Universitário” no título: 58 produções (54 dissertações e 4 teses)

À seguir a busca foi refinada para produções entre 2010 e 2020, sendo assim redu-
zidas à 48 pesquisas. Foram coletados os títulos e as palavras-chave de cada produção 
organizados pelo ano de produção em ordem ascendente. Cada uma das produções foi 
salva em arquivo separado em formato PDF e nomeadas da seguinte forma: ANO – PES-
QUISA – NÚMERO ORDINÁRIO – TIPO (D – Dissertação e T – Tese).

É necessário ressaltar algumas limitações que ocorreram durante a organização 
dos arquivos e as soluções aderidas: 

• Quando a palavra-chave fosse “Câmpus”, foi considerado “Campus”;

• Quando a palavra-chave fosse “Câmpus Universitário”, foi considerado “Cam-
pus Universitário”;

• Quando a palavra-chave fosse “Universidade”, considera-se “Campus Univer-
sitário”;

• Quando a palavra-chave fosse “Campi Universitários”, considera-se “Campus 
Universitário”;
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• No arquivo intitulado de “2013 – PESQUISA 06” a pesquisa não possuía pala-
vras-chave, então foi considerado palavras do título como “Redes coletoras”; 
“Avaliação ecotoxicológica”; “Campus Universitário”; “Área Urbana”;

• A produção intitulada de “2013 – PESQUISA 09 - REPETIDO” é a mesma produ-
ção do arquivo “2013 – PESQUISA 06”, apareceu na busca 02 vezes, portanto, 
foi considerada apenas 01 vez; O PDF foi salvo sem conteúdo e diferenciado 
dos demais;

• Foi incluso em todas as produções a palavra-chave “Campus Universitário”.

• Após a organização dos arquivos em formato PDF, as 47 pesquisas foram colo-
cadas na pasta criada no Mendeley intitulado “Campus Universitário – PPG’s 
Brasil” – facilitando o acesso à busca quando necessário.

TABULAÇÃO ENTRE AS UNIVERSIDADES EM DESTAQUE NA BDTD COM MAIS 
PESQUISAS NA ÁREA E A PARTICIPAÇÃO NO RANKING GREEN METRICS

A terceira etapa da Coleta de dados 01 refere-se a tabulação entre a relação das uni-
versidades em destaque BDTD com mais pesquisas na área – Campus Universitário – e a 
participação no ranking Green Metrics. Com a escolha da BDTD como fonte de pesquisa 
é possível identificar a quantidade de documentos por Instituição presente no banco 
de dados, assim foi possível relacionar as Instituições que participaram do GMWUR em 
algum momento e especificamente no último ano – 2019 e, as que não participaram 
em nenhum momento. (Gráfico 3).

eɭŖ˪ƃȶࡪࠂ��æʠŔȥʋǫƎŔƎơ�Ǝơ�Ǝȶƃʠȟơȥʋȶɽ�ɢȶɭ�zȥɽʋǫʋʠǫƇŴȶ�ȥŔ�%ǫŹȍǫȶʋơƃŔ�¥ŔƃǫȶȥŔȍ�Ǝơ�þơɽơɽ�ơ�7ǫɽɽơɭ-
ʋŔƇɝơɽ�ɭơȍŔƃǫȶȥŔƎȶ�Ŕȶ�eɭơơȥ�¡ơʋɭǫƃɽ�ĭȶɭȍƎ�čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�èŔȥȇǫȥǌ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ
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Na busca realizada foram identificados 25 repositórios como demonstra a Figura 8, 
sendo apenas 9, das 25 universidades presentes nessa pesquisa, participantes do ranking 
GMWUR como demonstra a Figura 9.

Figura 8: A quantidade de pesquisas distribuídos por repositórios. Fonte: Elaborado pelos autores.

bǫǌʠɭŔࡪࠈ��eɭơơȥ�¡ơʋɭǫƃɽ�ĭȶɭȍƎ�čȥǫʽơɭɽǫʋˊ�èŔȥȇǫȥǌ��èŔŹȇǫȥǌ�ƎŔɽ�čȥǫʽơɭɽǫƎŔƎơɽ�ŹɭŔɽǫȍơǫɭŔɽ�ƎơɽƎơ�
Ŕ�ɢɭǫȟơǫɭŔ�ơƎǫƇŴȶ�ơȟ߿ࠀ߿ࠁ��ŔʋƢ�Ŕ�ʡȍʋǫȟŔ�ơƎǫƇŴȶ�ơȟࠈࠀ߿ࠁ��bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ
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RESULTADOS 

Os resultados obtidos puderam ser observados por meio dos mapas gerados pelo 
software Vosviwer. Este programa permite a visualização simplificada e objetiva das 
produções selecionadas através das palavras-chave definidas pelos próprios autores. 

Com base na Figura 10 é possível identificar os eixos temáticos discutidos nos pro-
gramas de pós-graduação em escala nacional e criar algumas hipóteses. Dessa maneira, 
acreditamos que o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas tendo como estudo de 
caso o próprio campus universitário:

• Promovem o desenvolvimento do mesmo proporcionalmente;

• Permitem o contato direto da comunidade acadêmica com suas produções, 
promovendo mais incentivo às pesquisas científicas;

• Permitem a execução das pesquisas acadêmicas na cidade universitária;

• Promovem mudanças na cidade universitária considerando esta como um 
protótipo em menor escala da cidade.

Pode-se observar pelo tamanho das esferas e pela intensidade da cor as palavras-
-chave mais citadas nas produções científicas que englobam como tema “Campus Univer-
sitário”. São elas: Educação superior, Universidade, Mobilidade sustentável, Engenharia 
civil e Sustentabilidade. Percebe-se que as palavras menos citadas correspondem à temas 
específicos como: Digestão anaeróbica, conservação da água, carona, doenças crônicas, 
acessibilidade UFPB, energia alternativa, entre outras.

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

Na busca realizada foram identificados 25 repositórios como demonstra a Figura 8, sendo 

apenas 9, das 25 universidades presentes nessa pesquisa, participantes do ranking GMWUR 

como demonstra a Figura 9. 

 
Figura 8: A quantidade de pesquisas distribuídos por repositórios. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Figura 9: Green Metrics World University Ranking – Rabking das Universidades brasileiras desde a primeira edição em 2010 até 

a última edição em 2019. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠀ��¡ŔɢŔ�ȶʠʋɢʠʋ�ɽȶǉʋˁŔɭơ�Ī¶òʽǫơˁơɭFȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍȶɽ��ʠʋȶɭơɽ

Outro pruduto gerado foi a tabela de análise de títulos das produções científicas 
com base nos critérios do Green Metrics – se as temáticas se relacionam ou não. A tabela 

contém as seguintes informações: 1) Título do trabalho; 2) Nome do autor(a); 3) Ano de 
defesa e Dissertação ou Tese; 4) Programa de pós-graduação - Universidade e, 5) Seleção 
de um ou mais critérios abordados que o autor tenha discutido na sua produção. 

Figura 11: Tabela de análise dos títulos e resumos das produções com base nos 
critérios do Green Metrics. Fonte: Elaborado pelos autores.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A pesquisa permitiu compreender que o tema do desenvolvimento sustentável 
por meio do „campus verde“é fruto de pesquisas dos PPGs da area de engenharia. Das 
25 produções científicas encontradas, 14 são de programas de pós-graduação da área de 

 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo�

 
Figura 11: Tabela de análise dos títulos e resumos das produções com base nos critérios do 'ƌĞĞŶ�

DĞƚƌŝĐƐ͘�Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Engenharia – inclui-se Engenharia Civil, Ambiental, Urbana, Transportes e Gestão das 
Infraestruturas Urbanas, Minas, Metalúrgicas e Materiais e Elétrica, o que representa 
a maioria de 56 % das publicações. Os programas de pós-graduação em arquitetura 
incluindo área correlatas como – Cidades Sustentáveis e Sustentabilidade e Gestão 
Ambiental – representam o total de 28 % das publicações e os 16 % restantes são dos 
PPGs de Geografia e Gestão Pública e Saúde.

Quanto aos critérios do Green Metrics World University Rankings, os assuntos mais 
relevantes das publicações estão relacionados a área de Transporte (32%). A área de 
Energia e Mudanças Climáticas e Água são 28% cada; Configuração e Infraestrutura e 
Educação e Pesquisa são 24% cada e por fim, assuntos relacionados à resíduos são 8% 
das publicações. Isso significa que os temas relacionados ao destino de resíduos foram 
poucos explorados na academia e questiona-se a necessidade de fazê-lo.

CONCLUSÃO

O panorama apresentado revela que as pesquisas realizadas nos programas de 
pós-graduação contribuem para o desenvolvimento tecnológico e sustentável dos campi 
universitários, compreendendo o espaço do campus como local multidisciplinar, onde 
arquitetura, engenharia e geografia se misturam. Conclui-se que a temática de transporte 
predomina dentre as produções científicas relacionadas ao tema, bem como os PPGs das 
áreas de Engenharia. Isso em números absolutos, cabe ressaltar que não foi feita uma 
ponderação por número de trabalhos defendidos em todos os programas, o que pode 
ser apontado como trabalhos futuros.
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RESUMO

Desde o movimento pós-moderno, iniciado em meados dos anos de 1960, a arquitetura vem 
passando por mudanças quanto ao modo de construir. A relação da obra com o sítio, levando em 
conta o papel central dos usuários nesse processo e o avanço de novas tecnologia construtivas 
proporcionaram novas formas de se conceber um edifício. Essas tendências contemporâneas 
vêm influenciando uma nova geração de arquitetos, como por exemplo, o escritório Aleph Zero 
que projetou uma nova moradia para crianças no interior de Tocantins (TO), em Formoso do 
Araguaia. O uso da madeira foram uma das características marcantes dessa arquitetura que 
teve a participação social como eixo central nas decisões tomadas ao longo da construção. Sendo 
assim, esse trabalho tem por intuito refletir sobre esse novo modo de pensar a arquitetura em 
meio às discussões da contemporaneidade e incentivar novas pesquisas nesse campo de estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura contemporânea. madeira. moradias infantis. 

ABSTRACT

Since the postmodern movemnet, started in the mid-1960s, the architecture has undergone 
changes in the way of building. The relation with the context, taking into the central role of 
the people in this process and the develovepment of the new bulding’s tecnologies has provided 
new ways of designing a bulding. These contemporary trends are influencing a new generation 
of architects, such as the Aleph Zero office that project a new children village in the interior 
of Tocantins (TO), Formoso do Araguaia. The use of the wood was one of the hallmarks os this 
architecture that had social participation as a central axis in the taken decisions during the 
construction. Thus, this article aims to reflect this new way of thinking about architecture in 
these contemporary discussions and encourange further research in this field of study.  

KEYWORDS: contemporary architecture. wood. children village.    

RESUMEN

Desde el movimiento posmoderno, que comenzó a mediados de la década de 1960, la arquitectura 
ha sufrido cambios en la forma de construir. La relación del edificio con el sitio, considerando el 
papel central del usuario en este proceso y el avance de las nuevas tecnologías de construcción 
proporcionó nuevas formas de construir un edificio. Estas tendencias contemporáneas han 
estado influyendo en una nueva generación de arquitectos, como ejemplo, el oficina de arqui-
tectura Aleph Zero que diseñó un nueva viviendas para niños en el interior de Tocantins (TO), 
en Formoso do Araguaia. El uso de la madera fue una de las características sobresalientes de 
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esta arquitectura que tuvo la participación social como eje central en las decisiones tomadas 
durante la construcción. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre esta 
nueva forma de pensar sobre la arquitectura en medio de las discusiones contemporáneas y 
alentar nuevas investigaciones en este campo de estudio.  

PALABRAS-CLAVE: arquitectura contemporánea. madera. viviendas infatiles.    
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INTRODUÇÃO

No campo da arquitetura vem-se discutindo novas formas de construir a partir de 
novas técnicas de concepção formal e funcional. O mundo contemporâneo vem exigindo 
maior compromisso com questões ambientais por parte dos arquitetos, ao mesmo tempo 
que as tecnologias construtivas vêm auxiliando cada vez mais na concepção de novas 
obras, a exemplo o uso da madeira que hoje seu emprego em construções de grande 
porte já é uma realidade. 

Esse trabalho tem por intuito fazer refletir sobre essas novas tendências da arquite-
tura que passam a ter maior expressividade a partir dos anos de 1990. O uso da Madeira 
Laminada Cruzada (CLT) e da Madeira Laminada Colada (MLC) são alguns dos tratamentos 
que esse material vem recebendo para poder contribuir de forma eficiente na construção 
civil. O estudo de caso das Moradias Infantis em Formoso do Araguaia (TO) é usado para 
mostrar que tais técnicas já vêm sendo aplicadas no Brasil, inclusive para uma realidade 
socioeconômica e cultural diferente da encontrada nos grandes centros urbanos.

Sendo assim, o texto é dividido em três partes. Uma abreve discussão do ponto 
de vista histórico de vertentes contemporâneas inicialmente abordadas por Nesbitt 
(2008), em seguida é explanado uma orientação quanto às características da madeira 
empregadas em construções e, por ultimo, uma análise das Vilas de Canuanã. Com isso 
objetiva-se incentivar novas pesquisas que tratem dos impactos dessas recentes formas 
de concepção projetual que visam o respeito ao contexto e o uso de deferentes estratégias 
a partir da madeira como sistema construtivo. 

VERTENTES DA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA

A partir das críticas pós-modernas iniciadas em meados dos anos de 1960, diversas 
vertentes da arquitetura passaram a ser discutidas, inserindo novas variáveis no debate 
sobre a produção arquitetônica. 

Uma visão geral da teoria da arquitetura nos últimos trinta anos mos-
tra que uma multiplicidade de questões tem disputado a atenção dos 
estudiosos. De fato, uma das características do período pluralista impre-
cisamente designado de pós-moderno é a inexistência de um tópico ou 
de um ponto de vista predominante. (NESBITT, 2008, p. 15)

O Regionalismo Crítico, abordado por Frampton (1995), por exemplo, é uma das 
discussões do campo da teoria que passaram a ser levados em conta. Essa vertente 
inicialmente foi idealizada pelos pesquisadores Tzonis e Liane Lefaivre, onde conside-
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ravam de suma importância o contexto onde são inseridas determinadas obras. A priori, 
Frampton (1995) leva em conta dois aspectos essenciais nessa discussão: a consciência 
do lugar e a tectônica.   Nesse quesito, questões relativas ao uso de matéria prima local 
unida às novas tecnologia são a base para essa teoria, assim como o aproveitamento 
de características climáticas e topográficas para caracterizar determinados elementos 
formais da arquitetura. 

Assim, a Tectônica, que além de estar inserida dentro do debate sobre o Regiona-
lismo Crítico, também pode ser abordada como um campo de estudo próprio. Gregotti 
(1983, p. 535) considera que: “[...] a arquitetura está nos detalhes, e ele lamenta que os 
arquitetos contemporâneos pareçam ter se esquecido disso.”.  O detalhe construtivo seria 
considerado um fator determinante na teoria da Tectônica e é uma questão essencial 
para a arquitetura, pois enriquece tanto a experiência sensorial quanto destaca a inte-
lectualidade da construção. 

A arquitetura como a arte do apropriado é o tema da teoria de Leon 
Battista Alberti. Ele pensa a arquitetura como a arte da escolha dos 
detalhes apropriados, cujo resultado é a beleza, que é, em si, um objetivo 
importante. (FRASCARI, 1984, p.543)

Pensar os detalhes como citado pela teoria da Tectônica seria também uma forma 
não apenas de reforçar a beleza de uma obra, mas também de pensar uma questão de 
sustentabilidade por meio dos parâmetros construtivos e aplicação de materiais menos 
agressivos à natureza. A partir dos anos de 1990 a pauta ambiental passou a fazer parte 
do universo da construção civil. (Figura 1).

Figura 1: Detalhe da malha estrutural de uma Grid Shell. Fonte: Próprio autor, 2019.
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O movimento ambientalista surge nesse período em meio à crise do clima, colocando 
em debate o modo de vida da sociedade moderna e suas consequências para as futuras 
gerações. A Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Cnumad) realizada no Rio de Janeiro, em 1992, colocou em questão a importância de se 
repensar os modos de consumo e apropriação dos recursos naturais. Ficaram acordados 
que todos os países que quisessem ter o modo de vida das nações mais ricas possivel-
mente produziriam danos irreversíveis ao meio ambiente e, por isso, seria necessário 
a partir daquele momento a realização de esforços, a nível mundial, para que os países 
emergentes passassem a ter ajuda financeira e tecnológica em prol de um desenvolvi-
mento mais sustentável. 

Todas essas séries de acordos internacionais passaram a refletir também na arqui-
tetura. 

Em contraposição à pretensa unidade da linguagem modernista, a 
arquitetura ecológica não se define por determinadas formas e mate-
riais concretos, mas tende a soluções múltiplas, especialmente por sua 
relação com as características e os materiais do contexto. (MONTANER, 
2016, pág.113)

Alguns arquitetos no mundo já vinham produzindo obras que valorizavam caracte-
rísticas do sítio, a exemplo, o escritório Herzog & de Meuron, que possui um longo reper-
tório de projetos que utilizam a luz natural, estruturas leves e ventilação cruzada para 
evitar os gastos excessivos de energia diante das potencialidades de uma determinada 
área. Outros expoentes internacionais como Anna Heringer, vem utilizando matérias 
primas locais com participação popular, tornando, assim, o processo construtivo mais 
inclusivo e mais sustentável (Figura 2). 
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bǫǌʠɭŔࡪࠁ��FɽƃȶȍŔ�ơȟ�%ŔȥǌȍŔƎơɽǠ�bȶȥʋơࡪ�ऒˁˁˁŔȥȥŔǠơɭǫȥǌơɭƃȶȟऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠀ߿�ࡪ�Ǝơ�ǿŔȥ߿ࠁ߿ࠁ��

MADEIRA

A madeira é uma das matérias primas que vem ganhando bastante destaque nos 
últimos anos como alternativa ao uso do concreto em grande escala. O Brasil, que é um 
país de medidas continentais, possui as maiores reservas florestais do mundo, mas em 
contrapartida vem tendo altas taxas de desflorestamento também. 

A conversão das florestas em terras para a pecuária e para a agricultura 
não deve ser motivo de orgulho, pois se trata da destruição da maior 
biodiversidade do planeta e do patrimônio natural nacional. Entretanto, 
o emprego da madeira, promovido por segmentos que defendem o uso 
do material, não é a causa maior do desmatamento. (FILHO, 2006, p. 22)

A ideia de durabilidade e a resistência dos materiais é uma característica essencial 
na escolha de determinados sistemas estruturais para a construção de edifícios ao longo 
da história. Com as recentes vertentes da contemporaneidade que tratam da importân-
cia da ecologia e respeito ao meio ambiente, o uso da madeira passou a ser discutida e 
aplicada com maior frequência na produção arquitetônica. 

Uma das grandes características do uso da madeira em obras de engenharia e 
arquitetura seria por se tratar de um recurso 100% renovável, que tem, também, por 
importante característica o armanezamento do carbono durante a vida útil da estrutura.  
Tais propriedades contribuíram para o desenvolvimento de pesquisas na área, levando 
à produção de edifícios mais altos com o uso da Madeira Laminada Cruzada (CLT, sigla 
em inglês) que possuem lamelas de madeira serrada, coladas e prensadas. Em entrevista 
à revista Archdaily, em 2014, a especialista em estruturas de madeira, Holt (2014), da 
Perkins and Will, informou algumas vantagens da madeira em relação à resistência ao 
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fogo. Segundo a estudiosa, “[...] painéis de madeira podem eliminar os espaços vazios entre 
paredes e pisos onde o fogo tende a se espalhar facilmente, tornando-o mais resistente 
que outros tipos de materiais e métodos de construção.” (Figura 3).

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��bŔŹɭǫƃŔƇŴȶ�Ǝơ�¡ŔƎơǫɭŔ��ŔȟǫȥŔƎŔ�-ɭʠ˖ŔƎŔ�-�þ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ Źɭƃȶȟ́
ŹɭࠂࠂࠃࠂࠈࠇȟŔƎơǫɭŔȍŔȟǫȥŔƎŔƃɭʠ˖ŔƎŔȶɩʠơơơƃȶȟȶʠʋǫȍǫ˖ŔȍŔऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟ߿ࠁ�ࡪ�Ǝơ�Ǝơ˖ơȟŹɭȶ�
2019.

O uso desses recursos tecnológicos que fortalecem o material e suas potencialidades 
relacionam-se com essa série de discussões teóricas quanto à materialidade e o uso da 
tectônica como um dos fatores determinantes para uma arquitetura de qualidade. A 
própria coloração e textura são fatores que contribuem para o bem-estar dos usuários. 
Segundo Thomas (2002) as cores possuem influência sobre aspectos emotivos das pessoas. 
A cor marrom, por exemplo, pode ter efeitos relacionados ao sentimento de conforto 
e repouso, sendo essa pigmentação, em geral, marcante em diversos tipos de madeira. 

Historicamente a aplicação desse material se deu paralelo ao aparecimento dos 
humanos na Terra. Segundo Ran Barkai (2002) apud Moura; Albuquerque; Silva (2014) 
existe uma relação entre o desenvolvimento da agricultura e o uso de ferramentas de 
carpintaria. Com o passar dos anos, e o desaparecimento das atividades nômades, os 
agricultores passaram a desenvolver melhor técnicas com o uso da madeira para criar 
abrigos para se proteger dos predadores e dos intemperes. Ainda segundo Moura; Albu-
querque; Silva (2014) o aprimoramento de novas técnicas passou por diferentes povos, 
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tais como no Leste Asiático (construção de templos budistas) e na Europa, tendo em 
vista os primeiros anos do período medieval, marcado pela construção de castelos de 
madeira, ornamentos feitos em catedrais, dentre outros (Figura 4).

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��èơɢɭȶƎʠƇŴȶ�Ǝȶ�ȟȶƎȶ�Ǝơ�ʽǫƎŔ�ȥŔ�áɭƢqǫɽʋȷɭǫŔ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪơɽƃȶȍŔȇǫƎɽʠȶȍƃȶȟŹɭ
ǠǫɽʋȶɭǫŔɢɭơǠǫɽʋȶɭǫŔǠʋȟऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠄࠀ�ࡪ�Ǝơ�ǿŔȥ߿ࠁ߿ࠁ��

Com o advento da Revolução Industrial, passaram a ser desenvolvidas técnicas 
construtivas, a partir do uso do concreto e do aço. O desenvolvimento tecnológico pro-
porcionado nos primeiros anos do século XX contribuíram para o uso em grande escala 
do concreto armado, o que culminou com as vanguardas da época e impulso de novas 
correntes de pensamento que levaram à ascensão do movimento modernista e, conse-
quentemente, o aparecimento de figuras marcantes na história da arquitetura, como 
Le Corbusier e Mies Van der Rohe. O uso da madeira declinou nesse período de eferves-
cência intelectual. 

Entretanto, houveram segundo Moura; Albuquerque; Silva (2014) algumas manifes-
tações da arquitetura que utilizava matéria prima natural, tais como a pedra, o tijolo e a 
madeira, estando  relacionado com o movimento wrightiano que buscava a adaptação 
das edificações ao entorno.  Apenas a partir dos anos de 1980 / 1990 é retomada uma 
discussão mais aprofundada que destaca o desenvolvimento de novas tecnologias com 
o início de manifestações da arquitetura contemporânea e que trazem preocupações 
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quanto a inserção dos usuários nos edifícios e os impactos das ações humanas no meio 
ambiente.   

MORADIAS INFANTIS

O projeto das Moradias Infantis é um exemplo interessante que expressa as mani-
festações da contemporaneidade na concepção arquitetônica. O projeto foi concebido 
em Formoso do Araguaia, no Tocantins (TO), em meio ao encontro de três biomas: Cer-
rado, Amazônia e Pantanal. Encontra-se em um território com a presença de culturas 
indígenas e de povos ribeirinhos que compõe o Brasil profundo. A cidade em questão, 
Formoso do Araguaia, possui uma população de aproximadamente 18.440 habitantes 
segundo dados do IBGE (2019). É um município de pequeno porte que se encontra dis-
tante dos grandes centros urbanos e que fica dentro do Parque do Araguaia. Distante da 
cidade se encontra a Fundação Bradesco, onde o projeto foi implantado e que, por sua 
vez, fica próximo do Rio Javaés que banha as terras férteis da paisagem caracterizada 
pela grande densidade vegetal. (Figura 5). 

bǫǌʠɭŔࡪࠄ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�ƎŔ�bʠȥƎŔƇŴȶ�%ɭŔƎơɽƃȶ�ơȟ�bȶɭȟȶɽȶ�Ǝȶ��ɭŔǌʠŔǫŔ�þ¶�bȶȥʋơɽࡪ�Ǡʋʋɢɽࡪ
ǌʠɽʋŔʽȶʠʋɭŔŹȶƃȶȟ-ǠǫȍƎɭơȥĪǫȍȍŔǌơ-ŔȥʠŔȥŔèz%�zȥʋơɭȥŔʋǫȶȥŔȍáɭǫ˖ơĭǫȥȥơɭ�ࠇࠀ߿ࠁ�Ǡʋʋɢɽࡪ
ˁˁˁǫȥǉȶơɽƃȶȍŔƃȶȟǌơȶǌɭŔ˪ŔȟŔɢŔƎȶŹɭŔɽǫȍ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠆࠀ�ࡪ�Ǝơ�ǿŔȥ߿ࠁ߿ࠁ�

As Moradias Infantis (Figura 6) localizam-se na fazenda de Canuanã, que pertence 
a Fundação Bradesco, e que possui alojamentos para crianças pertencentes às popula-
ções indígenas e ribeirinhas da região. Esses dormitórios são intitulados “Vilas” e são 
dispostos na propriedade em várias unidades separadas que buscam atender a uma 
considerável população.  
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bǫǌʠɭŔࡪࠅ��¡ȶɭŔƎǫŔɽ�zȥǉŔȥʋǫɽ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ -ȟȶɭŔƎǫŔɽǫȥǉŔȥࠀࠅࠈࠈࠆࠇŹɭŹɭƃȶȟ́
tis-rosenbaum-r-plus-aleph-zero>. Acesso em: 16 de jan. 2020.

Devido as condições inapropriadas de alguns dos alojamentos da fazenda, a Fun-
dação Bradesco tratou de idealizar um projeto arquitetônico que melhorasse a habitabi-
lidade das crianças. Sendo assim, foram chamados para compor a equipe técnica para a 
concepção da obra a dupla de arquitetos Gustavo Utrabo e Pedro Duschenes (Figura 7), que 
eram na época recém-formados pela UFPR (2010), sendo sócios fundadores do escritório 
Aleph Zero em Curitiba entre os anos de 2012 - 2018, assim como os conhecimentos em 
design de Marcelo Rosembaun.  

O escritório ao longo de sua curta atuação realizou algumas obras premiadas 
nacionalmente e internacionalmente. Tendo ganho um concurso para intervenção 
no mercado público de Florianópolis – Santa Catarina (BR), em 2014, utilizando-se de 
estrutura metálica. Em outra obra em escala menor, foram concebidas duas casas com 
o uso da Madeira Laminada Colada (MLC) em Amparo, São Paulo (BR), no ano de 2017. 
Mas foi o alojamento de Canuanã que os fizeram ganhar maior visibilidade em âmbito 
internacional tendo sido vencedores do RIBA Internacional Prize – 2018. 

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��eʠɽʋŔʽȶ�čʋɭŔŹȶ�Ū�ƎǫɭơǫʋŔ�ơ�áơƎɭȶ�7ʠɽƃǠơȥơɽ�Ū�ơɽɩʠơɭƎŔ�ƎŔ�ǫȟŔǌơȟ�
bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁǌŔ˖ơʋŔƎȶɢȶʽȶƃȶȟŹɭǠŔʠɽŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔŔȍơɢǠ˖ơɭȶɭǫŹŔࠇࠀ߿ࠁơɽƃɭǫʋȶɭǫȶ-
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ƃʠɭǫʋǫŹŔɢɭȶǿơʋȶơɽƃȶȍŔǫȥɽɢǫɭŔƎȶɭŔऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠅࠀ�ࡪ�Ǝơ�ǿŔȥࠇࠀ߿ࠁ��

Marcelo Rosembaun teve participação exitosa também por meio do Instituto a 
Gente Transforma que auxiliou no processo projetual das moradias. A metodologia 
parte da realização de workshops, entrevistas e, aproximação com a cultura local para a 
compreensão da demanda dos usuários das Vilas. Tal proposta possibilitou serem feitos 
os designs dos mobiliários a partir dos desejos da comunidade e o desenvolvimento de 
trabalhos com simbologias que fazem alusão às tradições locais e expressões culturais 
da região. 

Diante dessa imersão no universo cultural da população local, foi possível extrair 
informações essenciais para as tomadas de decisões no projeto arquitetônico das mora-
dias de Canuanã (Figura 8). A edificação foi idealizada para 540 crianças e adolescentes 
de 7 a 18 anos de idade. As moradias, também conhecidas como Vilas, foram distribuídas 
espacialmente em alojamentos masculinos e femininos com 45 unidades de 6 pessoas 
cada. Antes da realização dessa obra, as estalagens comportavam um número bastante 
superior, o que gerava problemas de privacidade. Ao longo das conversas realizadas com 
os usuários, considerou-se como pertinente reduzir o número de pessoas por unidade 
para que evitasse conflitos internos. 

Assim, tais estratégias relacionam-se com o que Zeeman (1980) apud Voordt e 
Wegen (2013) consideram por (1) Função Social e (2) Função Cultural dos edifícios, sendo 
o primeiro conduzido por variáveis que consideram a formação de espaços que tem 
o intuito de auxiliar no bem-estar e saúde dos usuários, sendo a qualidade de vida a 
principal razão. No segundo caso, tem-se uma arquitetura que leva em conta fatores 
estéticos, ambientais e de planejamento urbano. 
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Figura 8: Planta de Situação das Vilas Masculina e Feminina. 
bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃȶˁơŹƃȶȟŹɭɢɭȶǿơʋȶƎơɽǫǌȥŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔɭȶɽơȥŹŔʠȟơŔȍơɢǠ˖ơɭȶȟȶ-
radias-estudantis-formoso-do-araguaia-to>. Acesso em: 16 jan. 2020.

Foram construídas duas edificações separadas que atendiam a ambos os sexos e 
que foram distribuídas ao longo da escola rural. Na planta do térreo é possível perceber 
a distribuição dos dormitórios que circunlam o desenho dos pátios que humanizam e 
auxiliam no conforto térmico, tendo em vista as altas temperaturas incidentes na região 
(Figura 9). A morfologia arquitetônica segue a modulação pré-estabelecida, que racio-
naliza a construção, contribuindo com a compatibilização da estrutura com a forma.

bǫǌʠɭŔࡪࠈ��áȍŔȥʋŔ��%ŔǫˉŔ�Ǝȶ�þƢɭɭơȶ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ -ȟȶɭŔƎǫŔɽࠀࠅࠈࠈࠆࠇŹɭŹɭƃȶȟ́
-infantis-rosenbaum-r-plus-aleph-zero>. Acesso em: 16 de jan. 2020.
bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠀ��áȍŔȥʋŔ��%ŔǫˉŔ�Ǝȶ�áɭǫȟơǫɭȶ��ȥƎŔɭ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ ࠀࠅࠈࠈࠆࠇŹɭŹɭƃȶȟ́
moradias-infantis-rosenbaum-r-plus-aleph-zero>. Acesso em: 16 de jan. 2020.

São concentrados na fachada sul os acessos para o segundo pavimento, onde são 
distribuídos ambientes coletivos de lazer e estudos interconectados por passarelas e 
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lajes de concreto (Figura 10). A intenção de criar esses outros ambientes foi fruto do 
processo participativo com a comunidade que considerou a importância de haver um 
programa de necessidades que levasse as crianças a enxergar o alojamento como um lar.  

Só podemos desenvolver afeição pelas coisas com as quais nos identifi-
camos – coisas sobre as quais podemos projetar nossa própria identi-
dade e nas quais podemos investir tanto cuidado e dedicação que elas 
se tornam parte de nós mesmos, absorvidas pelo nosso próprio mundo 
pessoal. (HERTZBERGER, 2015, p.170)
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Foram produzidos diferentes mobiliários que têm Rosembaun como um dos prin-
cipais idealizadores. Esse segundo piso também tem a função de construir um espaço 
para contemplação da paisagem natural que cerca a fazendo de Canuanã. 

A partir de um pé direito, com medida considerável, e que pode chegar a 8 m, foram 
instaladas  telhas termo acústicas com inclinação de 5 % e um beiral de 4 metros, possibi-
litando perceber o cuidado com questões de conforto oferecidas pela dupla de arquitetos 
(Figura 11). A partir do corte à seguir percebe-se o uso da modulação estrutural composta 
por MLC de Eucalipto idelaizada pela ITA Construtora, que possui o engenheiro Hélio Olga 
como um dos grandes simpatizantes da madeira derivada de áreas de reflorestamento 
como recurso para soluções de estrutura.    

bǫǌʠɭŔࡪࠀࠀ��-ȶɭʋơ��ȶȥǌǫʋʠƎǫȥŔȍ�ƎŔɽ�ȟȶɭŔƎǫŔɽ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ ࠀࠅࠈࠈࠆࠇŹɭŹɭƃȶȟ́
moradias-infantis-rosenbaum-r-plus-aleph-zero>. Acesso em: 16 de jan. 2020.

O eucalipto tem por característica a durabilidade e alta densidade. É usado com 
bastante frequência na construção civil, na confecção de janelas, portas e como sistema 
estrutural. No caso de estarem expostos a agente externos, é importante fazer o trata-
mento adequado para protege-lo. No caso das moradias a modulação em eucalipto possui 
288 pilares de seção 15x15, distando 5,90 m um do outro. Essas seções são suspensas do 

contato direto com o piso, devido a umidade que pode ser prejudicial, sendo utilizados 
perfis metálicos para a sustentação (Figura 12).

bǫǌʠɭŔࡪࠁࠀ��áơɭɽɢơƃʋǫʽŔ�ǫȥʋơɭȥŔƎŔ�ƎŔɽ�ȟȶɭŔƎǫŔɽ�bȶȥʋơࡪ�ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ ࠀࠅࠈࠈࠆࠇŹɭŹɭƃȶȟ́
moradias-infantis-rosenbaum-r-plus-aleph-zero>. Acesso em: 16 de jan. 2020.

São usados nas paredes tijolos de adobe produzidos com terra da própria fazenda. 
A partir do domínio da técnica empregada foram propostos cobogós que auxiliam na 
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ventilação cruzada e remetem elementos arquitetônicos confeccionados pelos próprios 
morados da localidade (Figura 13). Essa relação de solução projetual com referência às 
tradições de um dado contexto pode ser percebido também nas portas que dão acesso 
aos dormitórios, pois as mesmas são marcadas com simbologias indígenas que iden-
tificam os usuários de cada unidade (Figura 14). Esse cuidado com os detalhes foram 
uma das marcas desse projeto que resgata saberes ancestrais a partir do uso de técnicas 
contemporâneas de construção.

Figura 13: Analogias dos cobogós das moradias infantis com casas vernaculares locais. Fontes: 
ऒǠʋʋɢࡪɭȶɽơȥŹŔʠȟƃȶȟŹɭɢɭȶǿơʋȶɽǉʠȥƎŔƃŔȶŹɭŔƎơɽƃȶƃŔȥʠŔȥŔऑ��ऒǠʋʋɢɽࡪˁˁˁŔɭƃǠƎŔǫȍ ƃȶȟ́
ŹɭŹɭࠀࠅࠈࠈࠆࠇȟȶɭŔƎǫŔɽǫȥǉŔȥʋǫɽɭȶɽơȥŹŔʠȟɭɢȍʠɽŔȍơɢǠ˖ơɭȶऑ��ƃơɽɽȶ�ơȟࠅࠀ�ࡪ�Ǝơ�ǿŔȥ߿ࠁ߿ࠁ�

Essas relações entre as produções vernaculares aliados às técnicas de constru-
ção mais atuais encontra-se no que os pesquisadores Vale e Vale (1991 apud J JENCKS; 
KROPF, 2006 ), pioneiros especialistas em habitações sustentáveis, consideram por uma 

arquitetura verde. Os estudiosos atribuem alguns princípios que levam a uma confor-
mação sustentável de uma obra, tais como a concepção projetual aliada ao clima de 
uma determinada região, o reconhecimento das pessoas envolvidas em todas as etapas 
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de produção, consideração quanto à inserção em um dado sítio, assim como relações 
de conforto ambiental que auxiliam na eficiência energética e consequente redução de 
impactos no meio natural.

bǫǌʠɭŔࡪࠃࠀ���ȥŔȍȶǌǫŔɽ�ɽǫȟŹȷȍǫƃŔɽ�ƎŔ�ơȥʋɭŔƎŔ�Ǝȶɽ�Ǝȶɭȟǫʋȷɭǫȶɽ�ƃȶȟ�ǌɭŔ˪ɽȟȶɽ�ɢɭȶƎʠ˖ǫƎȶɽ�ɢȶɭ�
ȟȶɭŔƎȶɭơɽ�ȍȶƃŔǫɽ�bȶȥʋơɽࡪ�ऒǠʋʋɢࡪɭȶɽơȥŹŔʠȟƃȶȟŹɭɢɭȶǿơʋȶɽǉʠȥƎŔƃŔȶŹɭŔƎơɽƃȶƃŔȥʠŔȥŔऑ�
ŔɭƃǠƎŔǫȍˁˁˁࡪ�ऒǠʋʋɢɽ �ȟȶɭŔƎǫŔɽǫȥǉŔȥʋǫɽɭȶɽơȥŹŔʠȟɭɢȍʠɽŔȍơɢǠ˖ơɭȶऑࠀࠅࠈࠈࠆࠇŹɭŹɭƃȶȟ́
Acesso em: 16 de jan. 2020.

Sendo assim, as Moradias Infantis produzidas em Formoso do Araguaia é um 

exemplo que considera as abordagens arquitetônicas que vem sendo cada vez mais 
discutidas na contemporaneidade e que buscam unir tecnologia na confecção das peças, 
tectônica, na beleza dos materiais empregados e sistemas de encaixe, assim como a sus-
tentabilidade a partir do diálogo com a comunidade, o uso de referências ancestrais e 
madeiras derivadas de áreas de reflorestamento, considerando as potencialidades do 
território brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção arquitetônica desenvolvida a partir dos anos de 1990 passou a levar 
em conta questões ecológicas que vem influenciando até os dias atuais os modos de 
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construção. O Brasil como um país emergente que possui em suas tradições construtivas a 
escola moderna, ainda passa por dificuldades em implantar novas formas de se construir 
e que vão além do uso do concreto armado, já consolidado no país. Essas dificuldades 
já se mostram passíveis de se vencer à medida que são usadas técnicas com a madeira 
como sistema construtivo. As Moradias Infantis em Formoso do Araguaia (TO) ganhou 
grande notoriedade tanto nacional quanto internacional por estar em consonância 
com algumas tendências contemporâneas citadas. Ainda existem novos passos a serem 
dados, pois espera-se que pesquisas atualizadas no campo da engenharia e da arquitetura 
possam ainda dar respostas para os desafios do começo do século XXI, contribuindo 
para um desenvolvimento mais sustentável e adequado para os diferentes contextos.  
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RESUMO

Aprendizagem autônoma é a capacidade de aprender sobre algo sem que alguém precise 
ensiná-lo. Não é da competência exclusiva de pessoas com pós-graduação, mas quando os 
mestrados e doutorados monopolizam as oportunidades de pesquisa, eles enviam a mensagem 
errada: as únicas pessoas que podem pesquisar são aquelas que atingem esse nível de educação. 
Ao evitar uma distinção tão nítida entre projetos de pesquisa e projetos de ensino, é possível 
começar a explorar situações didáticas que são ao mesmo tempo. Os princípios pedagógicos 
que deram origem a um grupo de pesquisa que há 20 anos explora maneiras de educar sobre 
conforto ambiental e eficiência energética em um programa de arquitetura são apresentados 
aqui. O aprendizado derivado de ser cientificamente produtivo ao trabalhar com estudantes 
de graduação também é compartilhado.

PALAVRAS-CHAVE: pesquisa, graduação, estratégias de ensino, educação tecnológica.

ABSTRACT

Autonomous learning is the ability to learn about something without someone having to teach 
it. It is not the exclusive competence of people with postgraduate studies, but when master’s 
degrees and doctorates monopolize research opportunities, they send the wrong message: the 
only people who can research are those who reach that level of education. By avoiding such a 
sharp distinction between research projects and teaching projects, it is possible to start exploring 
didactic situations that are both at the same time. The pedagogical principles that gave rise to 
a research group that for 20 years have explored ways to educate in Environmental Comfort 
and Energy Efficiency in an architecture program are presented here. The learning derived from 
being scientifically productive when working with undergraduate students is also shared.

KEYWORDS: research, undergraduate, teaching strategies, technological education.  

RESUMEN

El aprendizaje autónomo es la capacidad de aprender acerca de algo sin necesidad de que alguien 
lo tenga que enseñar. No es una competencia exclusiva de las personas con estudios de posgrado, 
pero cuando maestrías y doctorados monopolizan las oportunidades de investigación, emitien 
un mensaje erróneo: las únicas personas que pueden investigar son aquellas que llegan a ese 
nivel de formación. Si se evita una distinción tan marcada entre proyectos de investigación y 



1223

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

proyectos de enseñanza es posible comenzar a  explorar situaciones didácticas que son ambas 
cosas al mismo tiempo. Se presentan aquí los principios pedagógicos que dieron origen a un 
grupo de investigación que desde hace 20 años explora maneras de educar en Confort Ambiental 
y Eficiencia Energética en un programa de arquitectura. Se comparten también los aprendizajes 
derivados de ser científicamente productivos cuando se trabaja con estudiantes de pregrado. 

PALABRAS-CLAVE: investigación, pregrado, estrategias didácticas, formación tecnológica.

INTRODUCCIÓN

La educación y la investigación en confort ambiental y eficiencia energética, tra-
dicionalmente se han entendido como dos asuntos separados. No es intención rebatir 
aquí esa postura, pero la escasez de recurso docente en nuestra Universidad hizo muy 
conveniente que intentáramos hacer ambas cosas de manera simultánea. Procurando 
atender una mayor cantidad de actividades, los profesores que fundamos el Grupo EMAT 
comenzamos en el año 2000 a explorar maneras de convertir a nuestros estudiantes 
de pregrado en nuestros aliados de investigación (Salazar, 2000). Las modalidades que 
hemos explorado durante estos 20 años han sido extremadamente diversas, pero la 
gran mayoría de ellas comparten las siguientes cuatro características: 1) se insertaron 
en el contexto de un curso regular, 2) respetaron el calendario académico, 3) aportaron 
calificaciones periódicas al sistema y por supuesto, 4) cumplieron con los objetivos del 
programa académico de la asignatura. 

La experiencia ha permitido demostrar que para nuestro pequeño grupo de inves-
tigación evitar la separación entre docencia e investigación es posible pero sobre todo, 
muy favorable. Para ayudar a entender el camino que fue preciso recorrer es necesario 
mencionar primero dos limitaciones autoimpuestas que son algo así como el ADN del 
grupo de investigación. No son más que reglas de juego, ideadas para fomentar la inno-
vación y la creatividad del equipo docente (Figura 1):
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Figura 1 – Desarrollo de un elemento prefabricado en concreto que permite la ventilación natural 
ˊ�ȍŔ�ŔʋơȥʠŔƃǫȷȥ�ŔƃʡɽʋǫƃŔ�áɭȶˊơƃʋȶ�Ǝơ�ǫȥʽơɽʋǫǌŔƃǫȷȥ�ƃȶȥƎʠƃơȥʋơ�Ŕ�ɢŔʋơȥʋơ�ǫȥƎʠɽʋɭǫŔȍ�ɭơŔȍǫ˖ŔƎȶ�ƃȶȥ�
ơɽʋʠƎǫŔȥʋơɽ�Ǝơࠃ��Ŕȵȶ�Ǝơ�ŔɭɩʠǫʋơƃʋʠɭŔ��ȍ�ǉȶȥƎȶ�ƃŖȟŔɭŔ�Ǝơ�ɢɭʠơŹŔɽ�ŔƃʡɽʋǫƃŔɽ�ˊ�ʋʡȥơȍ�Ǝơ�ʽǫơȥʋȶ�
Fȥ�ɢɭǫȟơɭ�ɢȍŔȥȶ�Ǝȶɽ�ɢɭȶʋȶʋǫɢȶɽ�Ǝơ�ɢɭʠơŹŔ�ˊ�ơɽʋʠƎǫŔȥʋơɽ�ǠŔƃǫơȥƎȶ�ȟȶƎơȍŔƃǫȶȥơɽ�ȟơƎǫŔȥʋơ�
ŔƃʡɽʋǫƃŔ�ǌơȶȟƢʋɭǫƃŔ�ˊ�ɽǫȟʠȍŔƃǫȶȥơɽ�ƃȶȟɢʠʋŔƃǫȶȥŔȍơɽ�Ǝơ�-b7�bʠơȥʋơࡪ��Ǝơɭ�eŔɭƃǭŔࠈࠀ߿ࠁ�

a) Está prohibido repetir ejercicios exitosos, a pesar de que los contenidos sean los 
mismos a los del curso anterior. Puede sonar a despilfarro del recurso docente, pero inicial-
mente queríamos darle diversidad a nuestra experiencia laboral evitando la monotonía 
de los cursos idénticos año tras año. La cosa comenzó como un juego: idear cada vez una 
manera diferente para involucrar a nuestros estudiantes con el aprendizaje del mismo 
tema del semestre pasado. De acuerdo a esta condición todos los proyectos, ejercicios y 
exámenes de evaluación cambian entre una versión del curso y la versión siguiente. Lo 
hicimos así porque queríamos hacer minería en la producción de conocimiento nuevo. 
Pero no todo es prohibición: se vale repetir ejercicios defectuosos para intentarlos 
mejorar. La primera regla de juego efectivamente nos regaló una gran diversidad en 
nuestra experiencia docente, pero brindó además un maravilloso resultado inesperado: 
sin habernos propuesto comenzamos a explorar los campos didácticos de la Eficiencia 
Energética y el Confort Ambiental en la Arquitectura. Volveremos a esto más adelante.
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b) Está prohibido orientar a nuestros estudiantes para que inviertan su esfuerzo 
en realizar actividades de las cuales anticipadamente conocemos su respuesta. En un 
primer vistazo parece una complejidad innecesaria que tiene el riesgo adicional de 
complejizar el proceso de evaluación. La perspectiva obtenida gracias al esfuerzo de 
trabajar satisfaciendo esta segunda restricción aclaró el tema: para que un problema sea 
auténtico es imprescindible que también el docente desconozca su solución. La intuición 
se vio confirmada: en un proceso educativo los problemas auténticos son necesarios. 
Educamos profesionales para que sean capaces de solucionar problemas futuros, pro-
blemas de los que no conocemos aún su respuesta y que casi siempre ni siquiera han 
sido identificados cuando el proceso educativo está en marcha. Los problemas ficticios 
no sirven para educar en eso pues como ya fueron resueltos, ni siquiera son problemas.

 Es paradójico que sean las restricciones las que hacen posible un juego. Esto conecta 
con nuestro tercer aprendizaje: la ausencia de restricciones, es decir la libertad absoluta, 
no hace necesario el ejercicio de la creatividad e inutiliza las intenciones pedagógicas 
orientadas a fomentar el ejercicio de la creatividad de nuestros estudiantes. Las restric-
ciones le aportan riqueza a nuestra experiencia porque reclaman una postura mental 

particular. Nuestra mente opera distinto si se está “buscando” una respuesta provisio-
nalmente escondida, que si se está “creando” una nueva solución (Figura 2).

Figura 2 – Proceso de vaciado en concreto de los prototipos de elementos calados que fueron 
ƎǫɽơȵŔƎȶɽ�ˊ�ŔȥŔȍǫ˖ŔƎȶɽ�ƎơƎơ�ơȍ�ɢʠȥʋȶ�Ǝơ�ʽǫɽʋŔ�Ŕƃʡɽʋǫƃȶ�ˊ�Ǝơ�ʽơȥʋǫȍŔƃǫȷȥ�ɢȶɭ�ƃŔƎŔ�ǌɭʠɢȶ�Ǝơ�
estudiantes matriculados en el curso Énfasis en Arquitectura Bioclimática. Luego de esta etapa 
se comenzaron a realizar las pruebas físicas con sonómetros. Fuente: Ader García, 2019.
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En nuestro “juego” hemos recombinado muchas veces estos dos trozos de ADN. 
Evitar la infracción de nuestras reglas autoimpuestas hace necesaria una aproximación 
muy creativa para que cada semestre podamos diseñar, gestionar y concluir un ejercicio 
diferente. Resolver el “problema” de nuestro juego siempre es el pre-requisito semestral 
para llevar los temas de la sostenibilidad, el confort y la eficiencia energética a nues-
tras clases. Esto abrió las puertas a un cuarto aprendizaje inesperado: la innovación es 
algo innato al Homo Sapiens y surge de manera espontánea cuando el contexto la hace 
necesaria. Sin el contexto apropiado no tiene sentido ser recursivo. Como resultado 
la innovación se vuelve innecesaria y por lo tanto no se expresa. Cómo puede alguien 
aprender a gestionar su capacidad de innovación si los contextos formativos en los que 
participó no la hicieron una herramienta valiosa y necesaria?

Existen conocimientos que son imposibles de ser enseñados, sin que esto signifique 
que se trate de algo imposible de aprender. En estos casos es imperativo que el aprendiz 
disponga de un ejemplo a imitar para que el aprendizaje pueda suceder. Es oportuno 
un ejemplo: aprendimos nuestro idioma materno porque en el momento oportuno de 
nuestro desarrollo cerebral se nos habló en ese idioma. La competencia lingüística es 
innata al ser humano, pero hablar japonés no. Este es el motivo por el cual las personas 
que nacen sordas regularmente también son mudas.

Si el docente no expone al grupo de estudiantes sus habilidades creativas en sus 
cursos entonces ellos no tendrán una oportunidad para intentar seguir su ejemplo y 
aprender, también ellos, a ser creativos. Se trata de crear un ambiente de co-responsa-
bilidad donde docentes y estudiantes aportan al proceso, construyendo relaciones en 
los que la recursividad pueda convertirse en un motor de la innovación. Es un esquema 
mucho más productivo que reproducir año tras año los mismos ejercicios. Obligarse a 
producir algo nuevo ayuda a que otros aprendan. En ocasiones no hay nada mejor que 
un buen ejemplo.

Desde una posición conservadora un investigador se intenta rodear de sus mejores 
estudiantes y asigna las tareas más complejas a las personas más entrenadas. Suena 
razonable, pero esta práctica tiene un revés: las personas más entrenadas también 
son las que menos pueden aprender de la realización de esa tarea. Desde un enfoque 
investigativo tiene todo el sentido, pero desde un enfoque orientado a la formación de 
recurso humano sería preferible que la tarea se le asignara al menos conocedor, con el 
debido acompañamiento, claro está. La conformación de equipos de trabajo orientados 
a la ejecución de investigaciones es un criterio válido para un centro de investigaciones, 
pero no para una Escuela de Arquitectura. Para los docentes de educación superior las 
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investigaciones son el medio, no el fin. Es aquello que precisamos hacer para formar el 
recurso humano capaz de realizar este tipo de tareas.

t'9O'�A[U��ZU�'q}��O

Los seres humanos aprendemos por necesidad o motivación, por eso las mejores 
oportunidades de aprendizaje las ofrecen situaciones en que individuos motivados 
se enfrentan a problemas cuya solución les resulta necesaria. Un contexto pedagógico 
siempre es ficticio, se crea para que en su interior ocurran situaciones controladas, cer-
radas, simplificadas y por tanto irreales aunque efectivas para la adquisición de cierto 
conocimiento. Estas situaciones son necesarias porque adquirir cierto conocimiento 
puede estar acompañado de riesgos enormes, de situaciones imprevisibles, de costosas 
y a veces catastróficas consecuencias. Los profesores diseñamos y gestionamos estas 
situaciones artificiales donde se hace necesario el desarrollo de alguna competencia. 

Una situación de aprendizaje efectiva requiere construir un escenario controlado, 
acotado, simplificado y abordable en el tiempo y recursos disponibles, asegurando que 
no se desvirtúe ni desfiguren las conexiones con la realidad. Es el docente quien pone 
al servicio de sus estudiantes su entrenamiento y experiencia para diseñar situaciones 
donde se encuentran encapsuladas las facetas de la realidad que son de mayor interés 
y pertinencia para los estudiantes. Deberá motivar a sus estudiantes para que inviertan 
sus esfuerzos en esa dirección y una vez la situación de aprendizaje comience a rodar, 
ahora la responsabilidad consistirá en gestionar el proceso, para asegurarse que los 
aprendizajes requeridos efectivamente ocurran. 

El tipo de oportunidades que aprovechamos en nuestro grupo para construir 
las situaciones de aprendizaje son diversas, pero siempre que tema, tiempo y equipo 
humano así lo permiten, se opta por aquellas que cumplan dos requisitos: a) Que su 
realización haga necesaria la producción de conocimiento nuevo, científicamente 
relevante y pertinente para nuestro contexto y b) Que los compromisos académicos que 
asumen los estudiantes sean externos al sistema universitario donde están inmersos. La 
importancia de elegir problemas y situaciones tan reales como sea posible ya fue objeto 
de argumentos previos, pero que preferiblemente sean además compromisos externos 
a la comunidad académica a la que pertenecemos reclama una explicación adicional. 

Regularmente el proceso comienza con la conformación de un grupo de estudian-
tes que eligieron un tema de estudio. Posiblemente primero redactaron un título, luego 
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un abstract, inscribieron el trabajo de investigación en algún evento o concurso y se 
comprometieron a escribir un artículo completo para presentar sus resultados. Una 
vez llega un mensaje de aceptación del trabajo y los estudiantes se percatan que efecti-
vamente podrán presentar y publicar en ENCAC, PLEA, MACDES, VELUX, HOLCIM, SOLAR 
DECATHLON, EUROELECS, una bienal o cualquier otro evento o concurso organizado por 
una institución externa, sucede algo muy efectivo para traspasar la frontera de lo peda-
gógicamente ficticio. En ese momento los estudiantes tienen un problema bien real qué 
solucionar: tendrán que cumplir con una fecha límite y asegurar la calidad científica 
necesaria para que su trabajo efectivamente se pueda incluir en la programación del 
evento. Sin duda es todo un honor representar a la propia Universidad en un certamen 
internacional, pero es un beneficio honorífico secundario. La razón principal para cam-
biar el entorno en que sucede la evaluación de un trabajo es elevar la dósis de realismo. 
No es lo mismo que un estudiante reciba, de parte de su docente, una mala calificación 
por haber realizado un trabajo mediocre que perder la oportunidad de participar en un 
evento científico internacional.

Que un estudiante antes de su graduación ya haya publicado en un evento inter-
nacional o en una revista indexada, es un trampolín inmenso para su vida académica 
y profesional. Becas y pasantías le serán más fáciles de obtener y su hoja de vida lucirá 
diferente a la del resto de sus compañeros de promoción. Sin embargo esto también es 
secundario. Lo importante es que cuando se tiene éxito en esta empresa, se ha puesto en 
marcha un excelente motor del aprendizaje. Este joven investigador podrá comenzar a 
hacer conexiones con una comunidad académica, poseerá una línea de investigación 
propia con qué continuar su formación profesional y sabrá cómo continuar en su desar-
rollo. Que los estudiantes conquisten su autonomía didáctica (es decir, que sean capaces 
de aprender sin necesidad de que nadie les enseñe o les sirva de guía) es el propósito 
central de los procesos formativos en la educación superior.    

MORALEJA UNO: Compromisos académicos adquiridos por fuera de la comunidad 
académica hacen posible que la evaluación no la hagan los docentes del curso, sino los 
pares académicos externos que conforman el Jurado o el Comité Científico del evento. 
Esto permite que el docente asuma un rol diferente: dejará de ser “aquel para quien se 
realizan los trabajos” y podrá comenzar a participar como asesor del proceso, que es algo 
mucho más cercano al ejercicio profesional. También sus estudiantes cambiarán de rol: 
dejarán de hacer las cosas “porque el profesor las solicitó” para ejercer su autonomía 
didáctica (Chevallard, 1977).

t'9O'�A[U�}'[tA��
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Todo proceso de aprendizaje implica que un aprendiz interactúe con algo que le 
resulta desconocido. La participación de otras personas no es imprescindible para que 
el aprendizaje suceda, pero acelerar este proceso será posible siempre y cuando se trate 
de asuntos conocidos para la sociedad, pero desconocidos para el aprendiz. Para hacerse 
cargo de esta tarea se necesitaron los profesores, personas que saben algo y que ayudan 
a que otras personas comprendan cosas nuevas para ellas. Pero cuando son temas des-
conocidos para todos, se requieren personas capaces de aprender sin necesidad de que 
nadie les enseñe, a los que comúnmente denominamos “investigadores”. Parece que allí 
los aprendices son inoportunos, como si los investigadores no fueran exactamente eso: 
personas que están aprendiendo acerca de algo que les resulta desconocido. 

En realidad la única diferencia es que para las cosas que aún no se conocen es 
imposible encontrar alguien que las pueda enseñar. En estos casos forzosamente serán 
aprendizajes sin participación de profesor alguno, pero esto no es razón para excluir 
a los estudiantes de pregrado, porque este tipo de problemas también pueden ser muy 
adecuados para que alguien aprenda de ellos. De paso, también aprenderán a aprender, 
lo cual normalmente termina siendo mucho más importante. No hay ninguna razón 
objetiva que demuestre la conveniencia de que una modalidad de aprendizaje tenga 
que anteceder a la otra, pero sí hay evidencias de lo importante que es que cualquier 
profesional pueda aprender acerca de algo, haya o no un profesor a la mano. Lograrlo es 
muy sencillo, basta configurar una situación de aprendizaje autónomo donde el sistema 
didáctico cumple dos requisitos: a) que el aprendiz tenga margen de maniobra y b) que el 
docente organice la situación de aprendizaje para que su participación sea innecesaria.

Los ejercicios prediseñados pueden ser aburridos, pero son prácticos y es indiscu-
tible que son útiles para ayudar a aprender algo que ya se sabe. Equivale a una ruta que 
prepara un docente y que luego se la impone a sus estudiantes para que al recorrerla, 
aprendan aquello que él o ella ya sabía. Pero no es posible diseñar una ruta para que 
otro aprenda lo que uno mismo desconoce. Mucho se podrá aprovechar de experiencias 
previas, pero siempre serán necesarios ajustes metodológicos en el proceso. Por esta razón 
la situación de aprendizaje debe permitirle al aprendiz ajustar su plan de acción y para 
ello el docente deberá permitir en su curso un elevado nivel de autonomía estudiantil.

El segundo requisito también reclama un poco de ampliación. En una situación 
de aprendizaje autónomo no tiene por qué haber un profesor. Si el docente que diseñó 
la actividad fue exitoso haciendo su tarea, estará entonces desocupado porque el pro-
ceso de aprendizaje ocurrirá solo. Claramente es una situación ideal y que rara vez 
sucede, entre otras cosas porque los estudiantes llevan años recibiendo pasivamente 
sus clases, la mayoría son muy poco autónomos y no asumen adecuadamente este tipo 
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de oportunidades. Lo que sucede con las situaciones de aprendizaje autónomo es que 
el docente suele estar ocupado, pero no dictando clases sino gestionando los procesos 
de interacción entre sus estudiantes y los temas de estudio. Cuando esto sucede es 
muy importante moderarse y evitar demasiadas intervenciones al proceso, para evitar 
imponer la visión e intereses propios en lo que los estudiantes deciden invertir sus 
esfuerzos de estudio. Aquí hay un delicado balance: por un lado está la postura del asis-
tencialismo permanente que devuelve la situación a una clase magistral convencional. 
El otro extremo tampoco conviene, la desasistencia absoluta, como si los estudiantes 
fueran investigadores ya formados.

Cuando una persona no se le ofrece la oportunidad de poner a prueba sus creencias 
entonces no aprende (Duckworth, 1996). Conviene insistir: si los estudiantes ejecutan 
el guión que les redactó su docente, se alejan de aquello a lo que se les quiere acercar. 
Cada vez que el docente interviene demasiado y comienza a imponer su punto de vista 
convierte a sus estudiantes en sus auxiliares y pierden la posibilidad de asumir el rol 
de investigadores. El camino más breve para garantizar que las interacciones serán 
efectivas es permitir que los aprendices sean los responsables de la selección temática 
y la definición metodológica. Así habrá verdaderas situaciones de confrontación entre 
lo esperado por ellos (preconceptos) y lo que les informa su experiencia una vez la inte-
racción ha ocurrido. Se llama Cambio Conceptual y es una poderosa herramienta para 
que alguien cambie sus puntos de vista con respecto a un tema.

MORALEJA DOS: Construir sistemas didácticos orientados al aprendizaje de temas 
conocidos es sencillo porque observar los patrones de error y solucionar los tropiezos 
de sus estudiantes son suficientes para que un docente perfeccione su aproximación 
pedagógica. Pero cuando interesan situaciones didácticas orientadas al aprendizaje de 
temas aún no conocidos, se evidencia que los sistemas didácticos convencionales no 
operan allí con eficacia porque se puede ayudar a aprender a investigar, pero eso no 
significa que podamos enseñar a investigar, que es algo bien distinto. La buena noticia 
es que si la situación de aprendizaje es auténtica, hará imprescindible las acciones 
investigativas que los estudiantes deben aprender a hacer.

t'9O'�A[U�T'}Z#ZO[:A��

Para muchos docentes enfrentarse al diseño de una situación de aprendizaje con 
tantos grados de libertad es infrecuente y surgen muchas inquietudes acerca de las 
estrategias efectivas para diseñar y gestionar este tipo de ejercicios. Basta pensar en el 
proceso de evaluación, que parece convertirse en un desafío inmenso: con qué funda-
mento un docente podría evaluar un trabajo que no conoce bien y sobre un tema que 
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no ha explorado suficientemente? No es que el docente esté mal preparado, es algo que 
sucede muy fácilmente cuando se alienta a los estudiantes para que apliquen su creati-
vidad en realizar trabajos innovadores. La autenticidad de una situación de aprendizaje 
indudablemente acarrea incertezas, las mismas que quisiéramos aminorar a favor de 
nuestros estudiantes. Pero todos los tanteos errores que cometen los estudiantes son 
importantes y necesarios para que el trabajo sea de ellos, no de su profesor (Salazar, 2018). 
Es importante darle espacio al error, sacar provecho de allí y permitir que los estudiantes 
hagan sus ajustes a medida que van aprendiendo al interactuar con el tema de estudio, 
exactamente como lo haría un investigador formado. 

Nuevamente borrar la línea limítrofe entre docencia e investigación es benéfico. 
Ciertamente evaluar trabajos de ese tipo es complejo en un sistema académico orientado 
hacia la enseñanza, pero no tiene nada de extraño si estamos inmersos en un sistema 
académico orientado hacia el aprendizaje. De hecho se trata de un problema ya resuelto 
por el Comité Académico de cada una de las revistas y de cada uno de los congresos y 
simposios donde se aplica el sistema de evaluación por pares académicos. Es habitual 
que un evaluador o un jurado no sepan de un tema tanto como el autor del trabajo evalu-
ado y sin embargo, esto no es impedimento para que emitan su concepto. La diferencia 
está en que normalmente un trabajo de investigación concluye, o por lo menos avanza, 
mediante la publicación de artículos debidamente evaluados por pares académicos. 
Los artículos son productos de la labor investigativa y por eso primero fue el proyecto 
y luego el producto. Pero cuando el esquema se emplea como plataforma educativa las 
cosas se invierten: el esquema de un artículo puede ser el punto de partida del proceso 
de investigación. De esta forma la exploración metodológica necesaria para aprender 
algo que merezca luego ser escrito se aprovecha como soporte del proceso formativo.

Estudiantes con 17 a 20 años de edad llegan a nuestros cursos con escasas fortalezas 
conceptuales y metodológicas, no son adultos y tampoco profesionales. La pérdida de 
rumbo es un riesgo de las situaciones de aprendizaje autónomo y la corta edad de los 
participantes aporta negativamente al proceso. Por este motivo el permanente acom-
pañamiento y asesoría científica del docente son aquí muy necesarios para mantener 
el proceso correctamente orientado, a diferencia de la manera como se atienden estos 
procesos de investigación cuando quienes los realizan son estudiantes de maestría o 
doctorado.

Se han explorado variadas alternativas para desencadenar y gestionar este tipo 
de actividades, una de las opciones que se aplican con mayor frecuencia es comenzar 
solicitando a los estudiantes que redacten el título y el abstract de su futuro artículo. 
No es nada convencional que alguien comience escribiendo el título de algo que aún no 
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existe, pero es una excelente y muy económica manera de que un estudiante comience a 
orientar su interés investigativo. El proceso es instrumentalmente muy simple: redactar 
un documento de 250 palabras que tenga algún título. Sin embargo el proceso que está 
detrás es complejo: nombrar los fenómenos por su nombre, no repetir sendas de inves-
tigación muy transitadas, identificar y corregir las ingenuidades naturales del proceso, 
aprender a manejar bases de datos, identificar referencias bibliográficas, aprender a 
citar, leer en inglés técnico, habituarse al argot del tema elegido… En el proceso los par-
ticipantes tendrán que optar por un tema, prefigurar una metodología y decidir acerca 
del tipo de productos que se deberán obtener al final del proceso. No es poca cosa y al 
final, el resultado es totalmente adecuado para hacer una evaluación de los avances del 
curso y permite además inscribir el trabajo en el próximo evento científico.

Los beneficios de producir un texto tan breve son enormes. Por ejemplo, la actividad 
filtra a las personas que efectivamente estarán comprometidas con el trabajo, ayuda a 
seleccionar el tipo de documentos de apoyo que el docente debería suministrar, vuelve 
pertinentes trabajos previamente realizados por antiguos estudiantes e involucra a 
los estudiantes en el estudio de documentos técnicos con una dirección y motivación 
clara. Luego de 3 ó 4 versiones de ese corto texto, los diálogos acerca de los sustantivos y 
verbos adecuados para incluir en el título, la búsqueda de referencias bibliográficas, la 
lectura de publicaciones técnicas acerca de temas similares y la exploración narrativa 
para redactar un resumen completo y con una estructura coherente, aporta mucho a 
que estudiantes de pregrado formulen exitosamente un trabajo de investigación.

Pero cuando los estudiantes ingresan al curso con un tema de interés previamente 
elegido y se les sugiere comenzar por la redacción de un título, la estrategia pierde 
efectividad. Casi siempre los estudiantes se quedan atascados intentando perfeccionar 
la redacción del título y para estos casos es mucho mejor que se dediquen entonces a 
redactar los alcances del trabajo, lo que permite usar el problema que interesa resolver 
como punto de partida del proceso. Es una aproximación más convencional: intentar 
que los alcances de un trabajo estén definidos antes que su título. Se ha explorado 
también el iniciar un proyecto por su diseño metodológico y posiblemente sea esta la 
condición ideal, pero rara vez un estudiante está en capacidad para ello. Por el contrario, 
la parte metodológica es la que mayores dificultades genera porque cuando alguien es 
capaz de planear un “como” es porque ya ha investigado en temas similares. No es el 
caso cuando el protagonista es un estudiante de pregrado sin experiencia alguna en el 
tema de investigación.

La ruta menos convencional de todas también la exploramos: comenzar un proyecto 
de investigación redactando las conclusiones del artículo que publicará sus resultados. 
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Es empezar por el final y aunque claramente es imposible conocer las conclusiones de 
un trabajo antes de haberlo siquiera iniciado, se trata de conclusiones preliminares del 
tipo: “en x% de ocasiones se presenta un y% de afectación y un z% del espacio supera 
determinada condición”. Este tipo de textos, que predefinen el carácter y estructura que 
tendrán las conclusiones, ayudan mucho a clarificar el diseño metodológico adecuado 
para llegar hasta allí, la secuencia de actividades necesarias para producir los datos, así 
como las limitaciones científicas y metodológicas que tendrían que ser superadas. Por 
supuesto cuando el trabajo concluye se redactan de nuevo.

Suena arriesgado desde el punto de vista del docente: permitir la selección del tema, 
intervenir poco en el diseño metodológico, fomentar que sus estudiantes empiecen a 
redactar el artículo antes de haber comenzado la investigación…. Cómo asegurar el ren-
dimiento del esfuerzo de los estudiantes con tantas variables que escapan del control 
del docente?. Los temores tienen fundamento, pero tranquiliza mucho si se cambia de 
perspectiva: lo más importante que debe suceder en un proceso formativo en lo técnico 
es propiciar una formación orientada a la investigación y la innovación porque los 
medios técnicos y los conocimientos científicos de hoy no serán los de mañana. Cuando 
en el futuro un ex alumno enfrente un problema de investigación, lo afrontará con 
herramientas más modernas y con un marco teórico actualizado en comparación con 
el que hoy tenemos, pero abordará el problema tal como aprendió a hacerlo cuando 
estaba en la Universidad.

MORALEJA TRES: La exploración didáctica es legítima y necesaria, pero no es posible 
participar de ella sin asumir también algunos riesgos. Es imperativo que los docentes 
nos expongamos también a cometer errores y hay dos fuertes razones para ello: primero, 
el potencial educativo de ver a alguien resolviendo sus errores es inmenso. Si el docente 
jamás comete errores en sus clases, le roba a sus estudiantes la oportunidad de observar 
cómo interactuar con los errores. Y lo segundo, que es lo más importante: el conocimiento 
se construye a partir de los errores debidamente identificados, corregidos y superados. 
Si en cada ejercicio académico los docentes no aprendemos algo nuevo, es porque no 
estamos haciendo nuestro trabajo.

CONCLUSIÓN

Ciencia y tecnología se desarrollan y aplican de maneras muy diferentes a las de 
un pasado reciente. Es un campo de conocimiento que experimenta un veloz desarrollo 
y no hay ninguna razón para suponer que los métodos educativos que regularmente se 
utilizan no necesitan ajustes y mejoramientos. Las situaciones de aprendizaje autónomo 
son particularmente favorables para los procesos educativos en confort y eficiencia 
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energética, pero es necesario realizar una continua exploración pedagógica en el tema. 
La bibliografía no es abundante, pero eso no es un impedimento sino un incentivo para 
emprender investigaciones didácticas que nos ayuden a continuar elevando la calidad 
de nuestro trabajo.
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RESUMO

A Mesorregião do Norte de Minas/MG destaca-se por abrigar uma diversidade de comunida-
des tradicionais que ocupam, geralmente, as margens do Rio São Francisco e que estabelecem 
forte vínculo com o território onde se inserem, de onde extraem os recursos naturais para 
subsistência e que são suporte para manifestação de seus saberes e de suas atividades cultu-
rais. Não obstante, apesar da importância cultural que desempenham e de contribuírem para 
manutenção de áreas de interesse ambiental, essas comunidades têm lidado com ameaças de 
remoção e de perda de suas referências culturais e saberes por conta de impasses fundiários. 
Nesse contexto, destacam-se a Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata - São Francisco/
MG e a Comunidade Vazanteira que habita as matas secas/MG, que serão foco de estudo deste 
trabalho e que lidam com incertezas quanto ao processo de legitimação de suas terras. Assim, 
o artigo proposto, de base qualitativa, tem como objetivo compreender os desafios vinculados 
a permanência dessas comunidades tradicionais em seus territórios e de perpetuação dos seus 
saberes tradicionais, que têm sido repassados de geração por geração. 

PALAVRAS-CHAVE: comunidades tradicionais. Norte de Minas. conflitos territoriais. tradições 
culturais.

ABSTRACT

The Mesoregion of Norte de Minas at Minas Gerais, Brazil stands out for having a diversity 
of traditional communities that usually live at the banks of the São Francisco River. These 
communities have a strong connection with the territory they live, from where they extract 
natural resources for subsistence and which is key for the manifestation of their knowledge and 
cultural activities. Nevertheless, despite the cultural importance they play and contribution 
to maintenance areas of environmental interest, these communities have dealt with threats of 
eviction and loss of their cultural references and knowledge due to land disputes. In this context, 
stands out the Quilombola Community Bom Jardim da Prata - São Francisco and the Vazanteira 
Community who inhabits the dry forests, both in Minas Gerais, Brazil, which are the focus of 
this work, and that deal with uncertainties regarding the process of legitimation their lands. 
Therefore, this article based on a qualitative study aims to understand the challenges linked 
to the permanence of these traditional communities in their territories and the transmission 
of their traditional knowledge, which has been passed down from generations.

KEYWORDS: traditional communities. North of Minas Gerais, Brazil. territorial dispute. cul-
tural traditions.
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RESUMEN

La Mesorregión de Norte de Minas / MG destaca por tener una diversidad de comunidades 
tradicionales que generalmente ocupan las orillas del río São Francisco y que establecen un 
fuerte vínculo con el territorio en el que operan, de donde extraen los recursos naturales para 
la subsistencia y que son soporte para la manifestación de sus conocimientos y actividades 
culturales. No obstante, a pesar de la importancia cultural que juegan y contribuyen al man-
tenimiento de áreas de interés ambiental, estas comunidades han enfrentado amenazas de 
remoción y pérdida de sus referencias culturales y conocimiento debido a los impases de la 
tierra. En este contexto, destacamos la Comunidad Quilombola Bom Jardim da Prata - São 
Francisco / MG y la Comunidad Vazanteira que habita la Mata Seca / MG, que serán el foco de 
este trabajo y que abordan las incertidumbres con respecto al proceso de legitimación de sus 
tierras. Por lo tanto, el artículo propuesto, con una base cualitativa, tiene como objetivo com-
prender los desafíos relacionados con la permanencia de estas comunidades tradicionales en 
sus territorios y la perpetuación de sus conocimientos tradicionales, que se han transmitido 
de generación en generación.

PALABRAS-CLAVE: comunidades tradicionales. Norte de Minas. conflictos territoriales. tradi-
ciones culturales.

INTRODUÇÃO 

As comunidades e povos tradicionais são aqueles que possuem modos de vida 
específicos e que estabelecem relação direta com o território onde se inserem, por utili-
zarem de seus recursos como fonte de subsistência e como suporte para reprodução de 
manifestações culturais e de relações sociais, que foram tradicionalmente constituídas, e 
que têm sido repassadas de geração para geração, como legado patrimonial (BRASIL, 2007). 

O Norte do Estado de Minas Gerais, foco de estudo deste artigo, integra em sua 
Mesorregião cerca de 86 municípios, com abrangência territorial de 124007,2 km2 e popu-
lação total estimada em 1.574.501 habitantes (IBGE, 2017). Ademais, a região concentra 
uma diversidade de comunidades tradicionais que se estabeleceram, no histórico de 
desenvolvimento norte mineiro, sobretudo ao longo das margens do Rio São Francisco. 
Tal ocupação foi impulsionada em função do potencial apresentado pelo curso d’água 
como canal de transporte fluvial, como recurso natural que contribui para a fertili-
dade dos solos e para as ações cotidianas de higiene e alimentação, além de perpetuar 



1239

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

diferentes modos de vida que refletem a importância simbólica do rio para congregar 
manifestações culturais de procedência material e imaterial.

Nesse sentido, destacam como alguns exemplos de comunidades tradicionais que 
estabeleceram na margem do Rio São Francisco a Comunidade Quilombola Bom Jardim 
da Prata, que reside na porção do Médio São Francisco, em área rural do Município 
homônimo e a Comunidade Vazanteira, que possui historicamente usos territoriais 
nas áreas dos atuais Parques Estaduais da Mata Seca, Verde Grande e Lagoa do Cajueiro, 
localizados na cidade de Manga e Matias Cardoso. 

Apesar da riqueza cultural dessas comunidades, que têm perpetuado como legado de 
seus antepassados, atualmente elas lidam com ameaças de remoção diante de impasses 
fundiários. Assim, pretende-se por meio deste artigo compreender os desafios vinculados 
a permanência dessas comunidades tradicionais em seus territórios e de perpetuação 
dos seus saberes tradicionais, que têm sido repassados de geração por geração. 

A pesquisa, de base qualitativa, é resultado de estudos desenvolvidos em Grupo de 
Pesquisa denominado Espaços Rurais e Povos Tradicionais, na Faculdade Santo Agosti-
nho - Montes Claros/MG; de resultados de tese de doutoramento desenvolvida por Amaro 
Sérgio Marques pela Escola de Arquitetura da UFMG, defendida em 2018; além de visitas 
de campo e de pesquisas bibliográficas realizadas, de modo geral, sobre comunidades 
tradicionais no Norte de Minas. 

Sobre a estrutura do trabalho, é proposta sua organização em quatro seções. Na 
primeira são abordados os conceitos de território e de povos tradicionais com recorte 
espacial para as comunidades do Norte de Minas; a segunda etapa compreende a análise 
da importância cultural material e imaterial da Comunidade Quilombola Bom Jardim 
da Prata - São Francisco /MG, bem como, os critérios metodológicos de demarcação de 
terras estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 
na terceira seção são analisados os valores culturais da Comunidade Vazanteira e sua 
inserção nos Parques Estaduais do Norte de Minas, e, por fim, será apresentada uma 
reflexão crítica sobre as limitações e desafios que se vinculam a permanência e perpe-
tuação dos saberes tradicionais das comunidades foco de estudo.

CONCEITO DE TERRITÓRIO E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS NO NORTE DE 
MINAS/MG 

O conceito clássico de Território, instituído no campo da Geografia, é atribuído ao 
domínio e apropriação de uma área, em que se predominam relações de poder (SUERTE-
GARAY, 2001). Nesse sentido, o poder hegemônico exerce grande influência na produção do 
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espaço conquistado, voltado, sobretudo, ao atendimento dos seus interesses econômicos 
e políticos. Tal situação provoca uma visão reducionista do espaço na sua complexidade 
social e cultural e resulta na prevalência de interesses individuais em detrimento aos 
coletivos. Nessa abordagem, muitas vezes são frequentes conflitos entre dirigentes e a 
sociedade civil ou comunidades que imprimem outras perspectivas sobre o conceito 
de território, tendo em vista sua valorização enquanto suporte para manifestações 
socioculturais, construídas cotidianamente. 

Sobre essa questão, Santos (2006, p. 175) coloca que “Com a presente democracia de 
Mercado, o território é suporte de redes que transportam as verticalidades, isto é, regras 
e normas egoísticas e utilitárias (do ponto de vista dos atores hegemônicos), enquanto 
as horizontalidades levam em conta a totalidade dos atores e das ações”. Assim, de 
acordo com Santos (2006), o território abrange múltiplas forças que estão em constante 
transformação e ressignificação. Não obstante, as forças verticais, que incidem con-
forme interesses de mercado, muitas vezes não estabelecem vínculos com a realidade 
local e podem provocar reações contrárias à essa lógica tecnocrática e hegemônica de 
apropriação do espaço.

Dessa forma, entende-se que para compreensão das questões territoriais é neces-
sário que as reflexões envolvam tanto os macroatores, que constituem estruturas orga-
nizacionais verticais, quanto também os microatores, que na escala do lugar promovem 
relações horizontais por meio de ações colaborativas que são construídas coletivamente 
(SANTOS, 2006). Sobre o conceito de lugar, Bessa (2011, p. 37) ressalta como sendo: “[...] a 
parte do território que, obrigatoriamente, resulta das relações afetivas dos homens com 
o meio, ecológico e/ou técnico, dos homens com os homens, onde se cria uma relação 
de pertencimento [...], uma identidade entre comunidade e sítio”. 

Logo, ao território se vinculam memórias afetivas e relações sociais que fortale-
cem o sentimento de pertença de indivíduos ou comunidades em relação a um lugar. 
Entende-se, nesse sentido, que na contemporaneidade esse campo de forças que atua 
na construção de um território promovem, não só relações de dominação, mas também 
redes de relações (SUERTEGARAY, 2001) que expressam “[...] vínculos sociais, simbólicos 
e rituais que os diversos grupos sociais diferenciados mantêm com seus respectivos 
ambientes biofísicos” (LITTLE, 2002, p. 263).

Nessa perspectiva, algumas comunidades estabelecem forte vínculo com os seus 
ambientes biofísicos por dependerem diretamente de seus recursos para subsistência e 
para manterem vivas tradições, rituais, simbolismos que estão imbricados nas relações 
cotidianas construídas entre os indivíduos e o meio onde se inserem. Conceitualmente 
conhecidos como Povos e Comunidades Tradicionais, de acordo com o Decreto Federal 
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nº. 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, esses grupos estabelecem forte vínculo 
com seus territórios tradicionais, já que dependem do meio para reprodução de suas 
tradições culturais, para vivência social e para economia de subsistência (BRASIL, 2007).

Sobre as relações que essas comunidades estabelecem com o território, Little (2002) 
ressalta que as apropriações se vinculam ao entendimento da terra como espaço de uso 
comum, o que difere da visão hegemônica que distingue terras de domínio público de 
propriedades que são reconhecidas como de posse individual e privada. Assim, é fre-
quente em comunidades tradicionais o uso coletivo de terras, que muitas vezes foram 
historicamente ocupadas por seus ancestrais, sem a demarcação de propriedades, bem 
como, conflitos agrários oriundos dos interesses de grileiros, sitieiros, fazendeiros, entre 
outros, interessados em estabelecer posse privada sobre territórios visados economi-
camente. Nesse sentido, a manutenção desses povos tradicionais em seus territórios 
torna-se um desafio, bem como, a perpetuação de seus modos de viver, de seus saberes 
e de suas tradições.

No Norte de Minas/MG é frequente a presença de comunidades tradicionais como 
“geraizeiros, pescadores, ribeirinhos, barranqueiros, quilombolas, indígenas, remeiros, 
vazanteiros, veredeiros, campineiros, catingueiros, chapadeiros” (IEPHA, 2015, p.32) que 
se estabelecem nas margens do Rio São Francisco. Ainda, no decorrer do curso d’água, 
que perpassa por vários municípios e que é dividido em quatro zonas de influência - 
Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco, são peculiares as formas de ocupação e de 
manifestação de práticas culturais (IEPHA, 2015).

Vale destacar que a posição estratégica do Rio São Francisco, que historicamente 
favoreceu o processo de interiorização da ocupação do território brasileiro por meio do 
estabelecimento de povoados e fazendas em suas margens induziu, tanto a abertura 
de estradas e caminhos ao longo dos séculos XVIII e XIX (ARRAES, 2013), como também 
contribuiu para a pluralidade cultural pela diversidade étnica territorial presente no 
Norte de Minas.

Ademais, desde o início de ocupação do Norte de Minas o Rio São Francisco desem-
penha um importante papel como meio de transporte e como fonte de sustento para as 
comunidades tradicionais que utilizam de seus recursos naturais na prática da pesca, 
na irrigação de plantações, na higiene, nas formas de ocupação, além de contribuir 
para a formação do imaginário coletivo desses povos que disseminam danças, rituais, 
festividades, lendas, narrativas que expressam relações singulares com seus territórios.

Destaca-se, nesse cenário, a Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata, que reside 
na margem esquerda do Rio São Francisco/MG, em área rural do município homônimo 
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e a Comunidade Vazanteira que ocupa tanto a margem esquerda do Rio São Francisco, 
estando inserida dentro da área de conservação do Parque Estadual da Mata Seca/MG, 
entre os municípios de Manga, Itacarambi e São João das Missões, quanto também a 
margem direita, inseridos no município de Matias Cardoso e nos Parques Estaduais 
Lagoa do Cajueiro e Verde Grande. 

É importante mencionar que, apesar das singularidades que os povos tradicionais 
apresentam em relação ao processo de ocupação e nas suas manifestações culturais, 
ambas as comunidades lidam com ameaças de remoção devido à impasses fundiários, 
o que representa riscos à sua reprodução e perpetuação cultural.

Assim, lidamos nesse cenário com uma rede de forças que atuam sobre esses terri-
tórios tradicionais simbolizada, de um lado, por forças verticais que são representadas 
pelos fazendeiros, sitiantes, grileiros, entre outros grupos dominantes, que impõem 
estratégias de demarcação e dominação dos territórios e, do outro, por forças horizontais 
representadas pelo modo de viver compartilhado e construído cotidianamente entre as 
comunidades tradicionais. Além disso, podemos ainda identificar outras forças que são 
capazes de modificar as estruturas organizacionais verticais e horizontais. De acordo 
com Bessa (2011) seriam denominadas forças de filtro:

[...] legislações e ordenamentos públicos que são criados de fora dos 
territórios e disciplinam ações e comportamentos que valem para diver-
sas localidades. Elas podem modificar a ação das forças verticais e/
ou horizontais, podendo ser acionadas tanto pelos macroatores que 
comandam as verticalidades quanto pelos atores que comandam as 
forças horizontais (BESSA, 2011, p.243).

Nesse sentido, essas forças de filtro seriam representadas, dentre outras estruturas 
organizacionais, pelos parâmetros legais que instituem os direitos das Comunidades 
Tradicionais e pelas ações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) nos procedimentos de reconhecimento de posse de terras. Contudo, entende-se 
que esses instrumentos legais e metodológicos, para que possam efetivamente con-
tribuir para a sobrevivência e manutenção da diversidade sócio territorial e cultural 
dessas comunidades, necessitam estar articulados com as demandas específicas desses 
povos, o que pressupõe ações transparentes e a participação direta de todas as partes 
afetadas (atores sociais, órgãos institucionais e agentes econômicos) para os processos 
de reconhecimento territorial.
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CRITÉRIOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
�ZT�L�t#AT�#��qt�}��ȭ�w�Z�9t�U�Aw�ZȥT:�'�w'�w�t'9O'�Zw�U��
MANUTENÇÃO DOS VALORES CULTURAIS 

Atualmente no Brasil, a demarcação de terras de comunidades tradicionais, entre 
elas, as quilombolas, estão sob responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA).

O INCRA estabeleceu procedimentos para o reconhecimento de territórios que 
partem do princípio do uso de terras comuns, na qual resulta na divisão de extensas 
áreas contínuas. Esses critérios se assemelham ao processo de demarcação das reservas 
indígenas. Assim, é criado um processo externo que atravessa contundentemente o espaço 
territorial das comunidades, não respeitando, muitas vezes, o quesito da autonomia e 
às questões antropológicas em jogo (FERREIRA, 2018).

Ressalta-se, nessa perspectiva, a importância de distinção nesses critérios meto-
dológicos das diversas formas de uso e apropriação dos territórios pelas diferentes 
comunidades tradicionais. Nessa medida, parece pouco plausível que o território qui-
lombola seja criado aos mesmos moldes dos indígenas, afinal, são povos distintos, com 
características culturais e sociais únicas, com diferentes formas de apropriação do espaço 
e de territorializações que precisam ser respeitadas.

Cabe recapitular, inicialmente, as etapas que levaram à situação atual no território 
pleiteado pela comunidade de Bom Jardim da Prata - São Francisco/MG (Figura 1). Nessa 
região, até o início do Século XX, não havia cercamento das terras e nem restrições de 
uso; quilombolas e fazendeiros utilizavam a maior parte das terras de forma coletiva, 
principalmente para a criação de gado na solta e plantações nas áreas altas e baixas, 
reconhecidas como vazantes (COSTA; DAYRELL; OLIVEIRA, 2015).
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Figura 1: Limites territoriais da Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata. Fonte: Amaro 
Sérgio Marques, 2018.

Em continuidade ao histórico de consolidação do território, entre o início do Século 
XX até a década de 1960, houve um incremento no comércio de terras nessa região, fomen-
tado pelo grande volume de financiamento rural (obtido nos bancos públicos, como o 
Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil), principalmente com o surgimento das 
grandes fazendas de criação de gado para corte, reflorestamento e agricultura irrigada. 
Assim, os quilombolas e outros moradores do vale foram sendo espoliados, cercados, 
perdendo terras e entrando em um processo de empobrecimento, já que ficaram, muitas 
vezes, sem acesso às terras comuns e ao rio, veredas e lagoas (MARQUES, 2018).

Por conseguinte, entre as décadas de 1970 a 1990 não ocorreram modificações nas 
áreas ocupadas pela comunidade quilombola. Somente em 1988, com a instituição do 
marco regulatório da Constituição, que a questão quilombola passou a ter certa visibi-
lidade. Assim, nesse período verifica-se a luta por direitos e cidadania dos quilombolas 
(CUNHA; ALBANO, 2017).

Nesse contexto de reconhecimento dos direitos das diferentes etnias que compõem 
o território brasileiro, presencia-se no início dos anos 2000 mobilizações de moradores 
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desse antigo quilombo, bem como, o processo de fortalecimento comunitário na região 
que contou com o apoio do Movimento Negro em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e 
em Brasília-DF. Todavia, só em 2003 que ocorreu a fundação da Associação Quilombola 
de Bom Jardim da Prata. Nesse mesmo ano, foi enviada à Fundação Cultural Palmares 
à solicitação de reconhecimento do território. Todo esse processo de mobilização e de 
luta, contou com o apoio de pesquisadores da Universidade Estadual de Montes Claros 
(UNIMONTES) e de pessoas ligadas aos Movimentos Sociais no Norte de Minas Gerais. 
Dessa forma, a certificação e o reconhecimento de comunidade quilombola ocorreu no 
ano de 2005 (MARQUES, 2018).

Ainda em relação aos processos territoriais ocorridos na área, os conflitos volta-
dos ao interesse de posse na região foram se intensificando, de modo que, em 2012, por 
iniciativa da Associação Quilombola, juntamente com a UNIMONTES e INCRA, foi enca-
minhado o pedido da Procuradoria da República em Montes Claros para elaboração do 
laudo antropológico do território, tendo como ênfase a importância de reconhecimento 
dos direitos dos quilombolas à essas terras. Esse documento, que ainda não foi aprovado, 
encontra-se em tramitação no INCRA desde janeiro de 2015. Caso fosse aprovado, a posse 
desse território seria coletiva e concedida à Associação Quilombola. 

Todavia, não só a morosidade e burocracia envolvida nos trâmites no INCRA, mas 
também a ausência de consenso acerca dos limites que compreendem o novo territó-
rio quilombola, dificultam o processo de legalização da área. Nesse sentido, verifica-se, 
inclusive, alterações nos limites territoriais presentes no laudo que incorporam também 
as margens direita do rio São Francisco, com abrangência de parte dos municípios de 
Pintópolis e Chapada Gaúcha, englobando fazendas, sítios, empresas de refloresta-
mento, laticínios, vilas e pequenos aglomerados rurais, em um raio de mais de 40Km. 
Esse possível novo território, que poderá ser desapropriado, consistiria em cerca de um 
terço de toda extensão territorial do Município de São Francisco, onde residem cerca de 
600 famílias apenas. 

Ainda, a falta de consenso quanto aos limites territoriais relatado pelos próprios 
moradores, bem como, os diferentes usos e apropriações concentrados em um mesmo 
território, evidenciam fragilidades e fraquezas conceituais nos instrumentos legais e 
operacionais utilizados pelo INCRA. Assim, muito mais do que apenas uma delimita-
ção territorial em faixas contínuas, deveria ser priorizada nessa demarcação também 
a verificação dos laços de parentesco das comunidades, o auto-reconhecimento dos 
moradores na distinção dos genuinamente quilombolas dos demais, as atuais ocu-
pações e formas econômicas de exploração das terra e de apropriação desses espaços 
(CARVALHO; LIMA, 2013).
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Vale ressaltar que para algumas comunidades tradicionais não é legitimada a 
lógica econômica do conceito de propriedade. Então, toda a burocracia envolvida e os 
aspectos legais utilizados pelo INCRA com vistas à desapropriação e formação de um 
novo território parecem ainda distantes e avessas à realidade local. O que move uma 
comunidade seria a lógica da solidariedade ou reciprocidade, e não a lógica econômica 
ou do mercado, que prevalece na sociedade atual. 

A região na qual está inserida a comunidade de Bom Jardim da Prata apresenta-se, 
atualmente, em um verdadeiro mosaico, no qual residem moradores que se autodeno-
minam quilombolas (cerca de 600 famílias, conforme dados da associação), bem como 
outros que não se assumem como tal. Assim, podemos identificar sitieiros, fazendeiros, 
comerciantes, proprietários de casas nas vilas e vilarejos, agricultores familiares, lati-
fundiários, profissionais liberais, pescadores, extrativistas, aposentados, trabalhadores 
rurais e de diversas outras ocupações que efetivamente não fazem parte da associação 
quilombola e continuam alheios à luta pela criação de um novo território (MARQUES, 2018).

Enquanto parte dos moradores - representados pela diretoria da associação qui-
lombola, lutam pela finalização do processo no INCRA, percebe-se o aumento no grau de 
fragmentação e dissolução dos antigos laços comunitários e talvez na perda de algumas 
tradições culturais. Assim, diante do histórico dos conflitos territoriais existentes na 
região e da importância de permanência da Comunidade Quilombola Bom Jardim da 
Prata para sobrevivência e perpetuação de seu patrimônio material e imaterial, refor-
ça-se a importância de manutenção do forte vínculo que esses povos mantêm com o 
local, onde fazem uso dos recursos naturais disponíveis para subsistência e reproduzem 
suas práticas culturais.

Destaca-se, nesse sentido, como manifestações culturais inerentes à comunidade 
celebrações de festas religiosas como a Folia de Reis (Figura 2), que é uma das mais tra-
dicionais na região e de culto à outros padroeiros; a musicalidade e formas de expressão 
por meio do Lundu, da Roda de São Gonçalo e da Dança do Carneiro; as narrativas que 
evocam o simbolismo do Rio São Francisco expressa nas personificações do Caboclo 
D’água, guardião do rio, na figura mitológica da Mãe D’água que seria metade humana e 
metade peixe, entre outras crenças que permeiam o imaginário da comunidade. Ademais, 
na categoria material destacam-se na comunidade técnicas tradicionais como o adobe 
e pau-a-pique (MARQUES, 2018).
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Figura 2: Patrimônio material e imaterial da Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata. 
Fonte: Amaro Sérgio Marques, 2016.

Assim, com a prevalência de forças verticais e dos interesses econômicos nesse 
território mosaico torna-se difícil a perpetuação das tradições culturais (Figura 3), uma 
vez que o avanço do agronegócio e o cercamento de terras instituem novas espacializa-
ções e apropriações rurais. Também, não menos nocivo à perpetuação da comunidade, 
seria a procura, como recurso de sobrevivência dessas comunidades tradicionais, por 
trabalho sazonal em Goiás, no Sul de Minas Gerais ou em São Paulo, o que resulta em 
decréscimo populacional. Por fim, a instituição do Programa Minha Casa Minha Vida 
Rural do Governo Federal nessa área representa uma ameaça à perda das tradições cons-
trutivas com a sua substituição por técnicas em alvenaria convencional. Tais situações 
reforçam a perda da capacidade de atuação das forças horizontais, representadas pelas 
relações sociais e de cooperativismo das comunidades tradicionais, que prezam pela 
manutenção do território como de uso coletivo.

Figura 3: Artesanato da Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata e ilhas do Rio São Fran-
cisco. Fonte: Amaro Sérgio Marques, 2016.
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A TERRITORIALIZAÇÃO DA COMUNIDADE VAZANTEIRA NO NORTE DE MINAS 
GERAIS E SUA IMPORTÂNCIA CULTURAL

Conhecida como Mata Seca, a Floresta Estacional Decidual é um ecossistema de 
grande importância e possui alta diversidade na sua fauna e flora. Em sua maioria, 
ela caracteriza-se por estações chuvosas e secas bem marcantes, representando a sua 
estacionalidade. Na época da seca a vegetação perde mais de 50% de sua folhagem, que 
volta a ser produzida no retorno da chuva ao local, representando a sua deciduidade. 
Essa floresta geralmente nasce em áreas transitórias, entre o bioma do Cerrado e da Caa-
tinga. No Brasil, ela está presente em muitos estados, tendo alta concentração no interior 
da região Nordeste, no estado de Goiás e no Norte de Minas Gerais (ANAYA et al., 2014).

Em relação ao histórico de povoamento do Norte de Minas, o seu processo de 
ocupação foi impulsionado pela passagem dos tropeiros pela área, tendo como um dos 
momentos de destaque a chegada do bandeirante Matias Cardoso, por volta de 1660, 
que estimulou a agricultura e pecuária na região. Contudo, apesar da intensificação 
do processo de ocupação e de industrialização do Norte de Minas, verificava-se atraso 
socioeconômico dessa mesorregião em relação às outras que compõem o Estado de 
Minas Gerais. Nesse contexto, por volta de 1960, a Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE) tornou-se protagonista no desenvolvimento da região, através da 
concessão de incentivos fiscais e financiamentos que visavam estimular a modernização 
em âmbito regional. Esses incentivos, além de contribuírem para a industrialização, 
desencadearam o enriquecimento de uma pequena parcela da população e a concen-
tração da riqueza resultou, negativamente, em conflitos fundiários e desafios para a 
permanência de comunidades tradicionais rurais, quilombolas, indígenas, entre outras, 
nos seus territórios (BARBOSA et al., 2014). É importante mencionar que os incentivos 
da SUDENE foram direcionados para quatro eixos: projetos agropecuários, projetos de 
irrigação, reflorestamento e industrialização, tendo como destaque o estímulo ao Projeto 
Jaíba (PERALTA; ALVARENGA; AUGUSTIN, 2014).

O Projeto Jaíba teve seus modos produtivos associado à grandes impactos ambien-
tais, mas, de modo geral, resultou em um projeto econômico reestruturador da região, 
principalmente em relação ao agronegócio. Desta maneira, instituições voltadas para 
o meio ambiente reivindicaram a criação de unidades de conservação (Figura 4) como 
medidas compensatórias ao projeto. Logo, o Conselho Estadual de Política Ambiental 
(COPAM), através do Processo 339/01/97, determinou a criação de um Sistema de Áreas 
Protegidas constituído por sete unidades de proteção integral e duas de uso sustentável 
(PERALTA; ALVARENGA; AUGUSTIN, 2014). 
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Ainda, no início do Século XXI foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação (SNUC) que estabelece critérios e normas para áreas ambientalmente protegidas, o 
que contribuiu para a intensificação de estudos sobre áreas de proteção ambiental, bem 
como, demandas de expropriações de terras em prol da preservação (BARBOSA et al., 2014).

Nesse contexto, com a expansão do agronegócio através dos incentivos financeiros 
e demandas de instituição de unidades de conservação como medida compensatória, 
muitas áreas ocupadas foram expropriadas. Algumas dessas áreas de preservação em que 
tem sido frequente a instituição de unidades de conservação são aquelas que abrigam 
o bioma da Mata Seca (Figura 5). Ressalta-se que, além das condições peculiares de sua 
fitofisionomia, as matas secas constituem abrigos para comunidades tradicionais como 
vazanteiros, geraizeiros, catingueiros, veredeiros, povos indígenas e quilombolas. De tal 
modo, a prática de remoções intensificaram conflitos ambientais na região (BARBOSA 
et al., 2014). 
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bǫǌʠɭŔࡪࠄ��¡ŔɢŔ�ŔȟŹǫơȥʋŔȍ�Ǝȶ�áŔɭɩʠơ�FɽʋŔƎʠŔȍ�ƎŔ�¡ŔʋŔ�òơƃŔ¡e�bȶȥʋơࡪ�zȥǌɭǫƎ�¡ȶʠɭŔ�¶ȍǫʽơǫɭŔ�
e Sá, 2018.

Não obstante, as áreas que abrangem mata seca têm sido foco de disputa[1] de dife-
rentes grupos sociais, com interesses contraditórios, já que alguns visam sua exploração 
como recurso econômico, outros defendem sua preservação, identificando como um 
bem de natureza intocada e, em uma terceira perspectiva, verifica-se aqueles que com-
preendem a importância da área como patrimônio natural e cultural, o que legitima as 
interações de povos e comunidades tradicionais com seus territórios (ANAYA et al., 2014).

Uma das comunidades tradicionais que habitam a mata seca é a vazanteira. Essas 
comunidades utilizam as vazantes do Rio São Francisco para ocupação e uso de seus 

�ࠀ �Fȟࠆ߿߿ࠁ��Ŕ��ɽɽơȟŹȍơǫŔ��ơǌǫɽȍŔʋǫʽŔ�Ǝơ�¡ǫȥŔɽ�eơɭŔǫɽ�Ŕɢɭȶʽȶʠ�Ŕ�ȍơǫࠂࠄࠂࠆࠀ��Ǝơࠇ߿ࠀ߿ࠆࠀ��ɩʠơ�
Ŕʠʋȶɭǫ˖Ŕ�ȶ�ƎơɽȟŔʋơ�Ǝơ߿ࠆ�ह�Ǝơ�ȟŔʋŔ�ɽơƃŔ�ȟŔɽ�ɩʠơ�ǉȶǫ�ɭơʽȶǌŔƎŔ�ơȟࠂࠀ߿ࠁ��ɢơȍŔ��ơǫࠁࠁࠈ߿ࠁ��Ǝơ�
��ɭơɢɭơɽơȥʋŔƎȶɽ�ɢơȍŔ�ɽȶƃǫơƎŔƎơ�Ǝơ�ʠȟ�ȍŔƎȶơɽɽơ�ɽơȥʋǫƎȶ�ɢɭơʽŔȍơƃơȟ�ȶɽ�ƃȶȥ˫ǫʋȶɽ¥�ࠂࠀ߿ࠀࠅࠀ
rural, que têm pressionado os órgãos de proteção para que a mata seca não seja considerada 
parte da mata atlântica e, por outro, ambientalistas que buscam a efetivação dessas áreas 
ƃȶȟȶ�ʠȥǫƎŔƎơɽ�Ǝơ�ƃȶȥɽơɭʽŔƇŴȶ�è¶-q��%�è%¶òࠂࠀ߿ࠁ��
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recursos naturais para subsistência e, atualmente, muitos de seus territórios foram 
integrados aos Parques Estaduais da Mata Seca, Verde Grande e Lagoa do Cajueiro. 

Culturalmente, as comunidades vazanteiras se estabelecem em terra firme das matas 
secas ou em áreas alagáveis nas margens ou lagoas marginais do rio São Francisco e são 
nesses espaços que elas constroem suas moradias e utilizam de uma produção susten-
tável e tradicional de replantio, sendo frequente a ocupação temporária dessas áreas ou 
ilhas, já que migram constantemente para outras regiões em função dessas variações 
de cheias do rio (ANAYA et al., 2014). Os Vazanteiros possuem uma formação cultural 
oriunda de indígenas, negros e ribeirinhos que se estabeleceram nas áreas próximas 
aos rios. Sua identidade é marcada, principalmente, pela agricultura de vazantes, com 
formas de manejo adequadas à dinâmica fluvial. Não obstante, existem outras formas 
de apropriação do território realizadas em terra, como é o caso do “Quintal”, que é um 
termo que indica um local ao redor da moradia do vazanteiro utilizada para plantações 
e criações de animais de pequeno porte (PEREIRA et al.,2016). 

As residências desta comunidade, são em sua maioria, feitas da técnica construtiva 
de pau a pique, também conhecida como taipa de mão. Algumas de suas apropriações 
materiais, imateriais e modos de viver da comunidade são tomados por diferentes crenças, 
entre elas as que estão vinculadas aos seres míticos do Rio São Francisco. Ainda como 
parte da cultura vazanteira (Figura 6) verifica-se um forte vínculo estabelecido com os 
rios, não só em relação aos modos de ocupação já mencionados, mas também sobre a 
manifestação de suas tradições expressas nas danças, nos processos de sociabilização, nos 
cultos religiosos, que muitas vezes são compartilhados com outras comunidades, como 
indígenas e quilombolas. Nesse sentido, o rio carrega também a importância simbólica 
na perpetuação das práticas culturais desses povos (ANAYA et al,2014).

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��¡ŔȥǫǉơɽʋŔƇɝơɽ�ƃʠȍʋʠɭŔǫɽ�ʽŔ˖ŔȥʋơǫɭŔɽ�ơ�ȶ�áŔɭɩʠơ�FɽʋŔƎʠŔȍ�ƎŔ�¡ŔʋŔ�òơƃŔ¡e�bȶȥʋơࡪ�
�ȥŔˊŔ�ơʋ�Ŕȍࠃࠀ߿ࠁ��ơ�zȥǌɭǫƎ�¡ȶʠɭŔ�¶ȍǫʽơǫɭŔ�ơ�òŖࠇࠀ߿ࠁ�
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Por viverem próximo às áreas alagáveis, as comunidades Vazanteiras lidam, fre-
quentemente, com riscos de perdas materiais por enchentes, ao mesmo tempo em que 
aumentam as oportunidades de colheita e pesca com esses processos de ocupação tem-
porárias. Eles mantêm uma relação recíproca com o rio e as práticas de cultivo buscam 
se adequar às condições do meio. Em relação ao território, esse grupo mantém vínculos 
sociais e culturais com os locais onde se estabelecem, mas muitos não possuem titulação 
de terras, tornando-se vulneráveis às ações de remoção[2] (ANAYA et al., 2014). Assim, diante 
dessas ameaças de remoção são frequentes as injustiças sociais praticadas contra grupos 
minoritários, como é o caso dos vazanteiros. Seus modos de viver se relacionam com a 
mata seca e, por este motivo, eles reivindicam outras formas de proteção ambiental que 
possam conciliar as demandas de preservação com as práticas cotidianas características 
de seus povos. Com o objetivo de se fortalecerem e ganharem visibilidade, os vazanteiros 
tem realizado parcerias com órgãos a favor da preservação patrimonial, bem como, com 
pesquisadores, para que suas práticas sejam associadas à ações de conservação e cultura. 
Os seus movimentos de territorialização têm como objetivo garantir a permanência em 
seus territórios historicamente ocupados, relatando a manutenção ecológica daqueles 
espaços por meio de suas práticas tradicionais (ANAYA et al., 2014).

Uma das medidas propostas por esses povos é a recategorização das unidades de 
conservação que hoje são de proteção integral para uso sustentável. Segundo a Lei n°9.985 
de 18/07/2000, entende-se por “uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a 
garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa 
e economicamente viável; ” (BRASIL, 2000, p.6). Portanto, é necessário associar as práticas 
histórico-culturais de comunidades tradicionais, como é o caso dos vazanteiros, com as 
ações de conservação e manutenção de áreas de interesse natural, visando modos de 
vida sustentáveis para que ambos continuem a se reproduzirem. 

[2]  Os cursos d’água, como o caso do Rio São Francisco, são legalmente protegidos 
ɢȶɭ�ȟơǫȶ�Ǝȶ�ơɽʋŔŹơȍơƃǫȟơȥʋȶ�Ǝơ�ǉŔǫˉŔɽ�Ǝơ�ɢɭȶʋơƇŴȶ�ɽơȥƎȶ�Ǝơ�ɢȶɽɽơ�ƎŔ�čȥǫŴȶ�ĪŔȍơ�
ɭơɽɽŔȍʋŔɭ�ɩʠơ�ŔɢơɽŔɭ�ƎŔɽ�ȍǫȟǫʋŔƇɝơɽ�ơˉǫɽʋơȥʋơɽ�ɩʠŔȥʋȶ�Ū�ȍơǌŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�ƎơɽɽŔɽ�ŖɭơŔɽ�
por comunidades tradicionais, a partir da Constituição de 1988, o reconhecimento da 
pluralidade de grupos culturais no Brasil tem viabilizado a permanência desses povos 
ȥơɽɽơɽ�ʋơɭɭǫʋȷɭǫȶɽ�ɢȶɭ�ɽơɭ�ɭơƃȶȥǠơƃǫƎȶ�ȶ�Ǝǫɭơǫʋȶ�Ǝơ�ŔȥƃơɽʋɭŔȍǫƎŔƎơ�òz�Ī��ò�¥þ¶ò�ɽƎ
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sobre as comunidades tradicionais no Norte de Minas/MG, com ênfase na Comuni-
dade Quilombola Bom Jardim da Prata e Vazanteira que habita as matas secas, nota-se 
como que a paisagem natural, delineada pelo Rio São Francisco, beneficiada pela ferti-
lidade do solo, pelo transporte fluvial, pela riqueza da fauna e da flora, influenciam nas 
condições de ocupação de suas margens. Essa relação dos povos com o rio influencia 
também na construção de simbolismos e nas ações cotidianas que mostram seus vín-
culos sociais e espirituais com o território onde se situam. Assim, a diversidade cultural 
torna-se marcada pelas narrativas, festividades, danças, saberes, modos específicos de 
cultivo, que são construídos de maneira coletiva e que são passados de geração para 
geração, por meio da memória social.

Entretanto, apesar da importância de legitimidade desses povos em seus territó-
rios para sua sobrevivência, reprodução e para perpetuação dessas tradições culturais, 
têm sido frequente a predominância de atuação de forças verticais, representadas por 
grileiros, fazendeiros, sitieiros, interessados na prosperidade econômica dessas áreas, 
em detrimento a importância de valorização da permanência dessas comunidades, 
entendidas como forças horizontais que atuam por meio da solidariedade e coopera-
tividade, em seus territórios. Essas comunidades, muitas vezes, desempenham o papel 
importante de preservação e de monitoramento da biodiversidade local, por meio de 
ações de replantio, de manutenção de cobertura vegetal e do uso consciente dos recursos 
naturais existentes.

Todavia, tanto no caso da Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata, que lida 
com desafios no processo de reconhecimento de posse de terras a partir das ações do 
INCRA,quanto da Comunidade Vazanteira da Mata Seca, que tem cada vez mais limitada 
suas áreas de ocupação por conta das rígidas propostas de demarcação e de diretrizes 
vinculadas às Unidades de Conservação, têm lidado com desafios na manutenção e 
resgate do patrimônio material e imaterial, bem como, têm sido tolhidas de autonomia 
quanto ao seu destino.

Nesse sentido, reforça-se a necessidade iminente de novas formulações quanto 
às políticas públicas direcionadas para comunidades tradicionais que reconheçam 
demandas de titulações de terras coletivas, tendo em vista que cada grupo social apre-
senta modos específicos de viver e de se relacionar com o território, assim como ações 
que visem conciliar a preservação de áreas de interesse natural com a ocupação dessas 
comunidades nesses locais, evitando processos de remoção, que podem resultar em 
impactos irreversíveis.
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RESUMO

O objeto de estudo deste artigo é a Torre de Água, parte integrante fundamental de sistemas 
públicos ou privados de abastecimento de água, sistemas infraestruturais vitais para o suporte 
da vida e cuja existência constitui uma das bases materiais para a existência das cidades. Apesar 
de sua inegável importância e utilidade, o estudo das torres de água como objeto arquitetônico 
e tema de projeto têm sido relegados em trabalhos acadêmicos não sendo exploradas com 
a atenção requerida. O presente artigo analisa um conjunto de torres de água construídas 
durante o século XX e as variadas estratégias projetuais utilizadas por arquitetos renomados 
no desafio do desenho destas infraestruturas e que, ao transcender as funções programáticas e 
técnicas do objeto, contribuem também com procedimentos próprios da prática arquitetônica 
como, por exemplo, a exploração da forma como meio expressivo, gerador de experiência estética.

PALAVRAS-CHAVE: torre de água. projeto. tecnologia. infraestrutura.

ABSTRACT

The object of study of this paper is the Water Tower, a fundamental part of public or private 
water supply systems, infrastructural systems vital for the support of life and whose existence 
constitutes one of the material bases for the existence of the cities. Despite its undeniable impor-
tance and usefulness, the study of water towers as an architectural object and design theme 
has been relegated in academic works not being explored with the required attention. This 
paper analyzes a series of water towers built during the 20th century and the various design 
strategies used by renowned architects in the challenge of designing these infrastructures and 
which, by transcending the object’s programmatic and technical functions, also contribute to 
procedures specific to the architectural practice, for example, the exploration of the form as a 
means of expression, generator of aesthetic experience.

KEYWORDS: water towers. project. technology. infrastructure.

RESUMEN

El objeto de estudio en este artículo es la Torre del Agua, una parte fundamental de los sistemas 
públicos o privados de suministro de agua, sistemas de infraestructura vitales para apoyar la 
vida y cuya existencia constituye una de las bases materiales para la existencia de las ciudades. 
A pesar de su importancia y utilidad innegables, el estudio de las torres de agua como objeto 
arquitectónico y tema del proyecto ha sido descuidado en los trabajos académicos y no ha 
sido explorado con la atención requerida. Este artículo analiza un conjunto de torres de agua 
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construidas durante el siglo XX y las diversas estrategias de diseño utilizadas por arquitectos 
de renombre en el desafío de diseñar estas infraestructuras y que, trascendiendo las funciones 
programáticas y técnicas del objeto, también contribuyen a los procedimientos específicos de la 
práctica arquitectónica como, por ejemplo, la exploración de la forma como medio de expresión, 
generador de experiencia estética.

PALABRAS-CLAVE: torres de agua. proyecto. tecnología. infraestructura.

INTRODUÇÃO: Tecnologia e Infraestrutura

Desde as primeiras civilizações as tecnologias se fizeram presentes em nosso coti-
diano ajudando a moldar nosso modo de vida. Pequenos objetos tecnológicos de nosso 
dia a dia transformaram-se em forças que movimentam a órbita de nossa civilização. 

Alguns períodos da história certamente foram mais influenciados pelos avanços 
tecnológicos do que outros. Assim como as invenções da locomotiva a vapor, do telefone 
e da fotografia revolucionaram o século XIX, nossa época foi definitivamente transfor-
mada com a introdução da tecnologia dos microcomputadores e o advento da internet.

E de fato, nos dias de hoje, quando o assunto é tecnologia, nos lembramos apenas 
de celulares, notebooks e GPS. Grandes invenções do passado com maior significado 
histórico como, por exemplo, a cerâmica, o vidro ou o papel, hoje nem estariam inseri-
dos no campo da “tecnologia”. Encanamentos e antenas de TV, sobretudo. São raras as 
ocasiões em que nos lembramos do conjunto de sistemas tecnológicos fundamentais 
para o estabelecimento e manutenção das sociedades contemporâneas.

“A característica mais evidente da tecnologia no mundo (industrial ou 
pós-industrial) moderno é o grau com que esta tecnologia é ou não é evi-
dente para a maioria das pessoas na maior parte do tempo.” (EDWARDS, 
2003, p. 185)

Ao relacionarmos as tecnologias prevalecentes na sociedade contemporânea 
raramente nos lembramos de estradas de rodagem, ferrovias, linhas de transmissão de 
energia elétrica, sistemas de abastecimento de água ou sistemas de coleta e tratamento 
de águas servidas. No seu amadurecer e estabelecimento, em um ritmo cada vez mais 
acelerado, estas tecnologias tornaram-se praticamente imperceptíveis, desaparecendo 
nos bastidores de nosso cotidiano. 

A civilização naturaliza as tecnologias de uso cotidiano como se tivessem sempre 
existido e, ainda que, dependendo fundamentalmente destes sistemas tecnológicos 
para sustentar a vida nas cidades, lembra destes apenas nos momentos de falhas de 
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operação ou acidentes. Estes sistemas são o tecido de conexão e o sistema circulatório da 
modernidade, tornaram-se infraestruturas, as fundações da vida moderna, conectando 
as diversas escalas de tempo, espaço e organização social.[1] 

Na arquitetura o termo infraestrutura pode ser entendido tanto como estrutura 
(caso das fundações que suportam a estrutura de um edifício), quanto como um termo 
relacionado aos sistemas de instalações prediais (instalações elétricas, hidráulicas, de 
telefonia). No urbanismo o termo infraestrutura é entendido como o conjunto de sistemas 
tecnológicos que garantem o funcionamento da cidade. Como notou BRAGA, podemos 
também incluir na lista de sistemas de infraestrutura todos os sistemas utilizados para 
circulação de pessoas ou mercadorias: rodoviário, aeroviário, ferroviário, entre outros:

“Infra-estruturas entendidas como as estruturas urbanas físicas pere-
nes construídas pelo poder público ou por concessionárias, a fim de 
constituir o suporte físico dos serviços urbanos públicos básicos: as 
redes de circulação de pessoas e produtos, de adução e distribuição de 
água potável, de coleta e tratamento de águas servidas, de drenagem 
urbana, de energia elétrica, de gás combustível e de telecomunicações” 
(BRAGA, 2006, p. 10)

Infraestrutura da Água

Os modernos sistemas centralizados de abastecimento de água potável remon-
tam a meados do século XIX nas principais capitais da Europa [2] e nas grandes cidades 
dos Estados Unidos da América. A introdução destes sistemas alterou radicalmente a 
relação do homem da cidade com a água. A água não mais precisava ser transportada 
de um poço, fonte pública ou rio para o interior das residências, representando assim 
uma grande economia de tempo e também diminuindo consideravelmente os riscos de 
contaminação da água. A disseminação dos sanitários privativos nas residências elevou 
a qualidade da higiene pessoal, estabeleceu novos padrões de privacidade e reconfigurou 
o arranjo espacial das residências praticamente definindo assim os padrões sanitários 
atuais. Sigfried Giedion, em Mechanization Takes Command, descreve a “revolução da água” 
que tomou conta das cidades europeias a partir de meados do século XIX:

�ࠀ �F7ĭ�è7ò�áŔʠȍ�¥�zȥǉɭŔɽʋɭʠƃʋʠɭơ�ŔȥƎ�¡ȶƎơɭȥǫʋˊࡪ�bȶɭƃơ�þǫȟơ�ŔȥƎ�òȶƃǫŔȍ�¶ɭǌŔȥǫ˖Ŕʋǫȶȥ�ǫȥ�
ʋǠơ�qǫɽʋȶɭˊ�ȶǉ�òȶƃǫȶʋơƃǠȥǫƃŔȍ�òˊɽʋơȟɽ�zȥࡪ�¡zò��þǠȶȟŔɽ���%èFĵ�áǠǫȍǫɢ�bFF¥%Fèe��ȥƎɭơˁ�FƎ�
¡ȶƎơɭȥǫʋˊ�ŔȥƎ�þơƃǠȥȶȍȶǌ ࠅࠇࠀ��ɢࠂ߿߿ࠁ�ǫʋ�áɭơɽɽ¡�ࡪŔȟŹɭǫƎǌơ-�́

�ࠁ �¡FĪzčò�ĭŔȍʋơɭ�%Ŕʠɽʋǫȍơ�ʠȥƎ�ĭŔɽɽơɭʋʧɭȟơ�zȥࡪ�¡Fè���eơɭǠŔɭƎ�ơʋ�Ŕȍ�qǫɽʋȶɭǫɽƃǠơ�ĭŔɽɽơɭ-
ʋʧɭȟơ�¡ʧȥƃǠơȥࡪ�¶ȍƎơȥŹʠɭǌ�ĪơɭȍŔǌࠄࠇࠈࠀ��ɢࠄࠄࠀ�
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“Durante a segunda metade do século, as cidades em todos os lugares 
começaram a ser alimentadas com água por toda a sua extensão. Água 
corrente entrou pela primeira vez no porão, em seguida nos andares e 
finalmente em cada apartamento. Palavras são muito estáticas. Apenas 
um filme poderia retratar o avanço da água através do organismo da 
cidade, o seu salto para os andares mais elevados, a sua distribuição 
para a cozinha e finalmente para o banheiro.” (GIEDION, 1948, p. 648)

A implantação das complexas e extensas redes infraestruturais de abastecimento 
de água e coleta de águas servidas por toda a extensão do tecido urbano formaria o que 
GANDY (2004) chama de a “cidade escondida”: uma tecnologia madura e funcional que se 
esconde em quilômetros de tubulações embutidas sob as ruas da cidade e no interior das 
paredes dos edifícios, fazendo com que o contato com a água, enquanto recurso natural, 
praticamente desapareça da vida cotidiana e se torne a própria infraestrutura, a “água 
utilitária”. Neste sentido, a “cidade escondida” está intimamente ligada com a hipótese 
levantada por EDWARDS de que “quanto maior é o grau de maturação e uso de uma tecnologia, 
maior é o grau de invisibilidade desta mesma tecnologia.” (2003, p. 188)

AS TORRES DE ÁGUA

Dos diversos elementos que se organizam para formar os sistemas infraestrutu-
rais de abastecimento de água, tais como represas, adutoras, tanques de clarificação e 
decantação, estações elevatórias e filtros, podemos considerar as Torres de Água como 
sendo um dos poucos elos visíveis que nos lembram da “cidade escondida” de água que 
acontece sob o tecido urbano de nossas cidades. Embora o uso de reservatórios elevados 
de água exista desde os tempos antigos em várias formas, o uso moderno das torres de 
água nos sistemas públicos de abastecimento de água estabeleceu-se apenas em meados 
do século XIX, devido a uma conjunção de fatores de ordem social e técnica. 

A Revolução Industrial iniciada em meados do século XVIII na Inglaterra rapida-
mente se espalhou para vários países europeus e gerou, para além da mecanização dos 
sistemas de produção e do aumento da produção industrial, um crescimento vertiginoso 
das cidades e da população urbana,  aumentando significativamente a demanda por 
água potável. Ainda,  os avanços no campo da fabricação do ferro, o desenvolvimento das 
bombas hidráulicas impulsionadas pelo vapor e dos novos sistemas de encanamentos 
aptos a lidar com pressões elevadas, criaram as bases técnicas e materiais para a implan-
tação dos modernos sistemas centralizados de abastecimento de água. Estes sistemas, 
assim como muitos da atualidade, exigiam torres de água com grandes reservatórios 



1262

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

posicionados acima das áreas de consumo com o objetivo de compensar as flutuações 
de pressão e de consumo de água.[3] 

Durante o século XIX, o projeto e construção das torres de água eram tarefas rea-
lizadas quase que exclusivamente por engenheiros, responsáveis pelo escolha mais 
adequada do tipo de reservatório e estrutura de suporte a serem empregados, bem como 
de seu dimensionamento, tanto do ponto de vista hidráulico quanto do estático-estru-
tural. A participação de arquitetos no projeto das torres de água limitava-se ao desenho 
do revestimento externo do conjunto reservatório e estrutura portante, uma “pele for-
mal” adaptada aos gostos e aos estilos arquitetônicos historicistas vigentes no período, 
disfarçando a função do edifício pelo lado de fora e fazendo com que as torres de água 
parecessem outros tipos de edificações com o objetivo de torná-las mais “aceitáveis” em 
um ambiente urbano que estava em pleno desenvolvimento (WERTH, 1971) e (MEVIUS, 
1985). É interessante, no entanto, notar como a arquitetura das torres de água mudou a 
partir das primeiras décadas do século XX devido principalmente a influência do Movi-
mento Moderno e ao desenvolvimento de novos recursos materiais e tecnológicos, tais 
como o aço e o concreto armado. 

Apresentamos, inicialmente, uma torre de água que nunca foi construída. Seu 
projeto, no entanto, ilustra muito bem a direção em que a arquitetura das torres de água 
seguiria no decorrer do século XX. Projetada em 1927 por ocasião de um concurso de 
arquitetura para a nova torre de água da cidade de Wassenaar, Holanda, o arquiteto Mart 
Stam (1899-1986) projetou uma bela torre construtivista (Figura 1) onde um reservatório 
cilíndrico com fundo em cúpula estava apoiado em um esqueleto estrutural treliçado 
com planta triangular, ambos construídos em concreto armado. O piso do barrilete e a 
caixa de escada e tubulações eram fechados com caixilhos de ferro e panos de vidro. A 
torre de Stam, no entanto, não sagrou-se vencedora do certame, uma vez que neste período 
os ideais estéticos dos arquitetos modernos estavam bem distantes dos ideais estéticos, 
não apenas do júri do concurso, mas também das companhias de abastecimento de água 
e dos órgãos públicos holandeses. [4]

Já no Brasil, especificamente em Pernambuco em meados da década de 1930, a 
administração modernizante do governador Carlos de Lima Cavalcanti (1892-1967) 
incumbiu o arquiteto Luiz Carlos Nunes de Souza (1909-1937) da organização de uma 

�ࠂ �ĭFèþq��Ŕȥ�čɭɽŔƃǠơȥ�ʠȥƎ�ʋơƃǠȥǫɽƃǠơ�ĪȶɭŔʠɽɽơʋ˖ʠȥǌơȥ�ǉʧɭ�Ǝǫơ�Fȥʋˁǫƃȇȍʠȥǌ�Ǝơɭ�ĭŔɽɽơɭǠȶ-
ƃǠŹơǠťȍʋơɭ�zȥࡪ�%F-qFè�%ơɭȥǠŔɭƎ�%F-qFè�qǫȍȍŔ�7ǫơ��ɭƃǠǫʋơȇʋʠɭ�Ǝơɭ�bɃɭƎơɭ�ʠȥƎ�ĭŔɽɽơɭʋʧɭȟơ�
¡ʧȥƃǠơȥࡪ�áɭơɽʋơȍʽơɭȍŔǌࠀࠆࠈࠀ��ɢࠇࠂࠃࠂࠁࠂ�

�ࠃ �ĪFF¥�qơȥȇ�ʽŔȥ�7ơɭ�ĭŔʋơɭʋȶɭơȥɽ�ǫȥ�¥ơƎơɭȍŔȥƎ�èȶʋʋơɭƎŔȟࡪ�čǫʋǌơʽơɭǫǿࠈࠇࠈࠀ�߿ࠀ߿��ɢࠈࠇ�
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inédita repartição de arquitetura, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que 
funcionaria de maneira autônoma das tradicionais repartições de engenharia. Nunes, 
um adepto do ideário da arquitetura moderna, pretendia que os projetos realizados sob 
seu comando fossem elaborados com o objetivo de introduzir novos materiais e méto-
dos construtivos, visando a racionalização dos processos construtivos, das estruturas 
e a funcionalidade das plantas.[5] Uma das obras realizadas por Luiz Nunes foi a Torre 
de Água do Alto da Sé, Olinda, construída entre 1934 e 1937, um equipamento moderno 
e de grande porte que causou polêmica ao ser implantado em um importante sítio 
histórico (Figura 2). O local para implantação da torre foi determinado exclusivamente 
pelas necessidade hidráulicas e houve quem defendesse a construção de uma torre em 
estilo colonial devido à proximidade com a Sé de Olinda. O partido adotado para a torre 
de água segue o ideário da arquitetura moderna de linhas muito sóbrias, ressaltando a 
sua singularidade no contexto sem entrar em conflito com este.[6] 

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��þȶɭɭơ�Ǝơ�ĭŔɽɽơȥŔɭ�bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢࡪˁŔʋơɭʋȶɭơȥɽơʠʋȶɭơȥɽĭŔɽɽơȥŔŔɭȇʠȥɽʋĭŔɽɽơ-
ȥŔŔɭहࠁ߿ࠇࠁࠈࠀ߿ࠁǿɢǌ

�ࠄ �òFe�ĭ��qʠǌȶ��ɭɩʠǫʋơʋʠɭŔɽ�ȥȶ�%ɭŔɽǫȍ߿߿ࠈࠀ�ࡪ ࠂࠇ��ɢ߿ࠀ߿ࠁ��FƎʠɽɢࡪ�òŴȶ�áŔʠȍȶ�ơƎࠂ�߿ࠈࠈࠀ

[6]  VAZ, Rita de Cássia. Luiz Nunes: arquitetura moderna em Pernambuco, 1934-1937. 1988. 1 
ࠅࠁࠀ��ɢࠇࠇࠈࠀ��òŴȶ�áŔʠȍȶ�b�ččòá�ơɽʋɭŔƎȶ¡��7ǫɽɽơɭʋŔƇŴȶ̔ ࠆࠁࠀ
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bǫǌʠɭŔࡪࠁ��þȶɭɭơ�Ǝȶ��ȍʋȶ�ƎŔ�òƢ�bȶȥʋơࡪ�bȶʋȶ�Ǝơ�e�F��ǫƎƎơɭ�òȟǫʋǠࠂࠃࠈࠀ�

O conjunto edificado é formado por um volume horizontal semienterrado que 
abriga o reservatório de serviço inferior, apoiado sobre o solo, e pela torre da água pro-
priamente dita, um prisma vertical apoiado sobre pilotis. O volume sobre pilotis tem 
as empenas laterais totalmente cegas, enquanto que as fachadas principais são reves-
tidas com cobogós de concreto, com exceção do primeiro pavimento que fica aberto na 
fachada voltada para a Sé de Olinda, revelando parcialmente a estrutura de concreto 
armado. A solução de vedação dos vãos estruturais com o cobogó, utilizada em profusão 
na arquitetura moderna brasileira, foi utilizada com frequência em torres de água como, 
por exemplo, na série de torres de água projetadas para a cidade de Pelotas (1927-1952), 
projeto do Escritório Saturnino de Brito, e na torre do Anhembi Tênis Clube (1961), pro-
jeto de Vilanova Artigas.

Em 1952, a cidade costeira de Svaneke, na ilha de Bornholm, foi o último município 
dinamarquês a construir um sistema público de abastecimento de água e coube ao jovem 
arquiteto Jørn Utzon (1918-2008), a tarefa de projetar a torre de água (Figura 3) e demais 
edificações deste sistema.[7] Os  membros do Conselho Municipal tinham a intenção de 

�ࠆ �ĭFòþ¶¥�èǫƃǠŔɭƎ�čþŁ¶¥ࡪ�zȥɽɢǫɭŔʋǫȶȥ��Īǫɽǫȶȥ���ɭƃǠǫʋơƃʋʠɭơ�qơȍȍơɭʠɢ�7ơȥȟŔɭȇࡪ�FƎǫʋǫȶȥɽ�
Bløndal, 2008, p. 44-45.
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construir uma torre de água com tijolos vermelhos aparentes, coberta com um telhado 
pontiagudo, no mesmo espírito das demais edificações da cidade. Alguns conselheiros 
sugeriram ainda que a torre de água fosse disfarçada para se assemelhar a um moinho 
de vento. Utzon, no entanto, desprezou “uma ideia tão ridícula e disse que a torre deveria 
ser mais parecida com as balizas costeiras que eles conheciam tão bem da sua experiência de 
navegar durante a infância” (WESTON, 2008, p. 44).

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��þȶɭɭơ�Ǝơ�òʽŔȥơȇơ�bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢࡪɽʋŔʋǫƃɢŔȥȶɭŔȟǫȶƃȶȟɢǠȶʋȶɽȍŔɭǌơࠈ߿ࠁࠈࠀࠇ߿ࠁǿɢǌ
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As balizas costeiras, conhecidas na Dinamarca como båke ou fyrbåker, têm sido 
utilizadas desde o final do século XVI nos casos em que inexistem marcas de referência 
distinguíveis ao longo da costa para auxiliar na navegação das embarcações.[8] A figura 
4 mostra uma série de balizas costeiras construídas pela primeira vez na costa oeste da 
Dinamarca entre 1884 e 1885 e que hoje são edifícios protegidos pelos órgãos locais de 
patrimônio cultural.[9]

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��%Ŕȍǫ˖Ŕɽ�-ȶɽʋơǫɭŔɽ�bȶȥʋơࡪ��zF7þ�Fࠆࠀ߿ࠁ�

A torre de água de Svaneke guarda a mesma forma piramidal das balizas costeiras. 
Suas três delgadas pernas de concreto armado  encontram-se no topo da torre, suportando 
as paredes laterais de concreto armado do reservatório de água com seu formato de tronco 
de tetraedro. Um pilar hexagonal, posicionado no centro da projeção da torre, tem função 
dupla: a primeira é abrigar no seu interior as tubulações hidráulicas e a segunda é criar 
o suporte necessário para o apoio da escada helicoidal que se estende elegantemente do 
solo até o barrilete localizado sob o reservatório de água e que,  atravessando   este   por   
uma   passagem   circular  vertical,   atinge   a   tampa  do reservatório ou “plataforma 
elevada”, nas palavras do próprio Utzon. 

�ࠇ �q�¥òF¥�qȶǉȟŔȥ�òʋˊȇȇơɭ�ʋǫȍ�bŔȥɛɽ�ȇʠȍʋʠɭ�ȥŔʋʠɭ�ȶǌ�Ǡǫɽʋȶɭǫơࡪ�%űȇơɭȥơ�ȍŔȥǌɽ��ˊȍȍŔȥƎɽ�ʽơɽ-
ʋȇˊɽʋ�7ࠂࠀ߿ࠁ�ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟࡪ�ऒǠʋʋɢࡪˁˁˁŔȍƎʠɽƎȇǉŔȥȶơȇŔŔʽơɭǿˊȍȍŔȥƎɽŹŔŔȇơɭǠʋȟȍऑ��ƃơɽɽȶ�
em: 25 nov. 2017.

�ࠈ ��zF7þ�F�eơɭƎ�èǫƃǠʋʠȥǌɽ ŹŔȇơȥȥơʋ�ऒˁˁˁࡪ�7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟ�òǫǌȥŔȍ�ʠȥƎ��ŔȥƎơɭȇơȥȥʠȥǌɽ
com>. Acesso em: 15 nov. 2017.
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A torre de Svaneke é uma obra que demonstra claramente uma intenção de se 
criar uma estrutura expressiva que resolva o programa pretendido. Aqui opera uma 
distinção clara entre estrutura de suporte e reservatório e a forma piramidal do grande 
tripé estrutural, que “empurra” o tanque de água para o alto, fazendo uma correspon-
dência com o funcionamento da torre de água, com a água sendo elevada pela força 
das bombas até a altura do reservatório e armazenada nele, tornando-se a parte mais 
valiosa da torre de água.

A torre de água de Otaniemi (Figura 5), Finlândia, projetada pelo Escritório de 
Arquitetura Alvar Aalto[10] entre 1968 e 1971, além de atender a sua função primeira de 
armazenar água a torre abriga sob o seu reservatório uma central de aquecimento de água 
e uma série de laboratórios da Universidade de Tecnologia de Helsinque. A torre possui 
dois reservatórios cilíndricos concêntricos, cada um com capacidade para armazenar 
3.000 m3 de água, um para abastecer o campus universitário e outro para fornecer água 
para a cidade de Espoo, onde a universidade está localizada. O reservatório está apoiado 
em um fuste central, que abriga o conjunto de escada, elevador e tubulações  hidráulicas, 
e em doze pilares de concreto armado dispostos no perímetro externo da construção. 
Os cinco pavimentos de laboratórios, plantas de forma livre inscritas entre os pilares, 
confere a torre de água a aparência de um edifício. 

O partido arquitetônico adotado para a obra possa talvez ser explicado não ape-
nas pela questão programática imposta, mas também devido às reservas de Aalto com 
relação ao “boom” de torres de água ocorrido entre as décadas de 1950 e 1970 nas cidades 
da Finlândia, onde predominou a construção de gigantescas obras de concreto com 
reservatórios do tipo “cogumelo”:

 “No meu país, quase todas as cidades são dominadas por uma torre de 
água. Não é nem a prefeitura, nem a igreja, nem qualquer outro monu-
mento que domina a silhueta das cidades, mas sim a torre de água. E a 
água não é o sinal da espiritualidade. Estas torres de água, dominando 
os povoados, são realçadas com as mais diversas formas decorativas; 
ao lado delas há restaurantes, mirantes e às vezes até galerias de arte. 

�߿ࠀ �æʠŔȥƎȶ��ȍʽŔɭ��Ŕȍʋȶࠇࠈࠇࠀ� ��ƃȶȟơƇȶʠ�Ŕ�ơȥʽơȍǠơƃơɭ�ʠȟŔ�ǌɭŔȥƎơ�ɢŔɭʋơ�Ǝȶ�ʋɭŔŹŔȍǠȶࠅࠆࠈࠀ
de seu escritório foi transferida para seus assistentes. O arquiteto Jan Sverker Gardberg, que 
trabalhou no escritório de Aalto entre os anos de 1963-94, foi o arquiteto encarregado do 
projeto da torre de água Otaniemi. Para mais detalhes do desenvolvimento do projeto ver: 
-q�èèz¥eþ¶¥�qŔɭɭˊ�¥�Ī��Īơ˖ǫȶ�FƎ��ȍʽŔɭ��Ŕȍʋȶࡪ�þǠơ�¡Ŕɭȇ�ȶǉ�ʋǠơ�qŔȥƎ�qơȍɽǫȥȇǫࡪ�èŔȇơȥȥʠɽ-
tieto Publishing, 2011, p. 315-318.
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Parecem grandes flores moldadas em concreto armado... Aqui vemos os 
efeitos nefastos das artes decorativas na arquitetura.” [11]

bǫǌʠɭŔࡪࠄ��þȶɭɭơ�Ǝơ�¶ʋŔȥǫơȟǫ�bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢɽࡪʠɢȍȶŔƎˁǫȇǫȟơƎǫŔȶɭǌˁǫȇǫɢơƎǫŔƃȶȟȟȶȥɽʋǠʠȟŹơ
ơǉ¶ʋŔȥǫơȟơȥʽơɽǫʋȶɭȥǫࠂࠀ߿ࠁǿɢǌ

O material predominante nas fachadas da torre de água de Otaniemi é o concreto 
aparente, sendo que todos os elementos verticais, pilares, fuste central e até mesmo as 
paredes dos reservatórios foram moldadas com sistema de formas deslizantes para 
concreto. Este também foi o sistema construtivo escolhido pelo arquiteto Paulo Men-
des da Rocha (n. 1928) quando realizou o projeto para o Reservatório Elevado de Urânia 
(Figura 6) em 1968.

�ࠀࠀ ��ȍʽŔɭ��Ŕȍʋȶ�ơȟ�ƎǫŖȍȶǌȶ�ƃȶȟ��Ŕɭȍ�bȍơǫǌࠈࠅࠈࠀ��zȥࡪ�b�Fze��Ŕɭȍ��ȍʽŔɭ��Ŕȍʋȶࡪ�¶ŹɭŔɽࠂࠅࠈࠀ� �߿ࠆࠈࠀ
Barcelona: Gustavo Gili, 1971, p. 12.
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bǫǌʠɭŔࡪࠅ��èơɽơɭʽŔʋȷɭǫȶ�Ǝơ�čɭŞȥǫŔ�bȶȥʋơࡪ�è¶-qࠅ߿߿ࠁ���ɢࠀࠅ�

Mendes da Rocha relata no belo memorial do projeto[12] que no final da década de 
1960 surgiu a necessidade de se construir uma série de torres de água com capacidade de 
500 m3 em várias cidades do interior do estado de São Paulo. O Departamento de Obras 
e Projetos já tinha um projeto para estas torres de água, mas tinha desconfiança de que 
o modelo do reservatório de água, desenhado originalmente na Alemanha e apoiado 
colunas inclinadas de concreto, fosse a solução mais adequada para o caso e chamaram 
o arquiteto para uma discussão. Mendes da Rocha teve a ideia de construir o reservatório 
elevado de água da mesma maneira que se constroem os silos para o armazenamento 
de grãos, um simples cilindro vertical construído com o sistema de formas deslizantes 
para concreto. Mas havia um inconveniente: a medida padrão das formas deslizantes 
era de apenas 5,00 metros de diâmetro, sendo que para armazenar os 500 m3 de água 
seria necessária uma coluna de água com uma altura de aproximadamente 25,00 metros, 
inviável tanto do ponto de vista estrutural quanto do hidráulico. A solução para o pro-
blema não demorou a surgir:

“... posso fazer quantos cilindros eu achar necessário, até atingir os 500 
mil litros, e colocar em cada torre o máximo de água que ela aguentar, 

�ࠁࠀ �è¶-q��áŔʠȍȶ�¡ơȥƎơɽ�ƎŔ�¡Ŕɩʠơʋơɽ�Ǝơ�áŔɢơȍ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�-ȶɽŔƃ�¥Ŕǫǉ ࠇࠄࠂࠄ��ɢࠆ߿߿ࠁ�́
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ligando os reservatórios pelo princípio de vasos comunicantes. Posso 
fazer um feixe deles que poderão ser construídos em dez, quinze dias. É 
um projeto lindo! Tenho que primeiro verificar o tamanho da coluna 
d’água necessária e depois dou o valor arquitetônico à associação dos 
cilindros.” (ROCHA, 2006, p. 56)

No caso da cidade de Urânia foram propostos três cilindros. com diâmetros de 
5,00 metros e altura total de 40,00 metros, interligados por dois níveis de passarelas, 
uma embaixo e outra em cima dos reservatórios. Em conjunto com as torres de água 
o arquiteto também propôs um recinto de visitação pública, um espaço para shows, 
reuniões e eventos diversos, uma laje de cobertura de 40 x 40 metros cercada de água 
por três lados em um espelho d’água que se estenderia até as três torres, ficando todas 
as construções envoltas pela água.

Foi pelas mãos do arquiteto Frei Otto (1925-2015) que surgiu um dos mais inven-
tivos e singulares projetos de torres de água realizados no século XX. Desenvolvido em 
1959 e publicado pela primeira vez no livro Zugbeanspruchte Konstruktionen (Estruturas 
Tensionadas) de 1962, o projeto apresentado na Figura 7 é uma torre de água que, muito 
provavelmente, não possui antecedentes históricos no que se refere a forma, tipologia 
de reservatório, sistema estrutural e materiais de construção utilizados. A sofisticada 
estrutura proposta por Otto é reduzida a um número mínimo de elementos e tira par-
tido da leveza e resistência das membranas sintéticas e da resistência dos cabos de aço 
apresentando-se como uma alternativa extremamente econômica para a construção 
de torres de água. Ainda que o custo unitário de cada material seja relativamente alto, a 
quantidade de cada um dos materiais utilizado é mínima, o que certamente resultaria em 
uma construção com uma baixíssima relação peso de estrutura/m3 de água armazenada. 

Trata-se aqui de uma concepção estrutural e formal “material”, isto é, cada um dos 
elementos propostos trabalha de modo a aproveitar ao máximo as propriedades mecâ-
nicas do material de que é feito e a forma de cada um destes elementos é determinada 
justamente com este objetivo. Os cabos de aço e as membranas dos reservatórios, mate-
riais flexíveis, trabalham exclusivamente sob esforços de tração. O mastro central, único 
elemento rígido, com uma secção tubular, trabalha sob esforços de compressão. A altura 
total do mastro central da torre seria de 40,00 metros e cada reservatório, construído com 
tecido sintético reforçado com malha de aço, teria um diâmetro de 8,00 metros.[13] Nos 
dias de hoje, quando sabemos que milhares de pessoas não têm acesso à água potável e 
considerando que algumas das primeiras ações feitas em zonas de emergência são com 

[13]  GLAESER, Ludwig. The Work of Frei Otto. New York: MoMA, 1972, p. 121.
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o objetivo de assegurar o abastecimento de água para populações em risco, é importante 
desenvolver sistemas de construção econômicos e facilmente transportáveis, montáveis 
e desmontáveis como este desenvolvido por Frei Otto.

A torre de água da Universidade de Aveiro (Figura 8), projetada pelo arquiteto 
Álvaro Siza Vieira (n. 1933) em 1988, também foi concebida com o mínimo de elementos 
necessários. A construção de concreto armado com acabamento aparente que se eleva 
de um espelho de água tem uma altura de 28,50 metros e capacidade para armazenar 
80 m3 de água. O reservatório retangular de fundo plano é apoiado em dois elementos: 
uma lâmina vertical de concreto e um fuste cilíndrico ôco. A lâmina e o fuste são inter-
ligados por duas barras de aço posicionadas a 1/3 e 2/3 da altura da estrutura.[14] É digno 
de nota na torre de Siza não apenas a distinção clara entre a estrutura de suporte e o 
reservatório elevado, mas também o tratamento distinto dado aos elementos de apoio, 
que assumem diferentes funções na edificação. O primeiro elemento, que atua apenas 
como apoio, é resolvido como uma simples parede. O segundo elemento, que combina 
funções de apoio e abrigo de tubulações e circulação vertical é resolvido na forma de 
uma cilindro ôco. Em resumo: formas diferentes para funções diferentes.

�ࠃࠀ �þFòþ��áơʋơɭ��ȍʽŔɭȶ�òǫ˖Ŕ�òŴȶ�áŔʠȍȶࡪ�¡Ŕɭʋǫȥɽ�bȶȥʋơɽࠇࠈࠈࠀ��ɢࠅࠃࠀ�
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bǫǌʠɭŔࡪࠆ��áɭȶǿơʋȶ�Ǝơ�þȶɭɭơ�Ǝơ��ǌʠŔ�bȶȥʋơࡪ�¶þþ¶ࠆࠆࠈࠀ��ɢࠀࠃࠀ

Por último apresentamos uma construção totalmente metálica, a torre de água 
(Figura 9) do Centro Técnico da General Motors, Michigam, projetada pelo arquiteto 
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Eero Saarinen (1910-1961) entre 1945 e 1955. Com uma altura de 40,20 metros, a torre 
foi construída integralmente com chapas soldadas de aço inox e implantada em um 
gigantesco espelho de água medindo 540 x 170 metros, uma posição de destaque no 
complexo edificado. O reservatório da torre foi concebido na forma de esferoide oblato 
apoiado em três colunas de seção circular, a primeira abrigando a escada de acesso ao 
reservatório, a segunda as tubulações hidráulicas e a última vazia.[15] 

bǫǌʠɭŔࡪࠇ��þȶɭɭơ�Ǝơ��ʽơǫɭȶ�bȶȥʋơࡪ�þFòþࠇࠈࠈࠀ���ɢࠆࠃࠀ�
bǫǌʠɭŔࡪࠈ��þȶɭɭơ�ƎŔ�e¡�-ơȥʋơɭ�bȶȥʋơࡪ�ǠʋʋɢɽࡪˁˁˁȍǫʽơŔʠƃʋǫȶȥơơɭɽƃȶȟǫʋơȟࠄࠅࠁࠇࠅࠁࠁࠈࠅࠂࠀơ˖ɭŔ-

ɽʋȶȍȍơɭǌȟˁŔʋơɭʋȶˁơɭɢǠȶʋȶ

CONCLUSÃO 

�ࠄࠀ �eơȥơɭŔȍ�¡ȶʋȶɭɽ�þơƃǠȥǫƃŔȍ�-ơȥʋơɭ��ɭƃǠǫʋơƃʋʠɭŔȍ�bȶɭʠȟ�¥ơˁ�ĵȶɭȇ� �ȥȶࠄ��ȥࠀ߿ࠀ�̔ ࠈࠀࠀ��ɢࠃࠄࠈࠀ�̔
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As torres de água apresentadas neste artigo demonstram que os arquitetos têm a 
capacidade de responder às necessidades técnicas e programáticas destas infraestru-
turas com soluções arquitetônicas cada vez mais criativas e inovadoras, onde se fazem 
presentes valores estéticos e intenções plásticas, precisamente aquilo que distingue a 
arquitetura da simples construção, conforme apontou COSTA (2011).

Ainda que as torres de água sejam um produto da cidade industrial do século XIX 
que desencadeou a introdução de grandes sistemas infraestruturais para suporte da 
vida nas grandes cidades, tudo indica que o uso destas infraestruturas, ou de estru-
turas para armazenamento e distribuição de água por gravidade similares a estas, se 
farão necessárias por um longo tempo, ainda mais considerando a demanda cada vez 
maior por água potável e a busca por sistemas tecnológicos e infraestruturais de baixo 
consumo energético.

A torre de água contribuiu e vem contribuindo durante mais de 170 anos para o 
bem estar diário das populações e podemos considerar que muitos edifícios que fazem 
parte da história da arquitetura são torres de água. Ainda, são edifícios que parecem não 
ter sido alvo da aversão e da hostilidade pública que geralmente é direcionada contra 
outros tipos de construções funcionais como, por exemplo, o postes e torres de transmis-
são de energia elétrica e as antenas de rádio e televisão. Uma provável explicação para 
isto pode ser encontrada na enorme variedade de soluções arquitetônicas que não se 
faz presente nos demais tipos de edifícios funcionais. Tamanhos, formas e linguagens 
variadas produziram uma infinidade de torres únicas e cada pessoa pode considerar 
que a torre de água mais próxima de sua residência é distinta das demais, senão única. 

Para além de qualquer nostalgia ou anseio pelo passado, estudos mais aprofun-
dados sobre as torres de água tornam-se urgentes. Especialmente no Brasil, onde muito 
pouco acerca da história de nossas torres de água está documentado, esforços devem 
ser empreendidos para impedir que o edifício “torre de água” desapareça como parte do 
patrimônio arquitetônico público.
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RESUMO

O presente ensaio procura apontar fenômenos contemporâneos de tolhimento da autonomia 
pela alienação de conhecimentos cotidianos que, junto com o desenho arquitetônico, promovem o 
arquitetoe urbanista ao status de especialista, engessando sua prática em formatos heterônomos. 
Busca expor, com as críticas de Ivan Illich e Sérgio Ferro, como a prática do arquiteto contribui 
para a alienação e exploração do trabalho dos operários da construção civil em detrimento de 
uma dialética corpo-habilidade que aproximaria indivíduo e sociedade.  Contrapondo estes 
processos, que dizem respeito tanto à produção como ao consumo da arquitetura, com estudos 
sobre tecnologia e antropologia, argumenta-se em favor de uma política de transformação da 
tecnologia da arquitetura, baseada na relação entre corpo, habilidades, aprendizado e técnica.

PALAVRAS-CHAVE: alienação. Teoria crítica. ofícios. produção do espaço. 

ABSTRACT

The present essay seeks to point out contemporary phenomena of decreasing autonomy by the 
alienation of everyday skills that, together with architectural drawing, promote the architect 
and urbanist’s figure to that of an expert, thus immobilizing its practice in a heteronomous 
form. It aims the exposition, with the critiques of Ivan Illich and Sérgio Ferro, how the architect’s 
practice contributes to the alienation and exploitation of the construction worker’s labour in 
detriment of the body-skill dialectics, which would allow for a closer relation between indivi-
dual and society. Opposing this alienation processes, both in consuming as in the production 
of architecture, with studies about technology and anthropology, it argues in favor of a poli-
tics of transformation of architectures technology based on the relation between body, skills, 
learning and technique.

KEYWORDS: alienation. critical theory. crafts. production of space.  

RESUMEN

 
802/5000

El presente ensayo busca señalar los fenómenos contemporáneos de restricción de la autonomía 
mediante la alienación del conocimiento cotidiano que, junto con el diseño arquitectónico, 
promueve al arquitecto y urbanista a un estatus de especialista, proyectando su práctica en 
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formatos heterónomos. Busca exponer, con críticas de Ivan Illich y Sérgio Ferro, cómo la prác-
tica del arquitecto contribuye a la alienación y explotación del trabajo de los trabajadores de 
la construcción civil en detrimento de una dialéctica de habilidades corporales que uniría al 
individuo y a la sociedad. Opongo a estos procesos, que se refieren tanto a la producción como 
al consumo de arquitectura, con estudios sobre tecnología y antropología, lo argumenta a 
favor de una política para la transformación de la tecnología en la arquitectura, basada en la 
relación entre cuerpo, habilidades, aprendizaje y técnica. .

PALABRAS-CLAVE: alienación, teoría crítica, artesanías, producción del espacio.
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ARQUITETURA COMO NECESSIDADE

zȟŔǌơȟ�7ࡪࠀ�ǫŔǌɭŔȟŔ�ƃʠɭɭǫƃʠȍŔɭ�ƎŔ�%ŔʠǠŔʠɽ�bȶȥʋơࡪ�ŹŔʠǠŔʠɽƃȶȟŹɭ�ŔƃơɽɽŔƎȶ�ơȟࠆࠀ߿ࠁࠀ߿߿ࠁ�

O diagrama curricular da Bauhaus é familiar para a maioria dos estudantes de 
arquitetura. O seu inovador modelo figura nas aulas de história da arquitetura como 
uma provocativa possibilidade de um ensino de arquitetura constituído conjuntamente 
de pensar e fazer – uma reconciliação idílica de teoria e prática. Em uma tentativa de 
criar as bases para um design industrial, os estudantes da escola alemã entravam em 
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contato com os materiais antes mesmo de se dedicarem a exercícios projetivos. A cha-
mada “utopia social” (GROPIUS, 2013, p. 15) da Bauhaus forneceu inspiração para o bem 
conhecido estilo internacional, mas sua influência em muito perdeu o alinhamento 
ideológico com o fazer, rumando em direção a mera questão de estilo.

Este desvio não se deu por puro acaso. Como Sérgio Ferro argumenta, o que chama-
-se de “estilo” está intimamente vinculado ao processo de divisão social do trabalho e à 
consequente acentuação da dominação dos trabalhadores no canteiro de obra (2006). 
Em um modelo de mercantilização da arquitetura, o ‘estilo’ tem uma função específica 
de afirmação da realização do capital e, dessa maneira, se trata de uma forma de investi-
mento de capital econômico para acumulação de capital social (BOURDIEU, 1986). As ten-
dências e estilos arquitetônicos participam da criação constante de uma necessidade de 
ajustar o espaço de uma determinada maneira, sem a qual seus proprietários não podem 
se assumir legitimamente enquanto elite; sem essa afirmação do capital, não apenas 
correriam o risco de perder seu status, pois estar à altura da moda é parte do habitus do 
burguês, como se tornariam simbolicamente pobres, no sentido em que estariam cons-
tantemente carentes de uma dita arquitetura contemporânea. Como a carência, segundo 
Illich (1990), é o sinal desumanizante da pobreza, o trabalho do arquiteto torna-se o da 
invenção de uma identidade espacial burguesa; uma identidade que deve ter aspectos 
imagéticos relacionando espaço e cliente (pois ser único e original também é necessi-
dade), mas que também dialogue com uma unidade estética social identificável, aquela 
da classe burguesa. Como coloca Stevens (2003, p. 11), a arquitetura “tende a valorizar 
um conjunto de capitais simbólicos produzidos e julgados pelas classes dominantes”. 

Segundo Ivan Illich (1990), a partir do pós-guerra as ideias de progresso e desenvol-
vimento assumem a forma de uma mercantilização do cotidiano. O fenômeno é acentu-
ado, sobretudo, na esfera dos conhecimentos e habilidades que perpassam as produções 
marginais, contingentes, que fazem parte do trabalho de manutenção do trabalhador, 
ou seja, de sua reprodução. A reificação se dá, de acordo com Illich, pela invenção siste-
mática de ausências ou necessidades, criadas impositivamente. Os indivíduos passam a 
ser definidos pelas suas carências e não mais por suas capacidades produtivas em seu 
contexto material particular: 

[O] fenômeno humano já não se define por aquilo que nós somos, que 
enfrentamos, que conseguimos, que sonhamos, nem pelo mito de que 
podemos produzir a nós mesmos a partir da escassez, mas pela medida 
daquilo que nos falta e de que, assim, necessitamos. E essa medida, deter-
minada pelo pensamento analítico dos sistemas, implica uma percepção 
radicalmente nova da natureza e da lei, e prescreve uma política mais 
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ocupada com a provisão de requerimentos definidos profissionalmente 
(necessidades) para a sobrevivência do que com reivindicações pessoais 
de liberdade, que estimulariam ações autônomas. (ILLICH, 1990, p. 6) 

Essa nova condição humana, para Illich, está relacionada à complexificação do 
cotidiano por sua inserção na lógica da mercadoria. A transformação de todas instâncias 
da vida corriqueira em necessidades prescritas, para além da redução das possibilidades 
individuais, implica o desmanche do que Michel de Certeau (2012) denomina táticas 
de sobrevivência. Baseadas em produções marginais e microscópicas, são práticas que 
somam um enorme montante produtivo realizado relativamente fora das cadeias 
produtivas de valorização do capital. Representam uma rede de técnicas que resiste à 
reificação em mercadoria, essencialmente estratégica, tecno-científica. São chamadas 
de táticas precisamente em razão desta oposição, conquanto respondem à situação e 
se adaptam à complexidade da realidade. Constituem uma dialética prático-crítica pro-
fundamente reativa à dimensão concreta da vida e, como tal, são por essência avessas às 
abstrações normativas e classificatórias. Existem e são formadas em processos dinâmicos 
de percepção e resposta às complexidades da vida cotidiana. Dessa forma, são esquivas a 
leituras totalizantes e predeterminadas do planejamento e do pensamento empresarial. 

A agenda da invenção de necessidades profissionalmente prescritas surge em 
oposição a esse universo produtivo marginal, e o arquiteto e urbanista se insere nessa 
lógica como um de seus profissionais. A imposição de necessidades que “demandam 
por satisfação” (ILLICH, 1990, p. 4), definidas não pelos supostos necessitados, mas por 
profissionais especializados e sistemas de análise de dados, cria também a demanda 
por especialistas em satisfazê-las. A ideia de que as pessoas comuns são incapazes de 
compreender, planejar, construir e gerir o próprio espaço (seja público ou privado) é parte 
desse fenômeno e atua em detrimento da autonomia: com ela se valoriza o receituário 
técnico-estético dos arquitetos e urbanistas, então os únicos agentes legitimados para 
pensar o espaço. 

A expansão do fenômeno é perceptível na crescente atuação dos arquitetos e urba-
nistas em camadas e espaços sociais até então ignorados pelo meio profissional, como nos 
programas de urbanização de favelas brasileiras. O próprio uso do termo ‘urbanização’ 
indica um modelo de gestão pública na forma de ‘satisfação de necessidades’: coloca as 
vilas e favelas como objetos de uma ação – ‘urbanizar’, ‘tornar cidade’ – e, ao fazê-lo, as 
classificam como não-cidades. A determinação do que é ser cidade parte das opiniões 
de especialistas da área, não daqueles que nela habitam, e a favela se torna, assim, não 
somente a-pólis, como também apolítica. A autonomia dos moradores sobre o espaço em 
que residem é tolhida pelo processo de criação da falta – a necessidade de ser cidade – 
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cujos parâmetros são invocados daquilo que lhes é prescrito: a cidade fruto do desenho 
de arquitetos e urbanistas. A produção da favela, assim como a história, se dá primeiro 
como tragédia, depois como farsa (MARX, [1851] 2011) – primeiro como reprodução da força 
de trabalho em consequência da contingência do trabalhador, depois como território 
para a prescrição especializada. 

Igualmente exemplar é o caso de várias das conhecidas ‘arquiteturas sociais’. A 
chamada Lei da Assistência técnica, em vigor desde 2009, busca garantir o acesso das 
camadas da população de renda mais baixa aos serviços dos profissionais de arquitetura, 
em uma tentativa de reconhecer a abrangência do fenômeno da autoprodução[1] no 
contexto brasileiro de produção habitacional. No entanto, ao fazê-lo, pressupõe sobre-
tudo a necessidade da atuação de arquitetos e urbanistas na produção habitacional e 
qualifica os espaços que prescindem desses profissionais como marginais, inadequados, 
improvisados, caracterizando o que passa a ser conhecido como a “cidade informal”, ou 
mesmo os “aglomerados subnormais”.  Fortalece, assim, a ideia de que o espaço deve ser 
planejado, construído e mesmo gerido por especialistas e que, na sua falta, estes devem 
ser garantidos pelo Estado, conforme presente no parágrafo 2 do Art 4. da lei, que postula: 
“deve ser garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, 
mediante convênio ou termo de parceria com o ente público responsável” (BRASIL, 2008). 

O Programa Vivenda, aclamado como iniciativa de suposto impacto social res-
ponsável, se baseia em soluções modulares (“kits”) para realizar projetos de reforma 
para famílias de baixa renda. Os kits, que montam a base metodológica do programa, 
referem-se à modelos básicos (como cozinha, banheiro, área de serviço) e não apenas 
refletem um modelo já hegemônico na moradia popular, repetido exaustiva e catastro-
ficamente pelos programas habitacionais, como são flagrantemente focados no embe-
lezamento dos espaços de acordo com a estética da cidade formal. Não surpreende que, 
na constituição dos kits, o tópico “revestimento” tenha lugar privilegiado ou que esteja 
quantificada, em seu website, a metragem de revestimentos instalados no âmbito do 

[1]  Em diversas ocasiões, muitos teóricos se utilizam do termo “autoconstrução” para se referir 
Ū�ŔɭɩʠǫʋơʋʠɭŔ�ɢɭȶƎʠ˖ǫƎŔ�ɽơȟ�ȶ�ơȥʽȶȍʽǫȟơȥʋȶ�Ǝơ�ɢɭȶ˪ɽɽǫȶȥŔǫɽ�ƃȶȟȶ�Ŕɭɩʠǫʋơʋȶɽ�ơ�ơȥǌơȥǠơǫɭȶɽ�
em especial se tratando das construções da periferia. Os pesquisadores do grupo MOM, no 
entanto, reprovam seu uso, devido ao entendimento tácito que o termo gera de que a arquitetura 
produzida nessas instancias seria total ou majoritariamente construída pelo trabalho direto 
Ǝơ�ɽơʠɽ�ɢɭȶɢɭǫơʋŖɭǫȶɽȟȶɭŔƎȶɭơɽ�ȶ�ɩʠơ�ȥŴȶ�Ƣ�ʽơɭƎŔƎơ�áơȍȶ�ʋơɭȟȶࢨ�ŔʠʋȶɢɭȶƎʠƇŴȶࢩ�ơɽɢơɭŔɽơ�
englobar também o grande volume de construções que são empreendidas pelos seus pro-
prietários diretamente, mas que fazem uso de mão de obra e trabalho de terceiros para sua 
ɭơŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�ƃȶȟȶ�ɢơƎɭơǫɭȶɽ�ȟơɽʋɭơɽ�Ǝơ�ȶŹɭŔ�ƃŔɭɢǫȥʋơǫɭȶɽ�ơʋƃ�áŔɭŔ�ȟŔǫɽ�ƎơʋŔȍǠơɽ�ʽơɭ��Ŕɢɢࠄࠀ߿ࠁ�
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programa[2], de maneira evidentemente publicitária. Logicamente, pelo próprio tempo 
hábil de produção e a escala de atendimento, os kits são soluções pré-concebidas para 
problemas pré-determinados ou, em outras palavras, receituários. Na atuação contempo-
rânea do arquiteto, a forma habitual do receituário é seu produto e objeto de trabalho 
principal: o desenho. Resta, portanto, analisar este desenho: 

[O] desenho [arquitetônico] pode assumir os padrões dominantes ou 
não, seguir a ‘função’ ou fazê-la seguir, ser qualificado como racional, 
orgânico, brutalista, metabólico ou como se queira no interior da con-
fusão das pseudotendências, ser mais ou menos conformista em relação 
ao ‘utensílio’ que informa, ser modulado, modenado ou a-sistemático, 
ornar ou abolir o ornamento: a constante única é ser desenho para a 
produção. (FERRO, 2006, p. 110) 

Ser desenho para a produção (de mercadorias) é a única propriedade comum a 
todos os tipos de desenho arquitetônico, seja ele referente à construção de habitações, 
equipamentos urbanos, centros comerciais ou edifícios industriais. A sua função é, 
fundamentalmente, servir à produção, pois é produto do modo de produção e é por ele 
determinado. O projeto, marca do profissional da arquitetura, não tem como objetivo 
(tampouco é capaz de) materializar o edifício. Conceder corpo físico é o objetivo do can-
teiro, por meio do trabalho (em geral, um trabalho duro). A produção do arquiteto não 
concretiza o espaço, mas seu devir, sua virtualidade, e logo é uma reificação (MARCUSE, 
2004). Projeta sobre o espaço: impõe-lhe toda informação a priori e delimita seu valor. O 
projeto é uma abstração, cujo destino é incidir sobre o canteiro. O objetivo final dá-se à 
medida que é o desenho... 

[...] que orientará o desenvolvimento da produção. Nesse primeiro 
emprego, conta pouco o que se queira chamar de qualidade ou adequa-
ção. [...]. O que vale é que esse desenho fornece o solo, a coluna vertebral 
que a tudo conformará, no canteiro ou nas unidades produtoras de peças. 
Em particular – e é o principal – juntará o trabalho antes separado, e 
trabalho a instrumento. (FERRO, 2006, p. 109) 

O desenho/projeto em si não é uma condição básica para a construção - inclusive 
em edifícios celebrados entre críticos e teóricos da arquitetura, como é o caso das cate-
drais góticas. Também a chamada autoprodução do espaço, marginal, abstém-se siste-
maticamente de arquitetos e engenheiros e corrobora o fato (BALTAZAR, 2016). Acontece 
que o desenho arquitetônico, apesar de ser desenho para a produção, pouco se refere, 

�ࠁ �7ǫɽɢȶȥǭʽơȍ�ơȟ�ǠʋʋɢࡪɢɭȶǌɭŔȟŔʽǫʽơȥƎŔƃȶȟŹɭŔŹȶʠʋ�ŔƃơɽɽŔƎȶ�ơȟ߿ࠂ��Ǝơ��Źɭǫȍ�Ǝơ߿ࠁ߿ࠁ�
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em realidade, à construção do edifício propriamente dita. Não estão nele incorporadas 
as técnicas dos pedreiros, dos carpinteiros e de outros ofícios. Apresenta senão a forma 
finalizada da obra e desconsidera os processos e as configurações internas do canteiro de 
obras. Define apenas os aspectos formais, pois tem como função constituir e implantar 
a forma, controlá-la, para assim dominar o trabalho e a hierarquia do canteiro de obras 
(FERRO, 2006). A implantação do desenho é bem descrita por Santos: 

A linguagem arquitetônica e matemática (cada vez mais sofisticadas) 
e todos seus instrumentos são postos a serviço da produção, dando 
distinção ao grupo dos diplomados em relação aos oficiais práticos 
da construção. A introdução desses artifícios logo frutifica em submis-
são total do canteiro de obras e seus agentes diretos, aumentando sua 
heteronomia e com isso o rebaixamento das condições de trabalho. 
(SANTOS, 2008, p. 32) 

O trabalho do arquiteto, distante dos ofícios da construção, dá o argumento mate-
mático, normativo, formal ou filosófico para a dominação do trabalho. Mantém, a partir 
dessa designação autoritária, a hegemonia do arquiteto e daqueles que assumem o 
comando do canteiro com o instrumento que o arquiteto fornece. Esse fenômeno inde-
pende da vontade ou intenção do próprio arquiteto. As considerações sociais e políticas 
do seu desenho, assim como as tipológicas, não ultrapassam a dimensão do conteúdo. 
Mantido o lugar do desenho na cadeia produtiva da arquitetura, permanecem seus 
impactos sobre o canteiro de obra, à revelia do discurso. O desenho, como instrumento 
técnico, não é neutro. A tônica normativa, hierárquica e impositiva que carrega deriva 
de seu uso, de sua posição enquanto instrumento de legitimação. 

A instituição da norma, e todo esforço necessário ao seu questionamento, 
acaba por manter a construção civil brasileira no patamar da manufa-
tura serial (...). Tal como era a tendência na Europa, a pesquisa colaborou 
para que a norma técnica substituísse os métodos empíricos patenteados. 
Ao contrário dos discursos em favor da norma, a quebra das patentes 
não significa a abertura do conhecimento técnico ao domínio público, 
mas a concessão de monopólio a um determinado grupo. A norma para-
metriza a conduta do novo personagem – o técnico neutro ou perito. A 
perícia técnica, base da legitimação social do grupo dos diplomados, é 
o que autoriza o Estado a conceder o “monopólio de saber” a esse grupo. 
Por isso o empenho na regulamentação profissional, homologada em 
1933 com a criação do Sistema CONFEA-CREAs. (SANTOS, 2008, p. 306)
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A figura do “técnico neutro” citado acima, indica uma posição privilegiada na hie-
rarquia social do canteiro de obras e revela o caráter epistemológico de uma tecnologia 
de produção do espaço. O especialista, empoderado por sua própria linguagem, legitima 
a sua superioridade sobre os demais trabalhadores da construção civil, armado de sua 
suposta capacidade para receitar soluções às necessidades do espaço. 

A apreensão metonímica da tecnologia pelos seus produtos em detrimento a uma 
leitura etimológica do termo turva e enfraquece sua discussão filosófica. Costumeira-
mente considerada como um dispositivo imanente à sociedade, a tecnologia é aceita 
quase como um termômetro do desenvolvimento humano, ou uma espécie de escala 
teleológica do progresso histórico. Esta visão tende a deslocar o foco de análise de suas 
características estruturantes, seu logos, para uma leitura superficial de seus aparatos e 
metodologias. De acordo com Andrew Feenberg (2002), existe hoje uma estagnação do 
entendimento filosófico da tecnologia, reduzido a duas leituras superficiais igualmente 
rasas, irredutíveis em seus argumentos e baseadas na neutralidade da tecnologia. A 
primeira é fundamentada no conceito da instrumentabilidade, da tecnologia como mera 
ferramenta, isente de quaisquer atributos de agência ou influência sobre a sociedade. 
A segunda visão, também determinista, por sua vez acredita o fator tecnológico como 
objeto pleno, que carrega vieses e determinações socioeconômicas e é portanto influente 
sobre a sociedade, mas em si mesmo imune à agência política. Nesta perspectiva, resta à 
sociedade apenas a decisão sobre a sua utilização ou abandono, em cálculo eterno dos 
prós e contras de sua interferência nas relações sociais. O autor aconselha direcionar a 
análise para a produção epistemológica da tecnologia, ou seja, para os ideários e contextos 
sócio-produtivos de sua concepção, condicionantes do que chamamos corriqueiramente 
de “avanço” ou “desenvolvimento”. Também destaca a não perder de vista a agência e 
influência da tecnologia sobre a sociedade, material e subjetivamente. Em suma, o autor 
nos chama atenção para a relação dialética entre tecnologia e modo de produção, no 
lugar de meramente aceitar sua neutralidade ou imutabilidade. Aceita duplamente a 
influência da sociedade sobre a tecnologia e vice-versa. A alienação do trabalho e da 
técnica, dessa forma, não é característica fundamental da tecnologia mas, ao contrário, 
um aspecto registrado na sua produção e reprodução social. Com isso, muda o objetivo da 
teoria crítica da tecnologia para o questionamento da produção da própria tecnologia, 
ou, como diz o autor, para uma “política da transformação da tecnologia” (2002, p. 15). 

Tendo em vista os fenômenos apontados por Illich e as leituras de Sérgio Ferro sobre 
o papel do desenho, em quais bases poderia se sustentar tal política de transformação 
da tecnologia na arquitetura? Partindo do pressuposto que o projeto arquitetônico foi 
tornado instrumento para a dominação em uma sociedade progressivamente alienada 
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de suas capacidades cotidianas do fazer, compreender as relações experimentais/estéti-
cas entre indivíduo (corpo) e o ato de fazer pode esclarecer alguns caminhos a se tomar.

CORPO, HABILIDADE E ALIENAÇÃO

O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro (2002) afirma que o corpo não deve ser 
entendido como mera anatomia, mas antes enquanto hábito: composto por uma rede 
de habilidades e procedimentos que estão intimamente relacionados com a constru-
ção social do cotidiano e da realidade. Nessa linha, o antropólogo Tim Ingold (2000) 
apresenta um entendimento aprofundado de como as habilidades são inerentemente 
aspectos sociais do homem. Seu argumento é que o homem não somente desenvolve 
suas habilidades de maneira social, mas também a si mesmo em um processo dialético 
de descoberta dessas habilidades, em um movimento social de invenção simbólica do 
corpo. Ingold concebe as habilidades não como adquiridas, pois o aprendizado de uma 
habilidade não é uma ação à qual o sujeito incorre por si só, mas um desenvolvimento 
do próprio indivíduo em relação aos objetos componentes da dita habilidade – estes 
constituídos socialmente. Isto é, uma habilidade não é algo que se possa ‘injetar’ no 
sujeito, como que preenchendo um espaço vazio, mas a construção desse espaço, simul-
tânea ao seu preenchimento. Pelo envolvimento ativo do sujeito com aquilo que percebe 
relacionado a determinada habilidade, é que ele é capaz de criar a habilidade dentro de 
si; inventá-la, por assim dizer. 

Por habilidade não me refiro a técnicas do corpo, mas às capacidades de 
ação e percepção de todo o ser orgânico (corpo e mente indissociados), 
situado em um ambiente ricamente estruturado. Como propriedades 
dos organismos humanos, as habilidades são assim tão biológicas 
como culturais. [...] As habilidades não são transmitidas de geração a 
geração, mas recriadas em cada uma, incorporadas no modus operandi 
do organismo humano em desenvolvimento pelo treino e experiência 
na performance de tarefas específicas. (INGOLD, 2000, p.5. tradução 
minha.)[3] 

�ࠂ �ɽȇǫȍȍɽ�z�Ǝȶ�ȥȶʋ�ȟơŔȥ�ʋơƃǠȥǫɩʠơɽ�ȶǉ�ʋǠơ�ŹȶƎˊ%ࢨ� -�Źʠʋ�ʋǠơ�ƃŔɢŔŹǫȍǫʋǫơɽ�ȶǉ�Ŕƃʋǫȶȥ�ŔȥƎ�ɢơɭ́
ƃơɢʋǫȶȥ�ȶǉ�ʋǠơ�ˁǠȶȍơ�ȶɭǌŔȥǫƃ�Źơǫȥǌ�ǫȥƎǫɽɽȶȍʠŹȍˊ�ȟǫȥƎ�ŔȥƎ�ŹȶƎˊ�ɽǫʋʠŔʋơƎ�ǫȥ�Ŕ�ɭǫƃǠȍˊ�ɽʋɭʠƃʋʠɭơƎ�
ơȥʽǫɭȶȥȟơȥʋ��ɽ�ɢɭȶɢơɭʋǫơɽ�ȶǉ�ǠʠȟŔȥ�ȶɭǌŔȥǫɽȟɽ�ɽȇǫȍȍɽ�Ŕɭơ�ʋǠʠɽ�Ŕɽ�ȟʠƃǠ�ŹǫȶȍȶǌǫƃŔȍ�Ŕɽ�ƃʠȍʋʠɭŔȍ��
òȇǫȍȍɽ�Ŕɭơ�ȥȶʋ�ʋɭŔȥɽȟǫʋʋơƎ�ǉɭȶȟ�ǌơȥơɭŔʋǫȶȥ�ʋȶ�ǌơȥơɭŔʋǫȶȥ�Źʠʋ�Ŕɭơ�ɭơǌɭȶˁȥ�ǫȥ�ơŔƃǠ�ǫȥƃȶɭɢȶɭŔʋơƎ�
into the modus operandi of the developing human organism through training and experience 
in the performance of particular tasks.” 
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Portanto, habilidades e saberes são construções individuais, frutos da agência do 
próprio indivíduo, de maneira única e gradual, e também sociais, pois construídas a 
partir de constante percepção e apropriação de elementos retirados do contexto social. O 
aprendizado é um processo de formação dentro do ambiente (INGOLD, 1999); uma maneira 
pela qual o indivíduo incorpora componentes construídos socialmente e presentes no 
seu contexto para dar forma a uma habilidade: 

As pessoas desenvolvem suas habilidades e sensitividades pelas histórias 
de contínuo envolvimento com os constituintes humanos e não huma-
nos dos seus ambientes. Pois é pelo engajamento com estes múltiplos 
constituintes que o mundo é conhecido pelos seus habitantes. (INGOLD, 
1999, p.10. tradução minha.)[4] 

Ingold assume que a própria estrutura cognitiva individual é arranjada dessa 
maneira. O aprendizado não se refere somente ao objeto puro, o saber a ser incorporado, 
mas também à construção das próprias capacidades cognitivas, isto é, à identificação 
dos meios com os quais é possível e favorável aprender em determinado contexto social 
e em relação a realidades específicas. Paradoxalmente, trata-se de aprender a aprender, 
pois, ao envolver-se com os elementos contextuais de uma habilidade, o indivíduo 
não somente se relaciona com eles, mas com o seu corpo e mente em contato com tais 
elementos[5]. A formação do indivíduo em sociedade leva à incorporação de uma gama 
de habilidades e técnicas que são consideradas partes componentes do que se espera 
de uma pessoa funcional em determinada cultura. Tal abordagem revela que a própria 
cultura, construída sobre essa estrutura cognitiva, não é um sistema suprabiológico 
ou metafísico, mas antes a “medida da diferença” entre organismos que surgem de seu 

[4]  “[P]eople develop their skills and sensitivities through histories of continuing involvement with 
human and non-human constituents of their environments. For it is by engaging with these manifold 
constituents that the world comes to be known by its inhabitants.” 

�ࠄ �¶�ơȥʋơȥƎǫȟơȥʋȶ�ǫȥǌȶȍƎǫŔȥȶ�ŔɢɭơɽơȥʋŔ�ʠȟŔ�ƃȶȥɽȶȥŞȥƃǫŔ�ȟŔɭƃŔȥʋơ�ŔǫȥƎŔ�ɩʠơ�ȥŴȶ�ƃȶȥ-
ǉơɽɽŔ�ƃȶȟ�Ŕɽ�ȍơǫʋʠɭŔɽ�Ǝơ�qơǌơȍ�ơ�ơɽɢơƃǫŔȍȟơȥʋơ�Ǝơ�¡Ŕɭˉ�ɽȶŹɭơ�ȶ�ʋɭŔŹŔȍǠȶ�ơȟ�ɽʠŔ�ǉȶɭȟŔ�ȥŴȶ�
alienada. Para os autores alemães o trabalho forma o homem enquanto indivíduo e ser social 
-Ŕ�ȥŔʋʠ��G�ɢơȍŔ�ŔʋǫʽǫƎŔƎơ�ɩʠơ�ȶ�Ǡȶȟơȟ�ɽơ�ɭơȍŔƃǫȶȥŔ�ƃȶȟ�ȶ�ȟʠȥƎȶˉ�ɢŔɭŔ�¡Ŕɭȶʠ�ser genérico
ɭơ˖Ŕ�ơ�ƃȶȟ�ȶɽ�ƎơȟŔǫɽ�ǫȥƎǫʽǭƎʠȶɽ�ơȟ�ʠȟŔ�ɭơȍŔƇŴȶ�ƎǫŔȍƢʋǫƃŔ�ơ�Ŕɽɽǫȟ�Ƣ�ƃŔɢŔ˖�Ǝơ�ɭơƃȶȥǠơƃơɭ�Ŕ�ɽǫ�
mesmo no mundo que constrói. Esse reconhecimento é a base para um reconhecimento de si 
enquanto ser partícipe do mundo e da sociedade e, ao reconhecer-se dessa maneira, reconhece 
também a participação da natureza e dos outros homens na construção de si mesmo, ou seja, 
reconhece não apenas a si no mundo, mas o mundo em si mesmo. Para mais informações 
ɽȶŹɭơ�ȶ�ơȥʋơȥƎǫȟơȥʋȶ�Ǝơɽɽơɽ�Ŕʠʋȶɭơɽ�ʽơɭ�¡FòŁ�è¶òࠁࠈࠈࠀ�
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posicionamento frente a frente – sua interação – e com “componentes não humanos 
do ambiente, em campos mais abrangentes de relacionamento” (INGOLD, 2000, p.10).  

Como observa Ingold (1999), nada impede que as habilidades socialmente desenvol-
vidas pelos indivíduos estejam arranjadas em uma estrutura de dominação. O fenômeno 
pode ser pensado em termos de distinção de classe, no Brasil, com os conceitos de “ralé 
estrutural” e “batalhadores” desenvolvidos por Jessé Souza (2009, 2010) a partir da teoria 
social de Pierre Bourdieu. Souza argumenta que a população brasileira mais pobre se 
distingue das classes mais altas não apenas pelo poder econômico. Falta-lhe, sobretudo, 
as habilidades ou “capacidades” que o acesso às posições de privilégio pressupõem, tais 
como “disciplina, auto-controle e pensamento prospectivo” (SOUZA, 2013, p. 65). A carência 
se reflete na incapacidade de planejamento, concentração, crítica e mesmo na dificul-
dade de expressão, situando o pobre em uma posição estrutural de fragilidade social 
e econômica, e interditando sua ascensão social. Da formação acadêmica ao suposto 
‘espírito empreendedor’, as classes mais altas monopolizam o arcabouço técnico-cultu-
ral e as formas de sociabilidade que perpetuam sua posição privilegiada na sociedade. 

Nesse contexto de alienação das táticas cotidianas de produção, é natural que a 
estrutura cognitiva dos corpos em relação aos espaços permaneça embotada, deslocando 
as habilidades relativas à produção material do espaço para a abstração do receituário 
técno-científico. Este fenômeno não elimina para os trabalhadores da construção civil 
a ameaça da alienação. Pelo contrário, pois a base da alienação se encontra justamente 
na instituição do trabalho assalariado (MESZÁROS, 1992). Ferro (2006) argumenta que os 
operários da construção civil estão, a todo momento, sob uma pressão ativa que busca a 
alienação de seu trabalho, por diversas frentes e sob a lógica da manufatura, em acordo 
com os postulados de Marx (2013). Para que seja possível a extração (maximizada) da 
mais valia no canteiro de obra, o trabalhador deve ter seu trabalho reduzido, idiotizado 
- transformado, tanto quanto possível, em força de trabalho pura. 

Os conhecimentos assim alienados são precisamente aqueles que caracterizam o 
trabalho qualificado no ofício. De acordo com Adorno em O Funcionalismo Hoje (1967), o 
ofício não pode ser entendido como apenas “o conjunto das fórmulas estereotipadas” ou 
“o conjunto das ‘práticas’ destinadas a poupar as forças do compositor”, pois “a especifi-
cidade de qualquer tarefa concretamente colocada exclui tais fórmulas” (ADORNO, 1967, 
p. 116). Em outras palavras, ele argumenta que o ofício não pode ser apenas uma opera-
cionalidade mecânica, pois se baseia constantemente na realidade, ou seja, concretiza-se 
sempre que confrontado com a “especificidade” das tarefas que lhe são demandadas, 
quando são elas também concretas. A abstração das tarefas, sua retirada do cotidiano 
operacional do artesão, é justamente o que marca a divisão entre ofício e manufatura. 
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Para alienar o artesão, faz-se necessário transformar suas tarefas em um conjunto não 
só de fórmulas e práticas, mas de movimentos e técnicas homogeneizados e congelados, 
rasos em racionalidade. São retiradas das atribuições dos artífices as dificuldades técnicas 
que incentivam a inventividade; essas passam a ser resolvidas longe do canteiro, por 
profissionais especialistas, como engenheiros e arquitetos. A lógica segue o princípio de 
facilitar pela fragmentação, presentes na linha de produção e nos estudos de ergonomia 
do trabalho (ADORNO, 1967, p. 115). A produção do trabalhador é amputada dos aspectos 
que antes configurariam sua maestria, isto é, sua versatilidade em lidar com diferentes 
situações de produção. Este movimento é realizado de duas maneiras, representantes 
dos pólos de seu trabalho. Por um lado, acentuam-se os procedimentos produtivos do 
trabalho, aqueles que de fato alteram a matéria. São aqueles que efetivam a divisão 
entre os trabalhadores, no chão de fábrica e no canteiro, e que são contabilizados como 
o trabalho propriamente dito: assentar tijolos, preparar o concreto e transportar cargas. 
Por outro lado, é-lhe retirada a parcela intelectual do ofício, o trabalho que coloca as téc-
nicas isoladas em conexão e coerência entre si e com o contexto em que são utilizadas. 

No caso específico, o operário da construção civil não somente é afastado 
de seu produto, mas desconhece mesmo, frequentemente, sua razões de 
projeto, cálculo, oportunidade etc. Não tem, nem pode ter, portanto, 
qualquer influência que pese nos seus rumos. (FERRO, 2006, p. 93 nota 36) 

Essa insistência inverte o desenvolvimento livre do indivíduo na produção, pois a 
construção cognitiva da habilidade – a incorporação autônoma – representa justamente 
o caminho oposto da alienação. Indica o combate às potencialidades formativas, e por-
tanto emancipatórias, dos aspectos pedagógicos da habilidade. O problema retorna para a 
filosofia da tecnologia. Como a tecnologia não é neutra, tampouco o são os componentes 
incorporados nas habilidades e técnicas da produção capitalista. De maneira similar, 
como no contexto da “ralé brasileira”, o trabalhador da construção é também subtraído 
de uma série de habilidades, capacidades e conhecimentos que, ainda que participem 
da totalidade de seu trabalho, seriam (na perspectiva do capitalismo) problemáticos se 
delegados aos operários. O projeto arquitetônico, conforme nos demonstra Ferro (2006), 
vem assim em auxílio da hierarquia do capital: a divisão do trabalho é levada a patama-
res fordistas, em operações seriadas e desligadas entre si e da totalidade da produção. 
Separa assim os trabalhadores, criando a figura do “trabalhador parcial”, apenas para 
novamente ajuntá-los, no chamado “trabalhador coletivo” (MARX, 2013), com o cuidado, 
porém, de manter-se entre eles. Isola e reveste a mão de obra, para então reconectá-la 
segundo sua própria ordem. Age como estrutura, ou “cola”, para usar o termo de Ferro, 
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que mantém e suporta a hierarquia do canteiro de obras mas mantém a permeabilidade 
para a entrada do capital e a retirada da mais valia.

Somente ao estabelecer essa hierarquia é que o desenho é capaz de realizar esse 
movimento de alienação, pois, para mantê-la, é necessário classificar seus níveis e dei-
xá-los estanques. Impedir o contexto comunicativo, premissa da prática criativa, é 
fundamental, de modo que o comando continue centralizado e esteja protegido pela 
própria pirâmide da autoridade. Para a separação do trabalho no canteiro, não basta 
apenas a diferenciação em nível de ofício ou habilidade. O trabalho manual é perigoso, 
mesmo que exprimido no detalhe, pois permite ao corpo o aperfeiçoamento - o desen-
volvimento dialético entre habilidade e sujeito. O especialista sofre com o embotamento 
da crítica, mas ela ainda não é completamente subtraída de seu trabalho. Permanece 
enclausurada no detalhe, sim, mas ali floresce continuamente, ao ser incorporada, seja 
para explorar ainda mais seu isolamento ou para explodi-lo, em movimento de associação 
com outras habilidades, e por fim revolucioná-lo. Sérgio Ferro, mais uma vez, concorda 
com o argumento, ao dizer que a 

construção acertada acorda, revela, reúne. Mas, mesmo na nossa cons-
trução explorada e cujo objetivo não é o acerto, o operário não pode 
evitar que nele alguma coisa acorde, se revele e reúna. (2006, p. 145)

Esse perigo precisa ser evitado, ou, pelo menos, contido. Para manter a estrutura 
coesa e imutável, o fluxo de informação deve ser segregado, de maneira que a conexão 
entre os trabalhadores da base passe inevitavelmente por seu superior – que não por 
mero acaso é também supervisor. A dominação no nível da linguagem. O trabalhador 
coletivo mantém-se sob a regência heterônoma somente se o universo de trabalhadores 
parciais incorporados carece de intercomunicação. Para tanto, e de modo que a produção 
continue operante, há de restar apenas uma linguagem única, ou, mas precisamente, uma 
única voz, que alcance a todos, de forma descendente. Toda relação horizontal, assim, é 
feita estrangeira - o mito da Torre de Babel é paradigma e arquétipo de toda produção 
capitalista da arquitetura. É também necessário que essa voz recite precisa e somente o 
direcionamento necessário à produção. Como sabemos, esse papel é realizado pelo projeto: 

O progressivo apartamento entre o desenho e o canteiro de obras é via-
bilizado pelo desenvolvimento de uma nova linguagem, fundamentada 
na linguagem matemática. O projeto, a perspectiva, a nova linguagem 
de inspiração clássica antiga ajudam a desbancar a antiga ordem dos 
canteiros. (SANTOS, 2008, p.31) 

Em termos de incorporação cognitiva, há poucos componentes apropriáveis para 
o trabalhador além daqueles permitidos e determinados pelo desenho do arquiteto que, 
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como visto, é fundamentalmente um desenho para produção de mercadorias. Os aspec-
tos tecnológicos da dominação do canteiro, presentes em todo o processo construtivo, 
permeiam estes componentes e consigo trazem a lógica do capital (junto à alienação) 
para o processo de desenvolvimento e aprendizado. O trabalhador assim incorpora os 
elementos estruturais de sua própria alienação, de modo tal que até mesmo a estrutura 
hierárquica e a divisão do trabalho intelectual e manual na produção da arquitetura 
figuram em seu cotidiano como fenômenos naturais e inquestionáveis. 

UMA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO

A escolha exemplar da Bauhaus para a abertura deste ensaio não se deu por acaso. 
Procurou-se argumentar sobre como a atuação do arquiteto e urbanista é marcada pela 
tecnologia enviesada do desenho para a produção, seu principal instrumento, e quais 
os fenômenos sociais envolvidos na abstração que é a representação. Apesar de ser o 
objetivo principal do trabalho, busca-se agora apontar, como alternativa, uma forma 
de envolvimento direto do arquiteto com a produção material e com os indivíduos 
diretamente relacionados, artesãos e operários da construção. O resgate do concreto na 
prática arquitetônica, em sua dimensão crítica e histórica, invoca a possibilidade de uma 
arquitetura para além do projeto reificado, além do desenho para a dominação. Desta 
forma, enseja, compreendendo a dimensão dialética do aprendizado com o conceito de 
incorporação de Ingold, um novo paradigma tecnológico da arquitetura, que tem como 
objetivo e viés o desenvolvimento individual e coletivo dos envolvidos junto à produção 
do espaço, dos objetos que o preenchem e do cotidiano que o permeia. A aproximação do 
arquiteto com as práticas construtivas e com a produção material fornece um caminho 
lógico para uma tecnologia não alienada da arquitetura, e a pertinência de se pensar a 
arquitetura dessa maneira surge da sua oposição à codificação e abstração da técnica, 
fundamental ao projeto. Está em acordo com o entendimento de Silke Kapp (2005) da 
arquitetura como “todo espaço modificado pelo trabalho humano”, pois toma o trabalho, 
a produção, como base para a crítica e mesmo a prática da arquitetura. Ao destacar o 
envolvimento pela atividade, seja individual ou coletivo, na definição de arquitetura - o 
trabalho que modifica o espaço - Kapp centraliza o processo pelo qual o espaço é produ-
zido como um produto social, com destaque ainda para sua produção sem interferência 
por parte dos diplomados, a chamada autoprodução do espaço. 

A questão premente é a possibilidade de repensar o trabalho na arquitetura (e, 
em consequência, a própria arquitetura) para que ele assuma, no lugar de sua versão 
alienada, um caráter emancipador. A transcendência da alienação é, afinal, o principal 
objetivo tanto da obra como da ação política marxiana (FROMM, 1962). Mas a questão não 
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é passível de resposta imediata, pois exige uma abordagem crítica que não se resguarde 
das dificuldades concretas de seu empreendimento. Como diz Meszáros (2006, p. 165), 
“devemos compreender que: o único poder capaz de superar praticamente (‘positiva-
mente’) a alienação da atividade humana é a própria atividade humana autoconsciente”. 

Mesmo que reduzida e alienada, na produção material permanece sempre algum 
potencial emancipatório residual capaz de ativar a consciência, pois envolve conhe-
cimentos que, de uma maneira ou outra, se referem ao material e lidam com ele. São 
conhecimentos e técnicas que não se apreendem senão pela prática, ou seja, pela dupla 
descoberta e criação, individual e coletiva, pela ginga entre o corpo e o ambiente social 
e material historicamente dado. O operário, o artesão ou o artífice (ainda que em níveis 
diferentes) se envolvem com os materiais e, consequentemente, com a dimensão social 
neles presente. Nessa relação desenvolve-se a atividade que os conecta com a realidade 
concreta e sobre a qual efetivamente podem se objetivar. A tecnologia da produção 
material abstrata não é capaz de apagar completamente o ofício, pois ele é sua gênese, 
e, portanto, o paradigma do ofício é sua principal contradição, uma fragilidade perma-
nente em sua estrutura. 

Sua potência está na perspectiva da produção material do espaço e dos artefatos 
que o qualificam. Ingold, em Textility of making (2009), afirma que a produção material do 
artífice (craftsman) é como um nó em uma costura, em um processo de tecelagem. Este 
nó é composto pelas linhas que representam os materiais utilizados, assim como pelas 
técnicas, ferramentas e outras construções sociais a ele associadas. Na perspectiva de 
um artífice, o material não se resume a uma constituição física, mas inclui igualmente 
relações contextuais: para quê serve, o que acontece quando é trabalhado, como pode 
ser manipulado, obtido, transformado, utilizado etc. As qualidades do material são 
definidas pela realidade sociocultural do respectivo meio e pela experiência, tanto no 
sentido laboratorial, de teste, como no sentido cotidiano, de acontecimento, de presença, 
e de conhecimentos e saberes acumulados. O trabalho no material e as diversas formas 
de uso que assume no dia a dia do artífice constróem a ideia do que ele é. Trata-se de 
uma percepção concreta, não abstrata. Ao mesmo tempo, o nó que Ingold sugere é uma 
estrutura aberta, pois não impede que as linhas que por ele passam (materiais, técnicas, 
ferramentas etc.) continuem seus percursos e estejam disponíveis para se envolver em 
outros nós, em outras construções e criações. 

Nesta perspectiva, arte e ofício (sem distinções)[6] devem desafiar as bases da tec-
no-ciência, com o objetivo de reacordar os sentidos e a percepção para permitir um 

�ࠅ �¶�ʋɭŔŹŔȍǠȶ�ơʋǫȟȶȍȷǌǫƃȶ�Ǝơ�èŔˊȟȶȥƎ�ĭǫȍȍǫŔȥɽࠂࠇࠈࠀ��ǫȥƎǫƃŔ�ɩʠơ�ȶ�ʋơɭȟȶࢪ�Ŕɭʋơ’ art�ƎơɽƎơ�
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crescimento do conhecimento pelo fazer. Não se trata somente de inserir o cotidiano 
na produção de conhecimento, mas também do inverso, ou seja, tornar o conhecimento 
parte ativa da vida cotidiana. Para Ingold, isso possibilitaria aos indivíduos deter formas 
de conhecimento que partam de suas experiências e que retornam a elas como reflexão 
e construção normativa. Ensejaria, portanto, a autonomia e o que Marx enxerga como 
caráter formador do trabalho (MESZÁROS, 2006), onde o indivíduo descobre a si mesmo 
e o mundo ao seu redor, e se objetiva nesse mundo. 

Essa possibilidade é urgente sobretudo nos contextos de vulnerabilidade social, 
onde o paternalismo, o tecnicismo e a pura má-fé contribuem para um cenário de pro-
gressiva alienação e heteronomia. O contato com as contingências da produção concreta, 
seja de objetos, de espaços ou das próprias iniciativas, em sentido de sua organização 
e realização, coloca em questão a realidade dos contextos em que as coisas são feitas, 
para além das resoluções estéticas e funcionais relativos puramente à forma e ao uso, ou 
seja, à forma mercadoria e ao consumo. Traz para a perspectiva do próprio arquiteto as 
condicionantes da produção, severamente ignoradas durante sua formação, nos debates 
teóricos sobre a profissão e, principalmente, na sua atuação usual. 

O saber-fazer potencializa a crítica, pois permite algum distanciamento da con-
dição cotidiana de dependência, fazer improvisado, subvalorizado e de contingência. 
Ele carrega o índice do trabalho livre e, assim, aproxima-se da arte que, na concepção 
de Marcuse, tem “poder de cindir o monopólio da realidade estabelecida para definir o 
que é real” (1999, p. 21). Apresenta um mundo fictício que não é ilusão, pois refere-se à 
potência do trabalho formador, do mundo enquanto objetivação da humanidade pelo 
trabalho. Por isso mesmo, tem caráter de utopia: os rastros de uma utopia que, pela sua 
própria interdição, produz um impulso político, são também rastros de um trabalho real, 
livre. Aparecem justamente pelo contraste, por seu brilho fugaz em meio à opacidade 

ȶ�ɽƢƃʠȍȶ�Ĵzzz�ɽơ�ɭơǉơɭǫŔ�Ŕȶ�ƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶ�ɽȶŹɭơ�ȶ�fazer das coisas, envolvendo suas técnicas, 
ơ�ɽơ�ɭơǉơɭǫŔ�ŹŔɽǫƃŔȟơȥʋơ�Ū�ɩʠŔȍɩʠơɭ�ǠŔŹǫȍǫƎŔƎơ�ɢɭȶƎʠʋǫʽŔ�¥ơɽʋơ�ƃȶȥʋơˉʋȶ�ȶࢪ�ŔɭʋǫɽʋŔ’ é efeti-
vamente idêntico ao ‘artesão’ artisan��Ŗࢪ�ƃǫƦȥƃǫŔ�ࢫscience, scientia�˪ǌʠɭŔ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶ�ɽƢƃʠȍȶ�
ĴzĪ�ʠɽŔƎȶ�ơȟ�ǫȥʋơɭƃŞȟŹǫȶ�ƃȶȟ�art, para descrever um corpo de conhecimento ou habilidade 
ơ�ɩʠơ�Ŕ�ɢŔɭʋǫɭ�Ǝȶ�ɽƢƃʠȍȶ�ĴĪzz�ɢŔɽɽŔ�ɽơ�Ǝǫɽʋǫȥǌʠǫɭ�Ǝơࢪ�Ŕɭʋơࢫ�ƃȶȟȶ�ʠȟŔ�ǠŔŹǫȍǫƎŔƎơ�ɩʠơ�ɭơɩʠơɭ�
conhecimento teórico, ao passo que ‘arte’ representa as habilidades que requerem prática 
��Ŕ�Ŕɭʋơ�ɽơɭǫŔ�ƃȶȥǿʠȥʋȶ�Ǝơ�ƃȶȥǠơƃǫȟơȥʋȶɽ�ɩʠơ�ɢơɭȟǫʋơȟơɽʋŔ�ȍơǫʋʠɭŔ¥�ࠇࠆࠁ��ࠅࠆࠁ�ࠁࠃ��߿ࠃ��ɢࠂࠇࠈࠀ
reproduzir determinado ofício na prática, ao passo que a ciência abarca os conhecimentos 
teóricos sobre o mesmo ofício. 
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da sociedade, e remetem ao mundo das potencialidades humanas. Fazem aflorar suas 
contradições - tensionam o status quo e revelam seus pontos estruturais. 

[A] arte pode ser revolucionária [...] quando apresenta ausência de liber-
dade do existente e indica as forças que se rebelam contra isso; quando 
rompe com a realidade reificada e aponta horizontes de transformação; 
quando subverte as formas de percepção e compreensão e deixa trans-
parecer um teor de verdade, de protesto e de promessa na linguagem e 
na imagem. (CHAVES; RIBEIRO, 2014, P. 15)  

A defesa do caráter experimental da arquitetura e, em última análise, das ciências 
sociais, não é novidade no pensamento e na prática acadêmica, sobretudo em ideologias 
libertárias. Segundo Sérgio Ferro (2006), é necessário apostar em formas experimentais de 
produção da arquitetura que apontem uma nova maneira de construir, para romper com 
a dominação do canteiro de obras. Boaventura de Sousa Santos (1980) também defende 
a experiência como método investigativo. Seu argumento é que, enquanto a sociedade 
se encontra emaranhada em inúmeros expedientes de dominação, é dever da ciência 
explorar suas brechas e praticar suas possibilidades, inventar novas formas de sociedade 
que, mesmo pesando-lhes a estatística do fracasso, possam servir de ensaio (e ensejo) para 
transformações sociais reais. Também Žižek (2013) aponta que, para transpor um modo 
de produção, faz-se necessário encontrar os pontos (ou nós) que, pressionados, exerçam 
pressão por toda sua estrutura. Para tanto, é imprescindível a procura, a experiência e, 
em especial, uma profunda autocrítica. O que esses autores indicam é que a prática que 
se propõe a apontar os caminhos para a autonomia ganha potência quando realizada 
em formato experimental, pois este lhe permite certo afastamento crítico da realidade 
social contingente. A experiência realiza uma projeção virtual — devir – sobre terreno 
concreto. Faz despontar as mais imprevistas contradições e é capaz de materializar-se 
como negação da realidade, na forma de imaginário, possibilidade. Logo, é preciso 
experimentar, para que se possa apontar (projetar – lançar à frente) formas de atuação 
transformadoras da condição heterônoma. 
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RESUMO

Belém é uma metrópole marcada por seus rios urbanos que compõe boa parte do seu cenário, 
desde as áreas mais periféricas, reconhecidas pela maior presença dos canais, até as áreas 
mais urbanizadas da cidade. Neste contexto, o rio Tucunduba se destaca por integrar uma 
das maiores bacias hidrográficas da capital paraense, a bacia hidrográfica do Tucunduba, 
sua ocupação é caracterizada pela informalidade, alta densidade e habitações precárias. Ao 
longo das últimas três décadas a área recebeu intervenções com a finalidade de urbanizar 
vias, implantar infraestrutura urbana e reassentamento de famílias. Desta forma, o presente 
trabalho pretende fazer uma análise sobre os projetos de urbanização para a área, apontando 
seus principais problemas e os impactos gerados para a comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Urbanização. Rio Tucunduba. Macrodrenagem. Belém.

ABSTRACT

Belém is a metropolis marked by its urban rivers that make up a good part of its scenery, from 
the more peripheral areas, recognized by the greater presence of the drenage canals, to the more 
urbanized areas of the city. In this context, the Tucunduba River stands out, for integrating one 
of the largest hydrographic basins in the capital of Pará, the Tucunduba hydrographic basin, 
its occupation is characterized by informality, high density and precarious housing. Over the 
past three decades, the area has received interventions with the purpose of urbanizing roads, 
implementing urban infrastructure and reassentlement families. In this way, the present paper 
intends to make an analysis on the urbanization projects for an area of   the Tucunduba basin, 
its main problems and the impacts generated for the community. 

KEYWORDS: Urbanization. Tucunduba River. Drainage. Belém.

RESUMEN

Belém es una metrópoli marcada por sus ríos urbanos que conforman buena parte de su pai-
saje, desde las zonas más periféricas reconocidas por la mayor presencia de los canales, hasta 
las zonas más urbanizadas de la ciudad. En este contexto, se destaca el río Tucunduba, por 
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integrar una de las mayores cuencas hidrográficas de la capital de Pará, la cuenca hidrográfica 
de Tucunduba, su ocupación se caracteriza por la informalidad, alta densidad y precariedad 
habitacional. Durante las últimas tres décadas, el área ha recibido intervenciones con el pro-
pósito de urbanizar caminos, implementar infraestructura urbana y reasentar familias. De 
esta forma, el presente trabajo pretende hacer un análisis sobre los proyectos de urbanización 
para el área de la cuenca de Tucunduba, señalando sus principales problemas y los impactos 
generados para la comunidad.

PALABRAS CLAVE: Urbanización. Río Tucunduba. Macrodrenaje. Belém.

INTRODUÇÃO

O processo de urbanização brasileira é caracterizado pela segregação socioespacial, 
e repressão do pobre urbano, a deficiência de políticas habitacionais dificultaram o 
acesso a moradia em áreas urbanizadas, colaborando para a expansão urbana informal 
(BONDUKI, 2004).  A invasão de terras torna-se uma regra, e não uma exceção, e as áreas 
ambientalmente sensíveis, sem interesse do mercado, foram as alternativas para a 
população pobre (MARICATO, 2000). Assim, observa-se nas grandes cidades brasileiras a 
presença de assentamentos precários em margens de córregos, mangues, áreas de várzeas, 
morros, etc. Sendo uma das grandes mazelas a questão do saneamento (MARICATO, 2000). 

Após a redemocratização do país, destaca-se a defesa por modelos de intervenções 
com a finalidade de urbanizar favelas, que oferecessem implantação de infraestrutura 
urbana e garantissem o direito a localização, por meio da minimização de remoções 
forçadas. Desta forma, o cenário da habitação começou a ter rumos diferentes a partir 
da década de 1990, destacando-se a gestão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, pela 
criação do ministério das cidades, do SNHIS (Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social) e do FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social). Durante a segunda 
gestão no ano de 2007, o governo do então presidente lança o Projeto de Aceleração do 
Crescimento (PAC), sendo este, dotado de uma modalidade específica para urbanização 
de assentamentos precários, o PAC-UAP, consolidado junto ao Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV) como os maiores programas de investimento habitacional do país 
(CARDOSO; DENALDI, 2018).

Neste sentido, a formação urbana de Belém, cidade na Amazônia brasileira é marcada 
pela segregação socioespacial, e suas características morfológicas tornam-se importante 
para a compreensão de seus assentamentos precários.  Assim como, o restante do país, 
a capital do estado do Pará apresenta grande problemática habitacional. O presente 
estudo de caso aborda os projetos de urbanização ocorridos na bacia hidrográfica do 
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Tucunduba, área de assentamento precário em Belém, caracterizada por apresentar alta 
densidade e precariedade urbana. Observa-se que desde a década de 1990, intervenções 
urbanas propostas para sua urbanização e saneamento. Neste trabalho, será abordada 
a trajetória das intervenções executadas, discutindo-se como a provisão habitacional 
torna-se item importante nos projetos urbanos para a área.

UMA METRÓPOLE NO MEIO DA FLORESTA

A cidade de Belém, assim como a maioria das cidades no norte do Brasil, teve início 
a partir dos rios e sua origem acontece por meio de um povoamento colonial através 
de um forte militar em 1616. A expansão do núcleo urbano desse povoado se dá após 
uma tentativa fracassada de cultivo de cana, onde as atividades econômicas tiveram 
que ser forçadamente direcionadas para as extrações e trocas comerciais de produtos 
da região, conhecidas popularmente como drogas do sertão (PENTEADO, 1968). Nesse 
primeiro momento, o crescimento da cidade é orientado pelos rios e alagados, sendo o 
mais mencionado, o alagadiço do Piri, que era que uma extensa área de pântano com a 
presença de cursos d’águas. O alagadiço do Piri foi relatado como um grande obstáculo 
para a expansão urbana, dividindo por séculos a cidade em dois bairros: a Campina e a 
Cidade, até seu aterramento e retificação de canais (PINHEIRO et al, 2007; MOREIRA, 1966). 

No século XIX, destaca-se a exploração para outro seguimento que também vinha 
dos produtos naturais do território. Segundo Pinheiro (et. al, 2007), o ciclo da borracha, 
trouxe a Belém uma série de investimentos urbanos dedicados ao embelezamento urbano 
e a melhoria e expansão da malha urbana existente, por meio do plano de expansão da 
primeira légua patrimonial. Apesar dos investimentos, a urbanização não atingiu as 
áreas de várzea da cidade, consideradas obstáculos naturais. Atualmente, estas áreas são 
conhecidas como baixadas, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), podem ser classificadas como aglomerados subnormais. As baixadas belenenses 
são assentamentos nas áreas baixas e alagadiças da cidade, caracterizadas por uma série 
de carências, e pela reprodução de um modo de morar típico do ribeirinho morador do 
Norte do Brasil, a palafita. 

O crescimento populacional de Belém, sobretudo a partir da década de 60, permitiu 
que houvesse um avanço da ocupação e adensamento das baixadas. Considera-se como 
grande questão para o processo de ocupação desses locais a presença de rios, igarapés 
(braços de rio) e planícies de inundação. A falta de infraestrutura urbana nesses locais 
trouxe problemas ambientais e de saneamento que justificaram para o poder público 
a execução de grandes projetos de urbanização de baixadas.   
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A partir da década de 70, o Governo do Estado do Pará juntamente com a Prefeitura 
Municipal de Belém, começa a executar obras de urbanização nas baixadas tendo como 
referência o padrão utilizado pela PLANASA (plano nacional de saneamento), onde 
grande parte dos rios sofriam intervenções em seus cursos com canalização de leitos 
e retificação (RODRIGUES, et.al, 2018). Grande parte das soluções utilizadas na execução 
dessas obras de urbanização são questionáveis até hoje e mesmo assim, boa parte das 
soluções vem sendo repetidas e executadas. Outra questão, é que a partir do momento 
que grande parte dos rios é canalizado e retificado, boa parte da população deixa de 
reconhecer aquele espaço como rio e começa a ver somente como esgoto, cria-se a ideia 
de aversão, e perda do pertencimento (RODRIGUES, et.al, 2018).  Como é o caso dos mora-

dores que vivem em torno do rio Tucunduba, onde mesmo com a resistência de muitos 
moradores, boa parte dos que vivem ali deixaram de reconhecer o espaço como tal e 
veem somente como um grande esgoto a céu aberto.

bǫǌʠɭŔࡪࠀ��-ŔȥŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝơ�ŹɭŔƇȶ�Ǝơ�ɭǫȶ�ơȟ�%ơȍƢȟ�bȶȥʋơࡪ�èŔƎǫȶ�ˁơŹ�čbáࠆࠀ߿ࠁ��

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de urbani-
zação de uma das maiores bacias da capital paraense, a bacia hidrográfica do Tucunduba 
(Figura 2), abordando suas etapas e soluções e o andamento atual da obra de urbanização 
e macrodrenagem.
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bǫǌʠɭŔࡪࠁ��¡ŔɢŔ�Ǝơ�%ŔƃǫŔɽ�ǠǫƎɭȶǌɭŖ˪ƃŔɽ�Ǝơ�%ơȍƢȟ�bȶȥʋơࡪ�áɭơǉơǫʋʠɭŔ�Ǝơ�%ơȍƢȟࠃࠀ߿ࠁ�

O RIO TUCUNDUBA 

A Bacia do Tucunduba possui 1.055 ha, sendo que cerca de 54% de sua área é con-
siderada inundável, correspondendo a 21,02% das áreas de várzea de Belém (PMB, 2001). 
A bacia é composta pelos bairros de Canudos, Terra Firme e Universitário e parte dos 
bairros do Guamá, São Braz, Marco e Curió-Utinga, sendo que os bairros de Guamá e da 
Terra Firme são os mais populosos da cidade.  Seu território é marcado pela presença 
de moradias precárias e população empobrecida, com mais da metade de sua extensão 
considerada ocupada por aglomerados subnormais: 
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bǫǌʠɭŔࡪࠂ��%ŔƃǫŔ�ǠǫƎɭȶǌɭŖ˪ƃŔ�Ǝȶ�þʠƃʠȥƎʠŹŔ�ơ�ɢɭơɽơȥƇŔ�Ǝơ�ŔǌȍȶȟơɭŔƎȶɽ�ɽʠŹȥȶɭȟŔǫɽ�bȶȥʋơࡪ�bȶȥʋơࡪ�
eȶȶǌȍơ�FŔɭʋǠ߿ࠁ߿ࠁ��z%eF߿ࠀ߿ࠁ��ŔƎŔɢʋŔƎȶ�ɢȶɭ�Ŕʠʋȶɭơɽ߿ࠁ߿ࠁ�

O processo de formação da baixada ao longo do rio Tucunduba não se opõe ao das 
outras baixadas de Belém. Em geral, seus moradores são oriundos do interior do estado, 
principalmente das ilhas ao redor da capital e região do baixo Tocantins.  Esse processo é 
favorecido pois, há dificuldade de encontrar terrenos em áreas mais altas e urbanizadas 
a preços acessíveis, desta forma, os terrenos de cota mais baixas e alagadiças da cidade, 
tornaram-se alternativas de moradia baratas e próximas ao centro. Esses moradores que 
saíam dos interiores e se instalaram ao longo dos rios conseguiram reproduzir o modo 
de vida rural no meio urbano (BARBOSA, 2003).
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A tipologia adotada por esses moradores é a palafita, uma habitação tipicamente 
ribeirinha e que consiste em ser uma casa de madeira suspensa para que consiga suportar 
os períodos de cheia do rio, interligadas a área de solo ou a outras casas por meio de esti-
vas, que são pontes de madeiras, sem tratamento para aguentar o clima da região, apenas 
sendo trocadas peças periodicamente. Essa tipologia, tipicamente rural, foi amplamente 
reproduzida nas baixadas devido as condicionantes locais que se assemelhavam as rurais. 
Esse modo de morar, em si, não é prejudicial, mas a falta de estrutura urbana que esses 
locais possuíam tornou a situação precária, tanto para os moradores quanto para o rio. 

bǫǌʠɭŔࡪࠃ��áŔȍŔ˪ʋŔ�ȥȶ�èǫȶ�þʠƃʠȥƎʠŹŔ�ơ�ɽǫʋʠŔƇŴȶ�Ǝơ�ɢɭơƃŔɭǫơƎŔƎơ�bȶȥʋơࡪ��ǌƦȥƃǫŔ�%ơȍƢȟࠇࠀ߿ࠁ�

O problema urbano que envolve diretamente os rios de Belém, incluindo o Tucun-
duba, está ligado a quantidade de pessoas morando nas planícies de alagamento, ou seja, 
nas várzeas. As várzeas são terrenos próprios pra comportar as cheias dos rios e por onde 
a água escoa no momento da seca. Com a alta ocupação e densidade dessas áreas, que 
deveriam ser um escoamento natural do rio, ocorre um comprometimento da drenagem 
natural, o que acaba gerando riscos aos moradores por conta dos alagamentos mais 
intensos e frequentes daquele setor, sem falar em questões relacionadas a infraestrutura 
urbana, já que essas áreas são carentes de rede de esgoto, drenagem e água canalizada, 
então o esgoto é despejado diretamente nos canais ou rios, o que agrava a poluição e 
consequentemente compromete a saúde de quem reside nesses locais.

Apesar dos grandes problemas ambientais, muitos dos moradores ainda possuem 
uma relação de harmonia com os rios. Rodrigues et al (2018) afirma que o Rio Tucunduba 
é um rio urbano navegável que resiste em Belém, as pessoas ainda usam trechos do rio 
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parar trazer e comercializar produtos nas feiras locais dos bairros da Terra Firme e do 
Guamá (duas das maiores baixadas de Belém formadas as margens do rio Tucunduba). 
Essa movimentação mostra a interação que existia de forma mais intensa no passado 
e ainda luta para existir como tal. 

A MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIO TUCUNDUBA

A bacia do Tucunduba é composta por 13 canais, com 14.175 metros de extensão, 
sendo 7.865 retificados. O Rio Tucunduba é o principal curso d’água da bacia, com 3.600 
metros de extensão. A bacia do Tucunduba é uma das mais precárias socioeconomica-
mente e em questão de infraestrutura em Belém (BARBOSA, 2003). As primeiras interven-
ções pensadas para a bacia começam a ser implementadas a partir do ano de 1992/93, 
com os projetos INFRA-MARCO e HABITAR BRASIL, que viabilizaram as macrodrenagens 
dos canais das travessas Angustura, Leal Martins, Timbó e Vileta no bairro do marco e 
a construções dos canais da Av. Gentil Bittencourt, Rua dos Mundurucus, Av. Cipriano 
Santos e Rua Santa Cruz com o objetivo de serem concluídos até 1997. 

Durante a execução, foram constatadas falhas técnicas de concepção onde o maior 
problema de alagamentos não seria resolvido apenas pela drenagem pontual desses 
canais. Apontava-se que o projeto de drenagem iniciado pela montante da bacia, era 
tecnicamente problemático (LEÃO, 2013). A partir desta constatação, no ano de 1998, foi 
firmada uma parceria entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Prefeitura Municipal 
de Belém (PMB) para que se tivesse um redimensionamento para a efetiva macrodrena-
gem do rio unindo a jusante à montante. Em 2000, foi proposta o projeto que traria ao 
rio uma perspectiva mais próxima do seu natural, sem concreto e com leito navegável, 
dando a possibilidade de recuperação ambiental efetiva daquela área (BARBOSA,2003). 

O projeto foi pensado em 3 etapas, sendo a primeira etapa correspondente a jusante 
do rio, com extensão de 1.250 metros, o trecho iniciava na avenida Perimetral da Ciência 
até a rua São Domingos, que corresponde a 1/3 do curso do rio (BARBOSA, 2003). A primeira 
etapa de obras foi entregue no ano de 2004, dentre as intervenções feitas, houve retifi-
cação do igarapé com revestimento natural do leito, bem como o sistema de drenagem 
pluvial com 6.888,50 metros de rede de tubo de concreto armado. As pavimentações com 
dimensão de 12 metros de largura foram executadas e as vias transversais das áreas do 
Riacho Doce, Pantanal e Nova Terra Firme foram executadas com bloquetes de concreto 
(BARBOSA, 2003).  

A revisão do projeto, nomeado de Projeto Tucunduba, foi considerado inovador 
em relação às antigas práticas de macrodrenagem em Belém por favorecer aspectos 
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ambientais e culturais favorecendo a permanência do rio com a função de via para esco-
amento e comércio de mercadorias, própria da região amazônica (LEÃO, 2013). O projeto 
foi reconhecido pela CAIXA como umas das 20 Melhores Práticas em Gestão Local no 
Brasil, e entre as 100 melhores do mundo, do Prêmio Global de Excelência “Best Practices 
and Local Leadership Programme” (BLP), conduzido pelo CNUAH/HABITAT. 

bǫǌʠɭŔࡪࠄ���ơǫʋȶ�ȥŔʽơǌŖʽơȍ�Ǝȶ�èǫȶ�þʠƃʠȥƎʠŹŔ�Ŕɢȷɽ�ǫȥʋơɭʽơȥƇŴȶ�Ǝơ�ȟŔƃɭȶƎɭơȥŔǌơȟ�bȶȥʋơࡪ�èŔƎǫȶ�
ĭơŹ�čbáࠆࠀ߿ࠁ��

No entanto, para sua execução foram necessárias remoções de famílias que estavam 
assentadas nas margens e no leito do rio e ao todo, foram levantados 1.400 domicílios, 
que precisaram ser indenizados e reassentados (LEÃO, 2013; PINHEIRO et al, 2007). Por 
conta das problemáticas e reivindicações dos moradores atingidos pelas remoções, 
surgiu um plano complementar em 2001, paralelo ao projeto. 

Lançado pela Prefeitura, o Plano de Desenvolvimento Local (PDL) Riacho Doce e 
Pantanal, foi um plano focado em atender comunidades localizadas nas imediações 
da área de intervenção da primeira fase da macrodrenagem do Igarapé Tucunduba. O 
Plano pretendia atender à reivindicação popular dos moradores referente à urbaniza-
ção e moradia. Através da participação da comunidade no processo de elaboração, foi 
proposto inicialmente com 609 unidades habitacionais, com diferentes tipologias e 
que seriam distribuídas conforme a especificidades das famílias, e que buscavam no 
projeto arquitetônico soluções que atendessem aspectos regionais. O traçado urbano 
desenvolvido para o local tinha como principal objetivo o desadensamento, através do 
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reparcelamento de quadras/lotes e a criação de áreas verdes, porém, modificando com-
pletamente a morfologia urbana existente. Previa-se a permanência dos equipamentos 
públicos já existentes, além da construção de outros novos (BELÉM, 2001). 

No entanto, o projeto passou por várias dificuldades para ser executado, cita-se um 
incêndio ocorrido em 2001, no Riacho Doce que atingiu 96 famílias, e exigiu alterações 
a níveis emergenciais no projeto, com moradias provisórias na área. Outros problemas 
foram gerados com a negação do pedido de desapropriação do maior terreno previsto 
para construção de moradias. Deste modo, o projeto habitacional precisou ser adaptado 
a curto tempo por conta do cronograma, sendo proposto 27 blocos de apartamentos 
(LEÃO, 2013). Com a troca da gestão municipal, as obras foram paralisadas, afetando a 
execução das habitações (por décadas). 

bǫǌʠɭŔ�ࠅ��áɭȶǿơʋȶ�ʠɭŹŔȥǭɽʋǫƃȶ�ɢŔɭŔ�ȶ�èǫŔƃǠȶ�7ȶƃơ�ơ�áŔȥʋŔȥŔȍ��á7��bȶȥʋơ�ࡪ%F�G¡ࠀ߿߿ࠁ�

bǫǌʠɭŔ�ࠆ��òơǌʠȥƎŔ�ʽơɭɽŴȶ�Ǝȶ�ɢɭȶǿơʋȶ�ǠŔŹǫʋŔƃǫȶȥŔȍ�á7��bȶȥʋơ�ࡪ%F�G¡ࠃ߿߿ࠁ��ŔɢʠƎ��F!¶ࠂࠀ߿ࠁ�
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O projeto de macrodrenagem da bacia do Tucunduba foi retomado em 2008, por 
meio do projeto “Saneamento Integrado na Bacia do Tucunduba” proposto pelo governo 
estadual e contratado pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O projeto 
previa um plano de reordenamento sócio espacial que tinha como objetivo concluir 
o saneamento da bacia e que incluía estação de tratamento de esgoto, abastecimento 
de água e pavimentação de vias (FERREIRA, 2020). Em 2011, as obras foram novamente 
paralisadas e retomadas somente em 2014, porém com um novo direcionamento e com 
novas diretrizes, onde ficou definido que se pretendia revestir o leito do rio principal 
em concreto, premissa que na primeira etapa de elaboração do projeto tinha sido des-
cartada (FERREIRA, 2020).

Segundo Ferreira (2020) as obras da terceira etapa seguem acontecendo, elas foram 
redivididas em três partes, onde a primeira parte (Rua São Domingos até a Rua dos Mun-
durucus) foi entregue em 2018. O segundo trecho (Rua dos Mundurucus até a Rua Dois 
de junho) seguem em processos de remoções, e o terceiro trecho que vai da Rua Dois de 
junho até a Travessa Vileta está em licitação.

Segundo o jornal G1 PARÁ (2019), as obras da segunda etapa estavam previstas para 
conclusão em abril de 2020, e seguiam sendo impedidas por conta da necessidade de 
remoções. Atualmente, o andamento da segunda etapa continua, com a entrega sendo 
atrasada em virtude de trocas de empreiteiras. O terceiro trecho ainda continua em 
processo de licitação, sem previsão do início dessa etapa. 
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PROJETO RESIDENCIAL LIBERDADE

O Residencial Liberdade foi um projeto de reassentamento desenvolvido em 2008 
pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB/PA) em parceria com o escri-
tório paraense Meia Dois Nove e o escritório Cooperativa do arquiteto carioca Luís 
Fernando de Almeida Freitas. O projeto foi criado para abrigar os moradores das obras 
de macrodrenagem da bacia do Tucunduba e da duplicação da Avenida Perimetral e foi 
dividido em dois subprojetos: Residencial Liberdade 1 e 2, ambos com o mesmo tipo de 
conceito e parâmetros. Segundo o memorial do projeto (MEIA DOIS NOVE, 2008), muitos 
dos parâmetros usados para a concepção de reurbanização foram pensados para que 
houvesse integração dos habitantes, tais como uso de instalações de áreas de convívio, 
ambientes comuns e com equipamentos urbanos que incentivassem os moradores a 
usufruir dos espaços. 

Detalhe importante sobre o residencial é que houve uma preocupação no projeto 
para que se permanecesse a integração das famílias e suas rotinas, pois além de criar 
“casas convencionais” se teve a preocupação com os comércios e os meios de sobrevi-
vência antes da intervenção daqueles que já viviam disso, sendo proposta tipos que 
atendessem essa população, e além dessa adaptação para os moradores, houve inserção 
de um mercado e um CRAS (centro de assistência social) dentro da área do residencial.
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Figura 8:  proposta de implantação. Fonte: meia dois nove arquitetura e consultoria, 2008.
Figura 9: volumetria do bloco habitacional. Fonte: meia dois nove arquitetura e consultoria, 2008.

Um ponto bastante marcante para o desenvolver do projeto foi a participação dos 
moradores e da comunidade no acompanhamento de fases de elaboração do projeto, 
desde o desenho até a fase de execução e manutenção (MEIA DOIS NOVE, 2008). Relacionado 
ao seu funcionalismo, o projeto do Residencial Liberdade foi executado em um terreno 
próximo a área atingida pela obra, o que se considera como algo menos impactante 
ao modo de viver dos habitantes. A forma que foi implantado no terreno e construído 
permitiu a criação de uma variedade de sobrados, buscando reforçar a individualidade 
de cada morador.

Em relação ao processo de execução, o projeto do Residencial Liberdade teve início 
em 2008, por meio de recursos do PAC-UAP, porém com a troca de gestão estadual, a exe-
cução do projeto ficou comprometida e as datas de previsão precisaram muitas vezes 
serem ajustadas. São previstos para o Residencial Liberdade 1 a produção de 276 blocos 
habitacionais para atender 1.360 habitantes, e o Residencial Liberdade 2 seria composto 
por 2.028 blocos para atender 10.140 habitantes. A proposta para a Residencial Liberdade 
é segmentada em 2 áreas, porém com as mesmas premissas de projetos, e ainda existe 

previsão para que se tenha o Residencial Liberdade 3. 
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Com a retomada do projeto da macrodrenagem em 2015/2016, as obras de execução 
dos blocos habitacionais também foram retomadas e novas possíveis famílias estavam 
sendo cadastradas conforme a continuidade das execuções da obra. No entanto, ainda 
hoje as obras encontram-se inconclusas e passaram por outras paralisações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As obras de urbanização se fazem necessárias constantemente nas áreas de baixa-
das em Belém. A falta de infraestrutura compromete significativamente o saneamento 
e a qualidade de vida dos moradores. No rio Tucunduba, as obras de macrodrenagem 
começaram no final da década de 1990, com uma proposta inovadora e diferenciada em 
relação as executadas na cidade, onde a canalização e uso de galerias em muitos córre-
gos descaracterizavam aqueles locais onde antes existiam rios. A execução da primeira 
etapa considerando: as margens com áreas verdes, o leito natural, e a navegabilidade do 
rio é de extrema importância, em contrapartida, a não continuidade dessa estratégia 
nas outras fases do projeto, compromete a integração e a ideia inicial de preservar as 
relações com o rio. 

A questão habitacional é evidenciada pelas obras de macrodrenagem, que está 
diretamente ligada com a questão ambiental. As remoções envolvem um número alto de 
famílias em situação de precariedade e vulnerabilidade social. Desde 2001, observam-se 
propostas para o atendimento do reassentamento na área, evitando-se remoções peri-
féricas (PDL Riacho Doce e Pantanal), no entanto, a paralisação de obras e o prolonga-
mento de projetos agravam o problema habitacional e promovem insatisfação popular. 
Considera-se que o prolongamento do tempo de execução afeta o processo de remoções, 
já que quando reiniciado, os moradores tendem a resistirem em sair das suas casas 
por não terem uma garantia de que realmente serão reassentados. Além de constantes 
conflitos com moradores que ocupam as unidades inconclusas e passam por processos 
constantes de retomada de posse pelo setor público. 

Neste sentido, o residencial Liberdade tinha como objetivo o reassentamento de 
famílias atingidas pelas obras de continuação da macrodrenagem da bacia, propondo 
uma urbanização extensa nas margens do rio Tucunduba, garantido acesso a moradia 
e direito a localização. Porém, apresenta a mesma problemática, as interrupções rela-
cionadas a execução do projeto. O projeto, viabilizado pelo PAC-UAP, foi contratado em 
2008, no entanto, após mais de 10 anos, ainda é possível encontrar boa parte dos blocos 
inacabados e a obra de urbanização incompleta, assim como boa parte dos reassentados 
ainda sem moradia e expectativa de ocupar a prometida unidade habitacional.  
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Deste modo, conclui-se que apesar das intervenções de urbanização serem positivas 
para o melhoramento da qualidade ambiental, e garantir o direito de localização do 
morador na área, ainda há dificuldade para a gestão e execução dos projetos no contexto 
das baixadas belenenses, sobretudo na área estudada, que apresenta áreas com obras se 
estendendo desde a década de 1990. Entre os maiores desafios estão: questões técnicas 
a respeito do processo de reassentamento e o alto número de provisão de unidades 
habitacionais que precisa ser alcançado, questões que envolvem a técnica empregada 
no saneamento do rio Tucunduba que levam a várias revisões de projeto, e inclusive 
mudança de conceito de como o rio será tratado, e questões políticas, pela troca de ges-
tões públicas e dos órgãos responsáveis. 
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RESUMO

Belém/PA teve uma formação urbana marcada pela desigualdade socioespacial, em ocupações 
informais em áreas de várzeas. As baixadas, como são conhecidas, representam áreas de moradia 
da população pobre que habitam em palafitas precárias e com deficiência de infraestrutura e 
serviços urbanos. O objetivo do trabalho é analisar por meio de estudo de caso a bacia hidro-
gráfica do Paracuri, localizada na área de expansão de Belém, seu crescimento urbano tem sido 
caracterizado pelo avanço de assentamentos precários em direção de áreas protegidas ambien-
talmente. Discute-se no trabalho duas intervenções de urbanização na bacia: o projeto PAC 
Paracuri e PAC Taboquinha, ambas com propostas de macrodrenagem, urbanização e habitação.

PALAVRAS-CHAVE: Urbanização de assentamentos precários. Habitação social. Paracuri. Belém/
PA.

ABSTRACT

Belém/PA, had an urban formation marked by socio-spatial inequality, in informal occupa-
tions in lowland areas. The lowlands, as they are known, represent areas of housing of the 
poor population that live in precarious stilts and with a lack of infrastructure and urban 
services. The objective of the work is to analyze through a case study the hydrographic basin 
of Paracuri, located in the expansion area of   Belém, its urban growth has been characterized 
by the advancement of precarious settlements towards environmentally protected areas. Two 
urbanization interventions in the basin are discussed in the work: the PAC Paracuri and PAC 
Taboquinha project, both with proposals for macro-drainage, urbanization and housing.

KEYWORDS: Urbanization of precarious settlements. Social habitation. Paracuri. Belém/PA.

RESUMEN

Belém/PA tuvo una formación urbana marcada por la desigualdad socioespacial, en ocupa-
ciones informales en áreas de llanura de inundación. Las tierras bajas, como se las conoce, 
representan áreas de vivienda de la población pobre que viven en asentamientos precarios y 
con falta de infraestructura y servicios urbanos. El objetivo del trabajo es analizar mediante un 
estudio de caso la cuenca hidrográfica de Paracuri, ubicada en el área de expansión de Belém, su 
crecimiento urbano se ha caracterizado por el avance de asentamientos precarios hacia áreas 
ambientalmente protegidas. En el trabajo se discuten dos intervenciones de urbanización en 
la cuenca: el proyecto PAC Paracuri y el proyecto PAC Taboquinha, ambos con propuestas de 
macro-drenaje, urbanización y vivienda.

PALABRAS-CLAVE: Urbanización de asentamientos precarios. Vivienda social. Paracuri. Belém/PA.
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INTRODUÇÃOȚ��w���A��#�w��'O'U'Uw'w�

Belém é uma cidade que historicamente possui problemas urbanísticos relacionados 
à sua característica geográfica, vistas como obstáculo para a expansão urbana, sendo 
necessária uma constante “luta” contra as áreas alagadas (MOREIRA 1966). Os terrenos 
nas áreas de várzea constituíram-se a opção mais acessível à população de baixa renda 
para construir suas moradias, por meio de construções adaptadas à várzea amazônica 
como palafita e a estiva, enquanto as terras mais altas foram sendo comercializadas e 
ocupadas pela população de maior poder aquisitivo e por instituições públicas. Desde 
a década de 1960 são observados projetos de macrodrenagem e urbanização com a 
finalidade de sanear e integrar a cidade, no entanto essas obras implicam um número 
alto de remoções, demandando soluções para o reassentamento. 

Segundo o IBGE (Censo de 2010), as baixadas belenenses são identificadas como 
aglomerados subnormais (figura 1), e correspondem às áreas com as densidades mais 
altas da cidade (em torno de 300-500 hab./ha), e de presença de população com renda 
mais baixa (com predomínio de até 2 salários mínimos). Segundo a pesquisa do IPEA 
“Caracterização e Tipologia de Assentamentos Precários: estudos de caso brasileiros”, as 
“baixadas” belenenses são apontadas como uma tipologia de assentamento precário mais 
antiga da periferia urbana moderna da Região Metropolitana de Belém, sendo caracte-
rizada por apresentar elementos já clássicos da definição teórica de áreas periféricas, 
como: “população migrante, pobre e de baixa escolaridade; sítio físico com fragilidade 
ambiental e/ou titularidade pública da terra; localização relativamente próxima às 
centralidades econômicas das cidades” (PINHEIRO, et al, 2016, p.199). Conforme a mesma 
pesquisa haveria mais duas tipologias que caracterizam os assentamentos precários 
em Belém: as invasões e os assentamentos ribeirinhos. As invasões são assentamentos 
oriundos de ocupação irregular na área de expansao urbana, sobretudo entre meados 
da década de 1980 e a primeira metade dos anos 1990, e estariam relacionadas a eixos 
viários de rodovias, enquanto assentamentos ribeirinhos são referentes à comumidades 
tradicionais que ocupam zonas rurais-ribeirinhas, em geral na região das ilhas de Belém. 
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bǫǌʠɭŔࡪࠀ���ǌȍȶȟơɭŔƎȶɽ�ɽʠŹȥȶɭȟŔǫɽ�ơȟ�%ơȍƢȟ�bȶȥʋơࡪ�eȶȶǌȍơ�FŔɭʋǠ߿ࠁ߿ࠁ��z%eF߿ࠀ߿ࠁ��ŔƎŔɢʋŔƎȶ�
por autores, 2020.

Em geral, os moradores das baixadas são migrantes das regiões das ilhas próximas 
à cidade e de municípios do interior do estado (ABELÉM,1988). No ambiente urbano, 
essa população reproduziu um padrão ribeirinho na forma urbana e arquitetônica 
das baixadas, por meio de edificações palafíticas e pontes, chamadas de estivas.  Em um 
contexto rural, os ribeirinhos praticam, nas margens dos rios amazônicos, um modo de 
vida baseado em sistemas de rotatividade da cultura agrícola, extrativismo, caça e pesca, 
suas habitações são espaçadas e as comunidades de baixa densidade, representando 
baixo impacto ambiental e interessante solução que se integra ao contexto natural das 
várzeas. Porém, em situação de alta densidade, pobreza e deficiência de infraestrutura, 
o ribeirinho urbano torna-se estigmatizado (LEÃO, 2016). 
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Figura 2: Arquitetura com características ribeirinhas nas baixadas de Belém. Fonte: autora, 2012.

Sendo uma cidade às margens da Baía do Guajará e de muitos rios e igarapés cor-
tando seu relevo, Belém, sempre teve em sua história uma relação direta com seus rios. 
Segundo Ponte (2015), é notável a influência dos cursos d’água na paisagem natural e 
contexto urbano da cidade (com atividades portuárias, feiras e mercados). Esses mesmos 
rios já foram o principal canal de transporte para negociações e trânsito de pessoas, e 
ainda hoje exercem esse papel em muitas comunidades interioranas situadas as margens 
de rios e igarapés na Amazônia. 

No entanto, a relação com os rios também foi conflituosa, considerada como obs-
táculo para a expansão urbana da cidade. A ideia de crescimento da malha urbana 
de forma mais retilínea possível, interveio na forma natural dos rios e várzeas, sendo 
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retificados, canalizados e alguns casos aterrados. Soluções que podem ser questionadas 
pelas problemáticas ambientais que já estão afetando a infraestrutura e a funcionali-
dade da cidade, pois são cada vez mais frequentes alagamentos, sobretudo nos bairros 
localizados nas áreas mais baixas. 

Atualmente, segundo o Código Florestal brasileiro (Lei nº 12.651/2012), a vegetação 
nativa das margens dos cursos d’águas é considerada APP’s (Área de Proteção Permanente), 
sendo recomendada sua manutenção ou recuperação em situação de degradação.  Desta 
forma, observa-se em Belém, um conflito entre o avanço da expansão urbana (em geral 
de maneira irregular) e as áreas de proteção ambiental. Neste sentido, torna-se uma das 
características dos assentamentos precários em Belém, e problemática entre ocupação 
irregular e a presença de APP’s, gerando a necessidade de planos urbanísticos abrangentes 
no sentido de urbanizar, recuperar áreas ambientais e reassentar comunidades. O que 
se torna um desafio para a gestão urbana da cidade, pois, historicamente adotava-se 
um modelo de urbanização que transformou cursos d’água em elementos da drenagem 
urbana, que sem um sistema de tratamento de esgoto funcionando perfeitamente, gerou 
degradação e poluição ambiental: 

 “Com uma porcentagem tão significativa de aglomerados subnormais 
e com as características de assentamentos em áreas ambientalmente 
sensíveis na cidade, os projetos de urbanização e saneamento reali-
zados em assentamentos precários em Belém têm sido intervenções de 
melhoria urbanística parcial, priorizando-se o aspecto da drenagem. O 
acompanhamento dos projetos indica problemas de diferentes ordens 
para a superação dessa limitação na capacidade de promover a urba-
nização integrada e avançar no sentido de incorporação de soluções 
projetuais e técnicas de drenagem que possam aliar a melhoria das 
condições de urbanização e de recuperação ambiental, em especial nas 
APP’s.” (RODRIGUES, TAVARES, MIRANDA, 2016, 22).

�t��UA¢� o'w�#'���A��#�w�'�Z�q�����q

A capital Paraense possui ocupações irregulares que se dão nas áreas de várzea, 
com a presença de rios e igarapés, popularmente chamadas de “baixadas”, que devido à 
cota altimétrica sofre com constantes alagamentos e a falta de infraestrutura urbana, 
afetando a qualidade de vida dos moradores. Por isso, fez-se necessária a intervenção 
do Estado, visando à introdução de infraestrutura e urbanização das baixadas, o que 
ocorre desde meados da década de 1960. 
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A principal estratégia de intervenção sobre essas áreas foi baseada em projetos de 
macrodrenagem, com objetivos concentrados na implantação de técnicas de drenagem 
de bacias hidrográficas através de soluções estruturais, com canais retificados para 
possibilitar a integração viária da cidade. Entre os objetivos dos primeiros projetos de 
recuperação de baixadas estão à ampliação do estoque de terras infraestruturadas para 
a expansão imobiliária e investimentos que possibilitassem melhoria de qualidade de 
moradia em áreas alagadas (PINHEIRO et al, 2007). No entanto, para a execução das obras 
era necessário um número alto de remoções. Desta forma, grandes projetos de macro-
drenagem foram realizados gerando remoções e reassentamentos, muitas vezes para 
conjuntos periféricos, trazendo problemáticas para as famílias se adaptarem. 

Atualmente, Belém possui um número considerável de projetos de urbanização 
de assentamentos precários, que se destacam pela inserção de infraestrutura, urbani-
zação e moradia digna para essa parcela da população. Em geral, são projetos que foram 
viabilizados pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), programa criado pelo 
Governo Federal em 2007 com o intuito de financiar grandes obras de infraestrutura, 
incluindo urbanização de favelas. 

O PAC possui três eixos de atuação (infraestrutura social e urbana; infraestrutura 
logística; infraestrutura energética), no eixo de infraestrutura social e urbana, foram 
assinados 283 contratos para a Região Metropolitana de Belém - RMB, entre 2007 e 2011, 
tais contratos estão divididos entre os sete municípios que compõem a RM: Ananindeua, 
Belém, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará 
(RODRIGUES, ARAÚJO, CASTRO, 2016). Desta forma, Belém recebeu recursos do PAC, para a 
execução de obras de urbanização de assentamentos precários, saneamento ambiental 
e macrodrenagem. Os recursos viabilizaram execução de ações integradas (implantação 
de infraestrutura urbana, produção habitacional e de equipamentos urbanos, regulariza-
ção fundiária), o que na perspectiva de intervenção em assentamentos, que apresentam 
diversas necessidades, era considerado um avanço (RODRIGUES, ARAÚJO, CASTRO, 2016). 

Na cidade de Belém a responsabilidade pelos projetos PAC Urbanização de Assen-
tamentos Precários (PAC-UAP) foi dividida entre o governo Estadual e Municipal, na 
esfera estadual, destacou-se a atuação por meio da Companhia de Habitação do Estado 
do Pará (COHAB/PA) que ficou responsável por alguns dos projetos a serem feitos na 
Região, contudo a COHAB/PA demonstrou falta de experiência para a gestão de grandes 
urbanizações em áreas precárias, que exigiam um nível de complexidade maior do que 
a atuação de produção de conjuntos habitacionais na qual o órgão estava habituado. 
Na esfera municipal, observou-se a atuação de várias secretariais municipais, como a 
secretaria municipal de habitação (SEHAB), secretaria municipal de urbanismo (SEURB) 
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e secretaria municipal de saneamento (SESAN), sendo notada, uma falta de integração 
entre os órgãos para questões dos projetos PAC – UAP (LEÃO, 2018).

Entre os anos de 2007 e 2011 foram realizados 283 contratos pelo PAC para a RMB, 
dentre esses 24 são voltados para a urbanização de assentamentos precários, sendo 
que a cidade de Belém recebeu 15 desses contratos (RODRIGUES, ARAÚJO, CASTRO, 2016). 

ESTUDO DE CASO: BACIA DO PARACURI

A bacia hidrográfica do Paracuri está localizada ao norte de Belém, situada entre a 
baía do Guajará e Furo do Maguari. No início do século XVIII sua ocupação era marcada 
pela atividade portuária e presença de fazendas, em 1869 com o loteamento da fazenda 
Pinheiro parte do território recebe uma malha quadriculada que incentivou, a então Vila 
Pinheiro, a ser uma opção para segunda moradia de famílias de Belém. Mas foi a partir 
da década de 1970, que se observou maior adensamento e crescimento urbano (LIMA; 
LIMA, 2016, BARROS; BRITO; PONTE, 2016).

Com características já não encontradas mais em outras bacias da área central da 
cidade, a Bacia do Paracuri, ainda apresenta fatores como: vasta superfície permeável, 
cursos d’água ainda navegáveis, mata ciliar e um baixo adensamento populacional. Três 
cursos d’água destacam-se na bacia do Paracuri: ao norte o Igarapé Tabocal próximo a 
praia do Cruzeiro, e ao sul, os rios Paracuri e do Livramento. Os dois rios são sinuosos, 
sendo o rio do livramento o mais extenso, apresentando 9 braços hídricos, ambos possuem 
vegetação característica de áreas de várzea, e de florestas secundárias (BARROS; BRITO; 
PONTE, 2016). A expressiva área verde compõe o Parque Guajará, área considerada uma 
ZEIA (Zona especial de interesse ambiental), segundo o Plano Diretor de Belém (2008). 
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Segundo o zoneamento especial do Plano Diretor de Belém, além da ZEIA, é presente 
a Zona de Orla setor A, caracterizada por uma ocupação mais antiga da bacia, é formada 
pela praia do Cruzeiro e orla de Icoaraci, tem como objetivo a recuperação urbanística 
e paisagística.  Parte da orla da baía do Guajará é zoneada como ZEPE (Zonas especiais 
de promoção econômica), por apresentar intensa atividade portuária e de atividades 
pesadas. Também é marcante na bacia a presença de ZEIS (Zonas especiais de Interesse 
Social), que tem o objetivo a urbanização de áreas de assentamento precário. 
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Figura 4: Zoneamento especial do plano diretor de Belém para a bacia do Paracuri. Fonte: BELÉM, 
2008, adaptado por autores, 2020.

Segundo o IBGE (censo de 2010) a ocupação da bacia do Paracuri é formada em sua 
maioria por áreas classificadas como aglomerados subnormais, apresentando moradias 
precárias e infraestrutura incompleta, principalmente ao que se refere as redes de sis-
tema de saneamento. Observa-se que a localização dos aglomerados subnormais estão 
próximos aos cursos d’água, em áreas de APP’s (RODRIGUES; TAVARES; MIRANDA, 2016), 
seguindo a tendência de ocupação das baixadas belenenses. 
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Em vista a essas problemáticas, já existem projetos com a intenção de requalifi-
car a área, com a implantação de rede de abastecimento de água, esgoto, drenagem de 
águas pluviais e construção de equipamentos públicos. Essas intervenções demandam 
também realocações de famílias moradoras de palafitas precárias localizadas em áreas 
de APPs. Recentemente, a área da bacia do Paracuri recebeu duas intervenções do PAC 
urbanização de assentamentos precários: PAC Paracuri e PAC Taboquinha. Intervenções 
que se destacaram pela presença de APP’s e necessidade de reassentamento da população. 
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PAC PARACURI

A proposta do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o Rio Paracuri foi 
de autoria e gestão da prefeitura municipal de Belém, e atende os bairros Ponta Grossa e 
Paracuri. O projeto prevê a macrodrenagem para o rio (contando com a retificação de um 
trecho do curso d’água), blocos habitacionais, urbanização de vias, estação de tratamento 
de esgoto (ETE) e áreas de lazer. Se analisado, esse projeto apresenta vantagens se com-
parado a outros propostos para a área central de Belém, a possibilidade de integração e 
articulação da urbanização, implementação de infraestrutura básica, oferta de áreas de 
lazer e principalmente, a vantagem de manter os moradores na mesma área de origem 
(nas áreas de reassentamento 01 e 03 destacadas na figura 6). 

bǫǌʠɭŔࡪࠅ��zȥʋơɭʽơȥƇɝơɽ�ɢɭơʽǫɽʋŔɽ�ɢŔɭŔ�Ŕ�ŹŔƃǫŔ�Ǝȶ�áŔɭŔƃʠɭǫ�bȶȥʋơ�ࡪè¶7èzečFò�þ�Ī�èFò�¡zè�¥7��
ࠅࠀ߿ࠁ

Em relação ao reassentamento, o PAC-Paracuri deveria entregar 376 unidades habi-
tacionais, de 38,66m², distribuídos em 47 blocos. O projeto, até está data, foi parcialmente 
entregue, alguns blocos do Bairro da Ponta Grossa (área 03) já estão sendo habitados 
enquanto outros ainda continuam em fase de construção. Os blocos habitacionais 
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que seriam localizados na região próxima ao Parque Guajará (área 01) tem suas obras 
paralisadas e sem previsão de retomada, obra essa que teve início em 2009 (ver figura 7).

bǫǌʠɭŔࡪࠆ��%ȍȶƃȶɽ�ɢɭȷˉǫȟȶɽ�Ŕȶ�áŔɭɩʠơ�eʠŔǿŔɭŖ�ơ�Ǝȶ�%Ŕǫɭɭȶ�ƎŔ�áȶȥʋŔ�eɭȶɽɽŔ�ɭơɽɢơƃʋǫʽŔȟơȥʋơ�
bȶȥʋơࡪ�òFq�%ࠁࠀ߿ࠁ��eȶȶǌȍơ߿ࠁ߿ࠁ��-ȶȟɢŔɭŔʋǫʽȶ�ơȥʋɭơ�ɢɭȶǿơʋȶ�ơ�ǫȟɢȍŔȥʋŔƇŴȶ�ŔʋʠŔȍ

As famílias que antes viviam em áreas consideradas de risco, e seriam contempla-
das com esse programa, ainda esperam a entrega das unidades habitacionais. Porém, 
até hoje, as obras continuam paralisadas, as habitações sendo sucateadas e sofrendo a 
ação do tempo, inclusive com situações de ocupações informais. 
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Figura 8: Obras Paralisadas PAC Paracuri - Fonte: Autora, 2015.

PAC TABOQUINHA

O PAC Taboquinha é uma proposta de intervenção para a área do igarapé Tabocal, 
localizado no bairro do Cruzeiro, ao norte de Icoaraci. O bairro destaca-se pela ocupação 
histórica iniciada no século XIX, atualmente representa uma centralidade para o distrito 
de Icoaraci, concentrando equipamentos públicos e atividades de comércio e serviço. Por 
conta do crescimento urbano do bairro, e a oportunidades de emprego, famílias de baixa 
renda foram atraídas para área, contudo, por falta de recursos, algumas se submeteram 
a habitar áreas alagadiças, sem infraestrutura urbana, as margens do igarapé Tabocal, 
área que hoje é conhecida como comunidade Taboquinha. A adaptação ao espaço se deu 
através de residências ribeirinhas, ou seja, casas em madeira suspensas como forma de 
se adaptar e proteger da maré. As famílias que ali residiam adentravam as casas por meio 
de pontes suspensas chamadas de estivas, e por meio de barcos e canoas, possibilitando 
o acesso direto ao rio.

A área da Comunidade Taboquinha é considerada um Aglomerado Subnormal 
pelo IBGE (2010), apresentando problemas de saneamento, o que compromete a saúde 
dos moradores e sobrecarrega o sistema público de saúde. Os residentes do espaço estão 
expostos à falta de serviços básicos de saneamento e abastecimento de água gerando a 
necessidade de intervenção por parte do Estado através do PAC Habitação (Programa de 
Aceleração do Crescimento). Segundo Alice Melo (2016):
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“A obra faz parte do PAC Habitação e está sob a responsabilidade da 
Companhia de Habitação, COHAB-PA. Segundo informações contidas no 
site da companhia, está incluso no programa a construção de moradias 
e implantação de infraestrutura nas áreas de assentamentos precários. 
Sendo assim, seu principal objetivo é a retirada das famílias ocupantes 
das margens do igarapé Tabocal, área considerada de proteção ambien-
tal, remanejando-as para Unidades Habitacionais (UH) construídas em 
áreas secas e sem riscos ambientais, além da reurbanização e regulari-
zação fundiária dos moradores que estão dentro da área de proteção, 
porém em áreas secas.” (COHAB-PA, 2016 apud MELO, 2016). 

Segundo Rodrigues, Araújo e Castro (2016), a intervenção proposta pelo Estado foi 
de urbanização integral na comunidade com produção e melhoria de unidades habi-
tacionais, trabalho social e regularização fundiária (projeto piloto para futuras inter-
venções em áreas alagáveis). O contrato aconteceu em 2007 e o projeto atenderia 1862 
famílias. O valor do investimento inicial feito pelo Governo Estatual e Federal chega a 
aproximadamente R$ 78 milhões. Em 2016 a situação da obra era considerada normal.

O projeto da comunidade Taboquinha ficou sob responsabilidade da Companhia 
de Habitação do Estado do Pará (Cohab/PA) e tinha como objetivo principal a remoção 
de famílias residentes em moradias precárias na Área de Preservação Permanente (APP), 
a desobstrução do igarapé Tabocal, formando três lagos com possibilidade de acesso de 
pequenas embarcações em função da preservação do leito natural e de alagamento do 
igarapé, sendo que apenas um pequeno trecho foi retificado. A produção de 978 Unida-
des Habitacionais (UH) para remanejamento das famílias deslocadas em apartamentos 
sobrepostos com quintal e unidades térreas.  A implantação de infraestrutura urbana, 
incluindo redes de esgoto sanitário, abastecimento de água, energia elétrica, sistema 
viário, drenagem pluvial e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). E por fim, a rea-
lização de regularização fundiária (RODRIGUES, ARAÚJO, CASTRO, 2016).



1331

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO

bǫǌʠɭŔࡪࠈ��čɭŹŔȥǫ˖ŔƇŴȶ�eơɭŔȍ�Ǝȶ�á�-�þŔŹȶɩʠǫȥǠŔ�bȶȥʋơࡪ�-ȶȟɢŔȥǠǫŔ�Ǝơ�qŔŹǫʋŔƇŴȶ�Ǝȶ�FɽʋŔƎȶ�Ǝȶ�
Pará, 2007.
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O PAC Taboquinha é visto pelos técnicos da Caixa Econômica Federal (CEF) como um 
“projeto piloto” para áreas de várzea ou APP. Isso se dá devido ao tratamento do Igarapé 
Tabocal, com poucas retificações e a preservação da permeabilidade do igarapé, mos-
trando que o programa de necessidades do projeto busca recriar a relação do morador 
com o rio, pois faz parte da identidade ribeirinha (RODRIGUES, ARAÚJO, CASTRO, 2016). 
O projeto foi elaborado em 2007, porém houve a necessidade de modificações no pro-
jeto para que fosse reduzido o custo. Contudo, a obra atrasou, perdurando mais de 10 
anos, mas não somente essa obra como também todas as obras localizadas em Belém, 
demonstrando a falta de capacidade de gestão de obras por parte do poder público. Outra 
problemática foi o crescimento da população durante a longa execução do projeto, o 
que gerou a necessidade de atualização por parte da COHAB e resultou em mais atrasos 
na finalização da obra (LIMA, LEÃO E LIMA, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em Belém, observou-se que a questão ambiental é relevante, sendo uma das prin-
cipais características a presença de cursos d’água e áreas de várzeas na morfologia do 
sítio. Desta forma, a necessidade de obras de macrodrenagem são frequentes no plane-
jamento da cidade, no entanto, observa-se que frente aos novos desafios que a questão 
ambiental impõe, há uma dificuldade de os projetos articularem urbanização, moradia 
e requalificação ambiental. Desde meados da década de 1960, projetos de macrodrena-
gem consolidaram as soluções de drenagem convencionais como modelo, as quais não 
preservam as características naturais das APPs, transformando os cursos d’águas em 
elementos de infraestrutura. Outra questão relevante nas urbanizações de baixadas é 
a provisão habitacional, frente a precariedade das moradias e necessidade de realocar 
famílias de áreas alagáveis. 

Desta forma, o trabalho se propôs a analisar duas intervenções localizadas na 
bacia do Paracuri, distrito de Icoaraci. Projetos que fazem parte do primeiro ciclo de 
contratos do PAC-UAP no país. Ambos os projetos representavam uma oportunidade 
de intervenções mais integradas, com propostas de urbanização de vias, inserção de 
infraestrutura básica, macrodrenagem dos rios, destacando-se o projeto Taboquinha ao 
propor a preservação das margens do igarapé Tabocal e permanência de seu uso para 
embarcações.  Outro aspecto positivo era o reassentamento na mesma área para famílias 
em situação de precariedade. 

No entanto, ambas intervenções enfrentaram problemas em sua execução, princi-
palmente na gestão do reassentamento. As problemáticas nas obras dos projetos habi-
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tacionais são frequentes, nota-se a demora na execução e/ou paralisações das unidades 
habitacionais, e ocorrem invasões de famílias nas obras inacabadas. As problemáticas são 
mais evidentes nas obras do PAC Paracuri. Observou-se que a gestão estadual da COHAB/
PA, que possuía maior expertise em soluções habitacionais, colaborou para que as obras 
do projeto PAC Taboquinha conseguissem avançar mais rapidamente do que o projeto 
habitacional de gestão municipal. Observa-se que apesar das urbanizações serem con-
sideradas interessantes pela proposta de evitar remoções periféricas e maior integração 
urbanística e ambiental. Ainda é necessário o avanço de diretrizes para habitação que 
atendam critérios urbanísticos e arquitetônicos que possam garantir maior qualidade 
ambiental e adequação aos contextos locais da Região Norte do país, e sobretudo maior 
capacidade de gestão de projetos de urbanização de baixadas. 
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RESUMO

Há um movimento da sociedade na procura de inovações tecnológicas para acompanhar as 
modificações sociais/ urbanas e amenizar a forma como o ser humano utiliza os recursos natu-
rais, com o intuito de proporcionar um ambiente mais sustentável para as próximas gerações.

Assim, este artigo apresenta uma estratégia para aproximar a tecnologia da domótica de uma 
maneira mais democrática para a população como um todo, com ênfase para a eficiência.

A estratégia é composta por três etapas: o incentivo na produção de energia limpa, a partir 
de placas fotovoltaicas; implantação de domótica na residência dos consumidores a partir do 
fornecimento de plug-ins; Criação de um aplicativo didático, que por meio da gamificação para 
orientar o consumidor a respeito do seu consumo energético e incentivar a economia a partir 
de uma interface lúdica e interativa. 

O objetivo da estratégia apresentada tem como foco educar a população para questões de con-
sumo energético e contribuir com a descarbonização do sistema de energia no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: domótica. eficiência energética. automação residencial. aplicativo.  

ABSTRACT

There is a movement by society in the search for technological innovations to accompany social 
/ urban changes and soften the way human beings use natural resources, in order to provide 
a more sustainable environment for the next generations.

Thus, this article presents a strategy to approach home automation technology in a more 
democratic way for the population as a whole, with an emphasis on efficiency.

The strategy consists of three stages: the incentive to produce clean energy from photovoltaic 
plates; implantation of home automation in the consumers’ home based on the provision of 
plug-ins; Creation of a didactic application, which through gamification to guide the consu-
mer regarding their energy consumption and encourage the economy through a playful and 
interactive interface.

The objective of the strategy presented is focused on educating the population on energy con-
sumption issues and contributing to the decarbonization of the energy system in Brazil.

KEYWORDS: home automation. energy efficiency. Home atumation. App.  
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RESUMEN

Existe un movimiento de la sociedad en la búsqueda de innovaciones tec-
nológicas para acompañar los cambios sociales / urbanos y suavizar la forma 
en que los seres humanos usan los recursos naturales, a !n de proporcionar 
un entorno más sostenible para las próximas generaciones. Por lo tanto, 
este artículo presenta una estrategia para abordar la tecnología de auto-
matización del hogar de una manera más democrática para la población 
en general, con énfasis en la e!ciencia. La estrategia consta de tres etapas: 
el incentivo para producir energía limpia a partir de placas fotovoltaicas; 
implantación de domótica en el hogar del consumidor basada en la provisión 
de complementos; Creación de una aplicación didáctica, que a través de la 
gami!cación orienta al consumidor sobre su consumo de energía y fomenta 
el ahorro desde una interfaz lúdica e interactiva. El objetivo de la estrategia 
presentada es educar a la población sobre temas de consumo de energía y 
contribuir a la descarbonización del sistema energético en Brasil.

PALABRAS-CLAVE: domótica. eficiencia energética. aplicación móvil.   

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade é um tema vastamente abordado nos dias atuais, a preocupação 
com o meio ambiente e a forma como o ser humano degrada o mesmo é um tema que 
deve se fazer presente não só no papel, mas também no cotidiano das pessoas. Segundo 
Roth e Garcias (2009), o modelo atual da construção civil no Brasil, em toda cadeira de 
produção, ocasiona vários prejuízos ambientais, pois usa amplamente de matéria prima 
não renovável e consome elevada quantidade de energia, além de ser perdulário no uso 
de materiais, é considerado grande fonte geradora de resíduos na sociedade. 

Kemp e Fox (2009) afirmam que a atual modificação social e urbana junto com a 
preocupação com a sustentabilidade ampliou a demanda para soluções tecnológicas 
para a construção civil. Portanto, há a necessidade de se criar alternativas, aliadas à tec-
nologia, para se prover maior eficiência das edificações e torná-las mais sustentáveis. 
Assim, é dever tanto do poder público e privado quanto dos usuários de contribuírem 
com projetos e incentivos para que haja uma mobilização em relação à preservação do 
meio em que estamos inseridos. 

Neste contexto, uma das tecnologias apresentadas para evolução do modo de 
viver e criação de comunidades mais sustentáveis é a domótica, que em conjunto com 
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o desenvolvimento de tecnologias para produção de energia limpa (advinda de fontes 
renováveis) trouxeram a possibilidade de se criar um ambiente mais sustentável a partir 
da eficiência energética e economia dos recursos naturais do meio ambiente.

 Alvarez (2016), apresenta uma metodologia para avaliação do nível de sustenta-
bilidade de uma comunidade, para isso foram estabelecidos parâmetros de análise em 
forma de categoria. O livro indica a categoria “energia” como o aspecto mais importante 
para este tipo de análise, onde são avaliados os indicadores de eficiência energética e 
fontes renováveis de energia.

 Quando se trata de eficiência energética, o intuito é otimizar o sistema. Para 
isso, é de suma importância que se utilizem dispositivos mais econômicos de iluminação 
em conjunto com um sistema de controle de consumo energético. Além de controlar o 
consumo, o objetivo desse sistema é otimizar a distribuição da energia, promovendo uma 
gestão centralizada a partir da tecnologia da informação no sistema elétrico, atribuindo 
um papel importante para a população. 

 Além da eficiência, Alvarez (2016) enfatiza que é de suma importância para 
uma comunidade sustentável, o incentivo de produção local para disponibilidade de 
fontes renováveis de energia, proporcionando a utilização descentralizada. Pois quando 
a energia é gerada próxima ao local de consumo se evitam custos de transporte, desper-
dícios de calor e perdas de rede.  

  Segundo Fox e Kemp (2009) o desejo de estruturar espaços que possam aten-
der às necessidades acompanhando a evolução das demandas individuais, sociais e 
ambientais, é a motivação para se criar sistemas interativos. A Aureside, complementa 
que cinco fatores estão estimulando o crescimento da tecnologia de automação residen-
cial: dispositivos móveis, um novo mercado de construção civil, aumento da praticidade 
cotidiana, busca pela eficiência energética e melhorias tecnológicas.   

Contudo, segundo a CEDOM (Associação Espanhola de Automação) a proposta da 
domótica é trazer ambientes residenciais automatizados que atendem às necessidades do 
usuário de forma eficiente, alinhado à preocupação com sustentabilidade, proporcionando 
ambientes interativos e inteligentes. Contudo, sabe-se que é de suma importância o forne-
cimento de informações educativas aos usuários para contribuir com a prática da susten-
tabilidade no cotidiano, bem como o provimento de informações de consumo para tornar 
p o s s í v e l  s i s t e m a s  c o m o  S m a r t  G r i d s .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Porém, usuários ainda apresentam uma falta de informação sobre o funcionamento 
da tecnologia domótica e, segundo Muratori (2018), consideram uma tecnologia cara ou 
de difícil utilização. Além disso, Intille (2002) aponta que maioria das moradias atuais 
não comporta as novas tecnologias que vem surgindo no mercado sem que haja inter-
venções com reformas, o que deixa a automação uma tecnologia considerada onerosa 
em vista do investimento inicial de implantação.  

Esta pesquisa, elaborada a partir de trabalho executado para o concurso da EDP 
University Challenge em conjunto os alunos Natasha Mitri e Vitor Soares da graduação 
da Universidade Federal do Espírito Santo,  apresenta uma estratégia para a integração 
de diferentes tecnologias disponíveis no mercado capazes de promoverem um ciclo 
inteligente com foco na eficiência energética que irá contribuir para a descarbonização 
do sistema de uso energético, sem que haja a necessidade de reformas na edificação exis-
tente. Para isso a produção, transporte e consumo de energia, a automatização residencial 
(domótica) e geração de dados informacionais compõem a tríade estruturante do ciclo.

�ZU�'A}Zw�'��ZU}'�}��OA¢� �Z

Para compreender melhor como a estratégia foi elaborada, é de suma importância 
entender o significado dos termos utilizados, como se conectam e, principalemente, a 
situação em que se encontram os produtos “smart”, automação residencial e smart grid 
para a população no Brasil.

Domótica

A palavra domótica é uma tradução direta de “domotique”, termo criado pelo 
jornalista francês Bruno de Latur, em 1984, que é advindo da junção da palavra Domus 
(significa casa, em latim) e robótica. Também conhecida como automação residencial, 
seu significado está relacionado à instalação de tecnologias em residências, por meio de 
dispositivos eletrônicos e eletroeletrônicos, visando melhorar a qualidade de vida para 
viabilizar maior conforto, segurança e o uso mais eficiente dos recursos para os usuários, 
adotando um sistema que pode acessar redes externas de comunicação ou informação.

Não são encontrados registros de data específica para o início da domótica. Portanto 
parte-se da hipótese de que o início ocorreu com a evolução da automação na indústria, 
mais precisamente com a quarta revolução industrial ou indústria 4.0, que tem como 
conceito a “automação informatizada e uma visão de negócios voltada a transformação 
digital” (Sacomano e Satyro, 2018).
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 A Associação espanhola de domótica (Cedom) classifica o termo domótica como 
“a automatização e o controle aplicados à residência” a partir do uso de equipamentos 
que possuem a capacidade de comunicação interativa entre si e de seguir instruções 
conforme o interesse do usuário da residência a partir de programações prévias ou 
não. Contudo, a Cedom afirma que a domótica reduz o trabalho doméstico, aumenta 
a segurança, racionaliza o consumo de energia produzindo maior qualidade de vida e, 
além disso, sua evolução permite oferecer continuamente novas aplicações, podendo 
responder aos requisitos impostos por mudanças sociais e novas tendências, tornando 
as residências mais multifuncionais e flexíveis.

 O sistema de domótica é capaz de coletar informações de sensores ou entradas, 
processá-las e emitir pedidos para atuadores ou saídas. Segundo Bolzani (2004) o compor-
tamento da residência inteligência depende diretamente do usuário, ambiente e a tarefa 
em que é executada no devido espaço. O sistema de automação residencial é composto 
por basicamente três grupos de equipamentos: Atuadores e sensores: responsáveis pela 
captação das mensagens enviadas pelo ambiente, como por exemplo sensores de presença, 
de temperatura e etc;  Central de controle: responsável pelo gerenciamento do sistema. 
Na central chegam as informações dos sensores, que são processadas para gerar uma 
ação ou apenas para enviar a mensagem para o usuário através das interfaces de controle 
(tablete, smartphone ou qualquer tela de comando); Rede Domótica: a rede pode ser por 
cabeamento ou por wifi, dependendo do sistema utilizado, e permite a comunicação 
entre os diferentes dispositivos existentes na residência; Receptores: responsáveis por 
receber a mensagem enviada pela central de comando e realizar a atividade estipulada.

Equipamentos dotados de IoT possuem sensores e receptores conectados via wifi, 
portanto permitem a automação sem rede cabeada, ampliando os horizontes da tec-
nologia de automação.

IoT (Internet of Things ou Internet das Coisas)

No início do século XXI, surge o fenômeno da digitalização, que segundo Sacomano 
et al (2018), é caracterizada pela onipresença de conexão à internet, smartphones, com-
putadores e convergência das mídias de comunicação para o formato digital. Portanto, 
assim como na indústria, as pessoas passam a misturar o mundo real com o digital.  
Essa geração é marcada pelo surgimento das redes sociais que compõem hoje 45% da 
população conectada, como ilustrado na figura 1 (WE ARE SOCIAL, 2019). Nesse cenário, 
surgem novas estratégias de marketing com base em análises de dados (big data) e novas 
estratégias de negócio para atender ao mercado que se depara com uma nova geração 
de consumidores cibernéticos. 
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Fonte: Adaptado pela autora, inspiração retirada do site We Are Social, 2019. 

Com base nesses dados, a Cisco IBSG estima que somente em meados de 2008 e 
2009 deu-se o nascimento da “IoT” (internet of thing ou internet das coisas), quando, 
segundo Evans (2011), se conectaram à internet mais objetos ou coisas do que pessoas, 
representado pelo gráfico da figura 2.

Internet das coisas é “uma extensão da Internet atual, que proporciona aos objetos 
do dia-a-dia (quaisquer que sejam), mas com capacidade computacional e de comunica-
ção, se conectarem à Internet.” (SANTOS et al, 2016, pg.2). A IoT permite coletar, avaliar e 
distribuir dados de maneira eficiente que podem ser transformados em informações e 
conhecimento, o que, segundo Evans (2011) pode tornar o ser humano mais proativos e 
menos reativos em relação ao meio ambiente em que vivemos. Hoje a sociedade convive 
em seu cotidiano com inúmeros produtos providos de tecnologia IoT, como televisões, 
maquinas de lavar, geladeiras, relógios entre outros.  O crescimento e disseminação das 
tecnologias de IoT possibilitou a evolução da domótica (não cabeada). 
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Big Data

Segundo Mineli et al (2013), Big Data corresponde a terceira era da informação e 
Maçada (2015) complementa que, apesar de ser uma expressão bastante comentada, ainda 
é pouco conhecida. Mineli et al (2013) afirma que o fenômeno de Big Data só é possível 
graças à rapidez de inovações e mudanças que estão sendo vivenciadas pela sociedade. 

Maçada (2015) destaca que o termo surgiu em meados dos anos 2000 e traduz o 
seu significado para grande volume de informações estruturadas ou não originadas 
de diversas fontes, que podem contribuir para a tomada de decisão de determinada 
instituição pública ou privada. 

Por outro lado, segundo Fachinelli (2014), para se obter boas contribuições por meio 
da big data e transformar a informação coletada em inteligência, é necessário que se 
realize um processo de análise para gerenciamento dessa matéria prima informacional 
gerada pela exploração dos dados.

Assim, a informação virou a base competitiva para o mercado de empresas e, por-
tanto, passou a ter grande valia quando se trata de sucesso para tomada de decisões. 
Contudo, desenvolver capacidades para explorar esses dados é imperativo no ambiente 
competitivo e dinâmico que vem surgindo. Portanto empresas e instituições públicas 
procuram trabalhar seus sistemas operacionais para a coleta desses dados e se manter 
atualizados dentro do sistema.  
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:ĉðťÆÉÃď

No caso das estratégias elaboradas no artigo, procurou-se utilizar da estratégia 
da gamificação como atrativo para os usuários, que por sua vez, ao participar dos jogos 
apresentados, fornecem as informações necessárias para que o sistema energético (Smart 
Grid) opere de maneira mais eficiente na tomada de decisões para economia dos recursos.

A gamificação, por sua vez, é um fenômeno emergente, que deriva diretamente da 
popularidade dos games, de suas “capacidades intrínsecas de motivar a ação, resolver pro-
blemas e potencializar aprendizagens” (FARDO, 2013) em diversas áreas de conhecimento. 

Utilizar do artificio da gamificação pressupõe a adição de elementos tradicional-
mente encontrados nos jogos, como por exemplo a cooperação, objetivos, regras, níveis, 
premiações, entre outros, em atividades que não são diretamente associadas aos jogos. 
O intuito da utilização desse artifício é de trazer o mesmo grau de interatividade com 
envolvimento e motivação por parte do usuário.  

Situação no Brasil

Quando se fala a respeito de casa inteligente é comum assimilar a uma arquitetura 
do futuro, altamente tecnológica, que está constantemente interagindo com o mora-
dor. Porém, essa arquitetura do futuro se faz presente em nosso cotidiano de diversas 
maneiras. Hoje, é possível encontrar no mercado robôs que limpam a casa, televisões 
conectadas à internet, cortinas automatizadas, entre outros equipamentos de domótica 
que há pouco tempo eram apenas vistos em produções cinematográficas. 

Segundo, Tramontano e Requena (2007), a informatização do cotidiano nas residên-
cias não é um privilégio somente das classes abastadas. Na história, é possível perceber 
a popularização de diversas mídias, como o rádio, a televisão e o telefone celular, o que 
demonstra uma tendência de mercado de barateamento dos produtos, tornando-os mais 
acessíveis para parcelas da população economicamente menos favorecidas.

O computador pessoal é um bom exemplo de democratização da tecnologia de 
comunicação e informação, que vem sendo barateado e a tendência é que faça parte do 
interior doméstico de forma significativa. 

O Internacional Data Corporation (IDC) realizou um relatório da relação do con-
sumidor brasileiro com o mercado de novas tecnologias, quanto ao conceito de casa 
inteligente, conectada à Internet das Coisas, e Muratori (2018) comentou os resultados da 
pesquisa onde, 67,3% dos entrevistados disseram já estarem familiarizados com a ideia 
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de automação residencial. Entretanto, somente 4,3% possuem ao menos um aparelho 
inteligente em sua casa.

Ainda foi constatado que apesar de 68,4% tem desejo de possuir automação em 
suas casas, porém não adquirem o sistema por acharem oneroso. 

Ao analisar os benefícios da casa inteligente, 81,3% dos entrevistados acreditam 
que o controle de segurança seja o mais atrativo, enquanto 75% gostam da ideia de 
controlar a iluminação remotamente.

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��áơɽɩʠǫɽŔ�Ǝȶ�z7-�ƃȶȟ�%ɭŔɽǫȍơǫɭȶɽ�ɽȶŹɭơ�ŔʠʋȶȟŔƇŴȶ�ɭơɽǫƎơȥƃǫŔȍ�bȶȥʋơࡪ�èơʽǫɽʋŔ��ʠȟǫơɭơ�
Eletric, 2018. 

A partir dessa pesquisa, Muratori (2018) comentou possíveis dificuldades para a 
implantação de domótica nas residências do Brasil, dentre elas estão: sugere ser uma 
tecnologia com valor elevado; o amplo desconhecimento das utilidades da automação 
residencial; dificuldades de uso; a baixa adesão das construtoras.

Contudo, além da tecnologia da automação ainda ter esses empecilhos para se 
popularizar no mercado, uma grande dificuldade hoje é, segundo Intille (2002), adaptar 
os imóveis existentes para as constantes inovações desse mercado, visto que, geralmente 
há a necessidade de grandes reformas e com isso, grandes investimentos. 
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OBJETIVO

O objetivo deste artigo é apresentar uma estratégia para introduzir no sistema 
energético um ciclo inteligente para obtenção de eficiência em relação ao consumo de 
energia e consequentemente tornar o usuário mais informado no que diz respeito ao 
consumo de energia em suas casas, tornando-o mais ativo para contribuir diretamente 
com a economia de recursos naturais.  

MÉTODO

A fim de se atingir um ciclo inteligente (figura 4) para obtenção da eficiência ener-
gética, o método utilizado para a elaboração da estratégia foi baseado em três tópicos: 
produção e distribuição; consumo; informações.  

Ao se avaliar a questão da produção de energia no Brasil contatou-se que a maior 
parte da produção energética do país é proveniente de hidroelétricas, energia esta, que 
além de não ser considerada “limpa” (aquela que não libera, ou libera quantidades muito 
baixas, durante seu processo de produção ou consumo, gases poluentes geradores do 
aquecimento global), requer longos percursos para distribuição, necessitando de grandes 
estruturas para o transporte, o que acarretam perdas no processo. Portanto, o ideal seria 
a produção de energia limpa, dentro dos grandes centros de consumo com o auxilia de 
inteligência integrada, partindo do princípio de Smart Grid, dando origem à primeira 
etapa da estratégia.

Alinhado à produção de energia limpa, para realizar um consumo consciente e 
de maneira eficiente da energia, a tecnologia poder ser utilizada como instrumento 
auxiliar. A exemplo do uso da domótica.

Assim, para a segunda etapa do processo estratégico, investigou-se no mercado quais 
são as alternativas de implantação de domótica sem que sejam necessárias reformas 
e grandes intervenções no cabeamento das residências, para facilitar a instalação da 
tecnologia e torná-la mais acessível economicamente.  
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A falta de informação e geração de dados é um problema para que o ciclo se torne 
de fato eficiente. Além da dificuldade de uso da tecnologia de automação, que também 
poderia ser um problema para implantação da domótica, como apresentado na pesquisa 
de Muratori (2018).  

Para solucionar essa questão, foi desenvolvida na terceira e ultima etapa, uma 
interface de aplicativo para smartphones, compatível com qualquer sistema opera-
cional, que funciona como mediador entre produção, distribuição e consumo, a partir 
de fornecimento de dados (Bid Data) para a o sistema de enrgia.  Além de atuar como 
educador, agindo de forma a facilitar o uso e o entendimento do usuário em relação a 
todo o processo do consumo energético de uma forma didática, com artifícios como a 
interface amigável e gameficação.  

Primeira Etapa

A primeira etapa propõem incentivar o processo de transição energética, já que hoje, 
a maior parte da energia gerada no Brasil é proveniente de hidrelétricas, submetendo 
o consumo à variações da produção de uma energia não considerada limpa. Além de 
encarecer o processo de transmissão da energia pela grande distância percorrida e pela 
infraestrutura necessária.
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Assim, a ideia é alugar os telhados das edificações, com uma parceria entre empre-
sas fornecedoras de energia e usuários por meio de descontos na conta de luz, para 
produção de smart grids e torna os centros consumidores produtores de energia solar, 
incentivando a descarbonização do sistema, além de reduzir a necessidade da infraes-
trutura para longas distâncias.

Segunda Etapa

A segunda etapa é incluir a tecnologia da automação residencial de forma mais 
econômica e acessível com o fornecimento de um aparelho plug-in para ser conectado 
na ligação do equipamento eletrônico ou eletrodoméstico na tomada. Esse plug-in per-
mite a inclusão da domótica sem que haja a necessidade de reformas ou modificação 
de cabeamento existente na residência.

 A função do equipamento a ser plugado é de medir o consumo de energia e ter 
a capacidade de ligar e desligar os aparelhos conectados. O Plug-in é o elemento que vai 
proporcionar o link do ciclo, já que este poderá colher informações dos usuários, infor-
mação da energia gasta pelos aparelhos e do funcionamento da casa e, assim, enviar os 
dados coletados via wi-fi para um aplicativo que poderá interagir com o usuário final, 
incluindo a Big-Data no sistema operacional do ciclo inteligente. 

Terceira Etapa

A terceira etapa tem como o objetivo fechar o ciclo energético integrado. Com o 
intuito de geração de dados que contribuem com a eficiência de funcionamento da Smart 
Grid e de auxiliar na mudança de hábitos do consumidor final a partir de ferramentas 
educativas em prol da sustentabilidade. 

Esta etapa conta com a criação de uma interface de aplicativo compatível com 
smartphones por ser uma tecnologia mais acessível para a população e que deve ser desen-
volvido em parceria com empresas fornecedoras de energia, estabelecendo um diálogo 
entre empresa e usuário. Esse aplicativo tem como característica ser didático e simples, 
com uso de interfaces interativas com ilustrações e dados de simples interpretação.

Todas as páginas de interface criadas para o aplicativo possuem intuito educativo. 
Deste modo, existem três categorias de página: As relacionadas à gestão de consumo, 
representadas pela página inicial do aplicativo e aba “consumo diário”; As que contro-
lam os equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos da casa, representadas pela aba 
“plug-ins”; As que possuem a gamificação:  representadas pela aba “para você”.
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A página inicial do aplicativo, ilustrada na figura 5, possui a gestão de consumo da 
energia, sendo é composta pelo gráfico com comparativo entre os meses do ano, indica-
tivo de consumo do mês atual com valores em dinheiro (R$), para que o usuário possa 
acompanhar sua conta de energia em tempo real. Ainda na página inicial irão constar 
as abas: consumo diário, plug-ins e “para você”.  

Figura 5: Pagina inicial do aplicativo. Fonte: Produzido pelos autores, 2019. 

 Ainda na aba inicial, o usuário pode clicar nos meses representados no gráfico 
e ter a conta de luz representada por cada mês de forma discriminada, com o valor gasto 
em KWH e em dinheiro (moeda brasileira, R$), bem como a indicação dos valores adi-
cionais da conta de luz de forma discriminada, como por exemplo impostos, encargos 
e taxas de transmissão também representados em dinheiro, figura 6.
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Figura 6: Aba com descriminação de valores por mês. Fonte: Produzido pelos autores, 2019. 

 Na aba “consumo diário”, figura 7, o usuário pode acessar os dados diários de 
consumo, em KWH e dinheiro (R$), indica também os dias em que esteve presente na 
tarifa verde, amarela ou vermelha, o que possibilita alertas de como o usuário pode 
economizar, priorizando gastos de energia nas tarifas mais econômicas. 
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Figura 7: Aba consumo diário do aplicativo. Fonte: Produzido pelos autores, 2019. 

 Na aba “plug-ins” (figura 8), o aplicativo recebe as informações enviadas pelos 
plug-ins instalados em cada aparelho eletrodoméstico e/ ou eletroeletrônico da casa 
do usuário, e permite que se possa ligar ou desligar o aparelho, controlar o consumo de 
cada um individualmente. 

É fornecido também um gráfico comparativo de consumo individual dos aparelhos 
mês a mês, para que se possa ter a informação da qualidade do mesmo, com avisos para 
manutenção e assim tornar o aparelho mais econômico e eficiente no quesito gasto de 
energia. 

Se for inclusa a tecnologia da inteligência artificial, o aplicativo pode fazer leitu-
ras do comportamento dos usuários em relação à utilização de seus equipamentos e 
aprender certos comandos como por exemplo desligar o aparelho quando for esquecido 
ligado e outras funções. 
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Figura 8: Aba plug-ins do aplicativo. Fonte: Produzido pelos autores, 2019. 

A aba “para você” (figura 9) traz a gamificação para o aplicativo, para que se possa 
criar maior interação e despertar maior interesse por parte do usuário, já que sua par-
ticipação é fundamental para que o ciclo se torne de fato eficiente. 

Assim, o usuário cria o seu perfil, com seus dados pessoais e começa o “jogo”. O jogo 
apresenta metas e serem conquistadas, mostrando de forma educativa as maneiras de 
se tornar um cliente que contribui para a sustentabilidade, por meio de incentivo à eco-
nomia de energia. Ao atingir suas metas, o usuário passa a receber pontos no ranking e 
ganha benefícios em um programa de pontuações.

 Além disso, o ranking pode ser compartilhado com seus vizinhos e conhecidos 
para gerar ainda mais interação e incentivar à outros participantes entrarem no jogo 
e torná-lo uma competição. Com pontos acumulados no programa de pontuação, o 
consumidor pode ter acesso à descontos em atividades culturais (teatros e cinemas) e 
gastronomia (restaurantes e lanchonetes) cadastrados no site do programa de pontuação 
parceiro do aplicativo.
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Figura 9: Aba “para você” do aplicativo. Fonte: Produzido pelos autores, 2019.

 Ainda na aba “para você”, representada na figura 10, o aplicativo fornece um 
quiz com perguntas educativas, interativas e divertidas para os usuários, que também 
contribuem para o ranking de pontuação. A ideia principal é despertar o interesse do 
usuário pela economia de energia de maneira lúdica e incentivar que novos consumi-
dores possam aderir ao programa.
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bǫǌʠɭŔࡪ߿ࠀ���ŹŔࢨ�ɢŔɭŔ�ʽȶƃƦࢩ�Ǝȶ�ŔɢȍǫƃŔʋǫʽȶ�ƃȶȟ�ǌŔȟơ˪ƃŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�áɭȶƎʠ˖ǫƎȶ�ɢơȍȶɽ�Ŕʠʋȶɭơɽࠈࠀ߿ࠁ��

CONCLUSÃO

O artigo em questão apresentou uma sugestão de estratégia para tornar o ciclo 
energético mais eficiente quando se trata de economia de recursos naturais e maior 
utilização de energia renovável. 

Conclui-se que para que a estratégia, elaborada para o ciclo energético, obtenha 
êxito, primeiramente, é necessário que se entenda todos os conceitos envolvidos e como 
cada um pode contribuir para que o outro funcione da melhor maneira, trazendo a 
conexão necessária entre eles. 

 A partir dos termos entendidos e conectados, é também necessário que todas as 
partes diretamente engajadas com o objetivo de ser um agente direto na contribuição 
para a eficiência energética de todas as etapas do processo, não sendo apenas expectador 
e consumidor no sistema. Contudo, é fundamental que o aplicativo possa modificar 
a cultura de consumo energético a fim se tornar uma ferramenta educacional para o 
consumidor final, o que o torna o elo entre todos os envolvidos no processo. 
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RESUMO

O presente trabalho busca contribuir para estudos voltados para a interpretação dos diferentes 
valores que a população atribui a paisagens de rios e córregos urbanos, tendo como foco de 
análise o Rio João Mendes em Niterói, RJ. Considerando o processo de degradação do rio urbano 
decorrente de intervenções que desconsideraram os valores ambientais e culturais associados 
à paisagem fluvial, o estudo busca investigar a relação atual entre rio, cidade e população, a 
partir de narrativas da população encontradas em reportagens de jornais e depoimentos nas 
redes sociais Facebook e Instagram, considerando dados disponíveis no período de 2010 a 2019. 
A interpretação permitiu concluir que grande parte dos comentários indicam uma percepção 
da estreita relação entre a perda de valores ecológicos e a perda de valores culturais, além do 
desejo da população de recuperar esses valores na paisagem. 

PALAVRAS-CHAVE: rios urbanos. valores ecológicos e culturais. Infraestrutura verde.

ABSTRACT

The present work seeks to contribute to studies aimed at the interpretation of the different 
values   that the population attributes to landscapes of rivers and urban streams, focusing on 
the João Mendes River in Niterói, RJ. Considering the degradation process of the urban river 
resulting from interventions that disregarded the natural and cultural processes associated 
with the fluvial landscape, the study seeks to investigate the current relationship between river, 
city and population, based on the narratives of the population found in scientific works, reports 
by newspapers and testimonials on the social networks Facebook and Instagram, considering 
data available from 2010 to 2019. The interpretation allowed us to conclude that most of the 
comments indicate a perception of the close relationship between the loss of ecological values   
and the loss of cultural values, in addition to the population’s desire to recover these values   
in the landscape.

KEYWORDS: urban rivers. ecological and cultural values. Green infrastructure.

RESUMEN

El presente trabajo busca contribuir a estudios dirigidos a la interpretación de los diferentes 
valores que la población atribuye a los paisajes de ríos y arroyos urbanos, centrándose en el 
río João Mendes en Niterói, RJ. Teniendo en cuenta el proceso de degradación del río urbano 
como resultado de intervenciones que no tuvieron en cuenta los procesos naturales y culturales 
asociados con el paisaje fluvial, el estudio busca investigar la relación actual entre río, ciudad 
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y población, con base en las narrativas de la población encontradas en trabajos científicos, 
informes de periódicos y testimonios en las redes sociales Facebook e Instagram, considerando 
los datos disponibles de 2010 a 2019. La interpretación nos permitió concluir que la mayoría 
de los comentarios indican una percepción de la estrecha relación entre la pérdida de valores 
ecológicos y la pérdida de valores culturales, además del deseo de la población de recuperar 
estos valores en el paisaje.

PALABRAS-CLAVE: ríos urbanos. valores ecológicos y culturales. Infraestructura verde.

INTRODUÇÃO

Em inúmeras cidades brasileiras, os rios tiveram importância histórica como vetores 
de crescimento urbano devido a suas diversas funções como circulação, abastecimento 
de água e fonte de alimentos, o que foi aos poucos transformando as paisagens fluviais 
também em paisagens urbanas (COSTA, 2006a). 

No entanto, com o intenso processo de urbanização, principalmente a partir do 
início do século XX, muitos corpos d’água e áreas úmidas passam a ser percebidos como 
obstáculos à expansão urbana e à saúde pública, se tornando focos de medidas para 
melhoria da salubridade e controle de enchentes, como canalização de rios e aterro de 
brejos e mangues e impermeabilização do solo (GORSKI, 2010). A morfologia das bacias 
hidrográficas começa a ser drasticamente alterada, gerando sua progressiva degrada-
ção que, segundo Gorski (2010), se dá tanto por vias diretas, a exemplo da poluição por 
despejo de efluentes, como por vias indiretas, decorrentes da remoção da mata ciliar, 
uso e ocupação do solo inadequada e poluição difusa. 

Tais intervenções nas paisagens refletem um conjunto de valores, uma maneira de 
ver o mundo sendo, portanto, parte de uma construção cultural. Para a geografia humana, 
a paisagem sempre esteve associada à cultura, sendo que qualquer intervenção humana 
na natureza transforma-a em cultura, como explica Cosgrove (1998). O autor também 
define que o conceito de paisagem se diferencia de lugar, meio ambiente e espaço: 

Assim, paisagem é um conceito unicamente valioso para uma geografia 
efetivamente humana. Ao contrário do conceito de lugar, lembra-nos 
sobre a nossa posição no esquema da natureza. Ao contrário de meio 
ambiente ou espaço, lembra-nos que apenas através da consciência e 
razão humana este esquema é conhecido por nós, e apenas através da 
técnica podemos participar dela como seres humanos. (COSGROVE, 
1998, p. 100)
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Cosgrove (1998) afirma que a paisagem está impregnada de símbolos derivados 
da apropriação e intervenção de sociedades no meio ambiente ao longo do tempo. Cos-
grove (1998) argumenta que é necessário conhecer os símbolos de uma cultura e seus 
significados, pois são a “linguagem” utilizada para a expressão cultural na paisagem, 
reproduzindo normas culturais e valores. O autor defende que “todas as paisagens pos-
suem significados simbólicos porque são o produto da apropriação e transformação do 
meio ambiente pelo homem” (COSGROVE, 1998, p. 108). Para a interpretação desse signi-
ficado simbólico, Cosgrove (1998) indica a busca por evidências das expressões culturais 
que podem ser encontradas a partir de trabalho de campo, elaboração e interpretação 
de mapas, fontes documentais, orais, de arquivo, pinturas, poemas, romances, contos 
populares, músicas, filmes e canções. 

Reconhecendo a importância da abordagem ecológica, Corner (1999) também des-
taca a dimensão cultural da paisagem, defendendo que mesmo a ideia de natureza não 
poderia ser concebida de forma externa à cultura, já que a raiz dos problemas ambientais 
é cultural. Corner (1999) sugere ainda que a paisagem pode ser considerada como agente 
cultural ativo, ressaltando seu potencial de influenciar hábitos culturais, deixando de 
“ser um produto da cultura para se tornar um agente produzindo e enriquecendo a 
cultura” (CORNER, 1999, p. 4). 

Costa (2006b) ressalta a permeabilidade existente entre processos naturais e culturais 
na paisagem, sendo esta “tanto um agente transformador quanto a materialização de 
processos culturais” (COSTA, 2006b, p. 150). Estudando os valores e significados culturais 
das águas urbanas para a cidade e sua população, a autora argumenta que muitos rios 
não são percebidos como tal – sendo chamados de “valões”, canais, etc. – devido, em 
grande parte, à visão de projeto e planejamento que reduz os corpos hídricos a uma 
questão de drenagem e saneamento.

Em seu estudo sobre as águas urbanas, Costa (2006b) destaca o processo de invisibili-
dade de coleções d’água, devido a sua desconexão da experiência cotidiana da população. 
A autora ressalta a importância de se buscar as estratégias de visibilidade, acessibilidade 
e conectividade como forma de atender valores culturais e ambientais no processo de 
construção da paisagem, ampliando assim o papel social das águas urbanas, sendo o 
valor de uso coletivo uma forma de proteger esse patrimônio. 

Guilardi & Duarte (2006) também abordam a relação entre os valores naturais e 
culturais das paisagens fluviais, argumentando que a valorização do rio urbano como 
recurso natural, atrai pessoas oferecendo suporte à vida pública, o que acaba ampliando 
seu papel social e cultural.
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Neste sentido, o presente trabalho busca contribuir para estudos voltados para a 
interpretação dos diferentes valores que a população local atribui a paisagens de rios e 
córregos urbanos, tendo como foco de análise o Rio João Mendes em Niterói, RJ. Conside-
ra-se que esse tipo de interpretação pode ser um dos procedimentos metodológicos utili-
zado para ampliar a compreensão sobre a relação rio, cidade e população, contribuindo 
para a elaboração de projetos paisagísticos considerando valores culturais e ecológicos. 

Este artigo é parte de uma pesquisa mais abrangente, voltada para a restauração 
de rios urbanos a partir da infraestrutura verde, tendo como estudo de caso o Rio João 
Mendes, em Niterói, RJ. O objetivo do artigo é interpretar os diferentes valores que a 
população atribui à paisagem do Rio João Mendes, com base no conceito de paisagem 
discutido por Cosgrove (1998), Corner (1999) e Costa (2006b)onde ela é entendida pelo 
seu aspecto dinâmico em que permeiam processos ecológicos e culturais, e onde se 
materializam os valores atribuídos a ela ao longo do tempo. 

Para interpretação dos valores que a população atribui à paisagem fluvial, serão 
consideradas narrativas da população a respeito do rio, encontradas em reportagens 
de jornais e depoimentos nas redes sociais Facebook e Instagram, considerando dados 
disponíveis no período de 2010 a 2019. A opção por esses meios se justifica pelo alcance 
de grande número de pessoas que convivem com o Rio João Mendes, e que, através de 
suas narrativas, podem contribuir para a compreensão dos valores que são atribuídos 
ao rio, bem como as diversas apropriações e conflitos existentes nessa relação. 

O artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente apresenta brevemente 
o Rio João Mendes a partir de revisão bibliográfica; em seguida traz os resultados da 
pesquisa através dos temas que surgiram com a interpretação das narrativas: como era 
o rio, o rio como “valão”, o rio como enchente e o rio como unidade de conservação; e 
finalmente desenvolve as considerações finais.

O RIO JOÃO MENDES

O Rio João Mendes localiza-se na Região Oceânica de Niterói, RJ, e é o principal con-
tribuinte para a Laguna de Itaipu, corpo d’água de grande relevância ecológica e cultural, 
que faz parte da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. A bacia hidrográfica do Rio 
João Mendes ( ver figura 01) possui área de 14,30km², equivalente a cerca de 10% da área 
total do município, abrangendo os bairros de Engenho do Mato, Maravista, Rio do Ouro, 
Santo Antônio, Serra Grande, Várzea das Moças e Itaipu (LEAL, 2018).
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Galvão (2008) descreve as principais características de seu curso principal: o pequeno 
trecho de seu alto curso possui grande declividade e boa cobertura vegetal, ao passo que 
o médio e baixo cursos, possuem baixa declividade e grande área ocupada por loteamen-
tos. A intensa ocupação do trecho mais baixo acabou por desencadear assoreamento 
do leito fluvial, faixa marginal de proteção ocupada por construções, estrangulamento 
de seções transversais - que muitas vezes são concretadas - e despejo de lixo e esgoto 
doméstico (GALVÃO, 2008). 

bǫǌʠɭŔ�7ࡪࠀ߿�ơȍǫȟǫʋŔƇŴȶ�ƎŔ�%ŔƃǫŔ�qǫƎɭȶǌɭŖ˪ƃŔ�Ǝȶ�èǫȶ��ȶŴȶ�¡ơȥƎơɽ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƎȶ�ɢơȍŔ�ŔʠʋȶɭŔ

De acordo com Galvão (2008) desde o início da década de 1980, o Rio João Mendes 
passa a ser alvo de intervenções como a canalização e transposição de águas, com o 
intuito de evitar seu transbordamento e liberar área para expansão de loteamentos. A 
autora também destaca que, apesar das obras de drenagem, as áreas construídas onde o 
rio e suas várzeas originalmente se localizavam continuam alagadas em dias de chuva. 

Utilizando como base mapeamento da rede de drenagem em 1976 apontado por 
Galvão (2008), Leal (2018) soprepôs a atual rede de drenagem, evidenciando a grande 
modificação da forma dos cursos d’água, e consequentemente da dinâmica hídrica da 
bacia hidrográfica. Leal (2018) também desenvolveu mapeamento das áreas com maior 
suscetibilidade à inundação na bacia hidrográfica, concluindo que existe alta predispo-
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sição geotopográfica à inundação justamente nos locais onde a ocupação urbana é mais 
densa, o que pode gerar danos materiais e imateriais, além de risco de vida humana.

Em relação à qualidade das águas do rio, Sabino (2018) realizou avaliação de risco 
ecológico decorrente da presença de micropoluentes que concluiu que o corpo hídrico 
apresenta risco extremo à biota, decorrente principalmente do lançamento de efluentes 
domésticos. 

Os estudos citados apontam as consequências das intervenções realizadas na 
bacia do Rio João Mendes destacando seu prejuízo ecológico e o risco social inerente à 
canalização e ocupação das margens, bem como ao despejo de esgoto e lixo. Destaca-se 
também que em poucos trechos o rio possui acesso público, sendo suas margens, na 
maior parte do percurso, compostas por áreas de fundo de lote. 

RESULTADOS DA PESQUISA 

A interpretação dos valores que a população atribui à paisagem fluvial através das 
narrativas da população a respeito do rio foram organizadas em quatro grupos: como 
era o rio, o rio como “valão”, o rio como enchente e o rio como unidade de conservação. 
Os resultados são apresentados nos subitens abaixo. 

Como era o Rio João Mendes

Foram encontrados alguns depoimentos de moradores que traziam lembranças 
do rio João Mendes em outros tempos, onde era possível pescar e navegar por ele até a 
Lagoa de Itaipu. Os relatos apresentam saudosismo, destacando também os problemas 
que o rio sofre mais recentemente, como despejo de esgoto e lixo, além de assoreamento 
e ocupação de suas margens. 

Alguns comentários relatam a ocorrência de pesca de peixe (MORAIS, 2019), além de 
pitu e camarão (MONTEIRO, 2015). Nessas fontes (MORAIS, 2019; MONTEIRO, 2015), também 
foi possível perceber reclamações sobre falta de manutenção das margens do rio, assore-
amento, além do despejo de esgoto e lixo. Um comentário em Morais (2019) sugere ainda 
que já que o rio está tão degradado, o melhor seria cobri-lo e construir praças em cima:

“Eu pegava muito peixe nesse rio e lamento muito que hoje esteja tomado 
pelo esgoto. Já vi de tudo descendo e nas margens: sofá, geladeira e muito 
plástico. Acho que poderiam tampar algumas partes e construírem 
praças. Seria melhor do que o mato ficar alto e sem cuidado”, exempli-
ficou.” (MORAIS, 2019)
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Também há registros indicando que a população utilizava o rio para navegação 
(LPS,2019b), (ver Figura 02), onde a reportagem de Morais (2019) é compartilhada pelo 
grupo do Facebook “Lagoa para Sempre”. O “Lagoa para Sempre” é um movimento que atua 
em “defesa do patrimônio natural, histórico-cultural, social e cênico da Região Oceânica 
de Niterói” (LPS, 2019b). Também no caso desta postagem, o contexto é de reclamação 
sobre a degradação do rio. 

Na rede social Instagram, o mesmo grupo “Lagoa para Sempre” realizou postagem 
(LPS, 2018c) de um quadro pintado por família que apoia o movimento ambientalista, 
retratando uma região Oceânica em tempos passados, que seria quase totalmente alagada 
em suas áreas baixas (ver Figura 03). A narrativa enfatiza a crítica à expansão urbana 
baseada em obras que acabaram por diminuir o espelho d’água da lagoa e aterrar grande 
parte das áreas úmidas de seu entorno. 

Os depoimentos retratam a indignação da população diante das consequências 
das intervenções realizadas no rio, citando os problemas referentes à ocupação de suas 
margens, e ao despejo de lixo e esgoto. Os relatos revelam que a perda de valores ecoló-
gicos, referentes à qualidade da água e estrutura física do rio, levou à perda de valores 
culturais, como o lazer e a pesca. 

Figura 02: Postagem do grupo “Lagoa para Sempre” na rede social Facebook compartilhando 
ɭơɢȶɭʋŔǌơȟ�Ǝȶ�ǿȶɭȥŔȍࢨ���þɭǫŹʠȥŔࢩ�bȶȥʋơ�ࡪ�áòࠈࠀ߿ࠁŹ
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bǫǌʠɭŔࡪࠂ߿��áȶɽʋŔǌơȟ�Ǝȶ�ǌɭʠɢȶࢨ��ŔǌȶŔ�ɢŔɭŔ�òơȟɢɭơࢩ�ȥŔ�ɭơƎơ�ɽȶƃǫŔȍ�zȥɽʋŔǌɭŔȟ�bȶȥʋơ�ࡪ�áòࠇࠀ߿ࠁ�ƃ

O Rio como “Valão”

Foram encontradas várias narrativas mostrando indignação pelos despejos de 
esgoto no Rio João Mendes (GLOBO, 2015; MOTTA, 2010; LPS,2019b; MORAIS, 2019; MONTEIRO, 
2015), entre eles a postagem no Instagram de reportagem de denúncia de vazamento 
de esgoto, onde os comentários demonstram grande insatisfação (LPS, 2018b). Outro 
exemplo é o comentário sobre postagem feita em blog (MOTTA, 2010), que ressalta que 
todo o esgoto do rio é direcionado para a Lagoa de Itaipu:

O que falar do Rio João Mendes que despeja milhões de litros de esgoto 
in natura na linda lagoa. (MOTTA, 2010)



1366

BRASÍLIA 2020
VI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA  
E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
 
LIMIARIDADE
PROCESSOS E PRÁTICAS EM ARQUITETURA E URBANISMO
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Hoje existe o Projeto Se Liga, uma parceria entre a concessionária Águas de Niterói 
e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em vigor desde 2013, que propõe a conscien-
tização e incentivo aos moradores para realizar a conexão à rede de esgoto já existente 
(TRIBUNA, 2017). O depoimento citado em reportagem Neder (2019) destaca que apesar 
da melhoria do saneamento na região, ainda existem obstáculos a serem superados rela-
cionados à falta de conscientização de grande parte da população sobre a importância 
de se ligar à rede de esgoto. 

Os depoimentos encontrados demonstram insatisfação da população em relação 
ao despejo de esgoto, que permanece na área apesar de algumas políticas públicas exis-
tentes. Foi possível perceber também que há grande preocupação com a Lagoa de Itaipu 
e com a Praia de Itapu, locais de grande valor cultural para a população, apontando o 
rio como a fonte do problema de poluição desses corpos hídricos. Apesar de identificar 
a falta de conscientização de parcela da população sobre a necessidade de se ligar na 
rede de esgoto, o corpo hídrico ainda é citado como rio e não como “valão”, o que indica 
que para alguns, este ainda possui valores que não induzem à redução do corpo hídrico 

a uma questão de saneamento. 

O Rio como Enchente

Foram encontrados diversos comentários em reportagens ou postagens em blogs 
sobre obras de drenagem e pavimentação realizadas na bacia hidrográfica do rio João 
Mendes, como a obra de macrodrenagem na Avenida Romanda Gonçalves (FLUMINENSE, 
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2016b). Os comentários ressaltam os frequentes problemas com as enchentes na área, 
afetando as construções e que ainda se agravam devido à falta de saneamento básico 
em vários locais. Há também depoimentos de moradores que já haviam visto as ruas 
virarem rios quando chovia, mas se mostraram otimistas em relação às obras, dizendo 
que vão “até valorizar o local” (O FLUMINENSE, 2016b). Enquanto outros desconfiam se 
a obra realmente vai ser eficiente em controlar as intensas inundações, que segundo 
comentário (O FLUMINENSE, 2016a) chega até a arrastar carros, transformando as ruas 
em rios. 

Outros depoimentos também demonstram preocupação com a capacidade do sis-
tema de drenagem, reclamando de descaso da prefeitura com a manutenção e limpeza 
dos rios, como pode ser observado em comentários em Monteiro (2016) e Monteiro (2019a):

É caótica e preocupante a situação dos rios que cortam a cidade, prin-
cipalmente o João Mendes, na Região Oceânica, que percorre oito quilô-
metros de extensão desde a divisa do Engenho do Mato com Várzea das 
Moças até desembocar na Lagoa de Itaipu. Com as chuvas de verão e os 
rios tomados pelo lixo as inundações são inevitáveis. (MONTEIRO, 2019)

No comentário acima e também em Monteiro (2019b) e Morais, (2019) é destacado o 
problema do descarte incorreto do lixo, que agrava ainda mais a inundação do entorno 
do rio. 

Percebe-se também crítica ao modelo de expansão urbana instalado na Região 
Oceânica (LPS, 2019a) (ver figura 05) que, sem considerar as dinâmicas biofísicas da 
paisagem, promoveu obras de aterro de áreas úmidas e canalização de rios, gerando 
consequências como a vulnerabilidade da população a enchentes.  
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Os comentários confirmam a existência de grave problema de inundação, como 
foi apontado por Leal (2018). Muitos sugerem que a solução para esse tipo de problema 
deve ser o investimento em obras de drenagem mais efetivas, maior conscientização a 
respeito do lixo. Outros ressaltam que o planejamento da área se desenvolveu de forma 
errônea, ao não considerar os processos naturais, portanto, é reconhecida a perda de 
valor ecológico do rio. 

O Rio como Unidade de Conservação 

A pesquisa revelou também diversos depoimentos de moradores que destacam a 
importância do rio João Mendes como unidade de conservação, exaltando os valores eco-
lógicos da paisagem fluvial. Percebe-se por exemplo, grande preocupação com nascentes 
do Rio João Mendes devido ao desmatamento (SODRÉ, 2016) ou à possível construção de 
cemitério próximo à área (SERRANO, 2018). 
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Há também comentários em Morais (2019), que apontam soluções para se lidar com 
problemas existentes no entorno do Rio João Mendes como o calor, doenças e vulnera-
bilidade da população às inundações. É ressaltada a importância do reflorestamento 
da mata ciliar, além do cuidado que deve existir com o descarte do lixo (MORAIS, 2019).

O movimento ambientalista “Lagoa para Sempre” faz diversas postagens na rede 
social Instagram defendendo a preservação dos rios e lagoas, e destacando a importância 
das matas ciliares para evitar consequências como calor, doenças e alagamentos, além 
dos benefícios indicados na ilustração (ver figura 06):

bǫǌʠɭŔࡪࠅ߿��zȍʠɽʋɭŔƇŴȶ�ɢȶɽʋŔƎŔ�ȥȶ�zȥɽʋŔǌɭŔȟ�ɢơȍȶ�ǌɭʠɢȶࢨ��ŔǌȶŔ�ɢŔɭŔ�òơȟɢɭơ�ࢩ�áòࠇࠀ߿ࠁ�Ŕ

Além disso, foi encontrada postagem no Instagram personificando o rio João Mendes 
(ROCHA, 2019). A narrativa denuncia ausência de políticas públicas para a revitalização 
do rio, ressaltando que o despejo de lixo e esgoto doméstico além das construções nas 
margens do rio João Mendes poluem a Lagoa de Itaipu e, consequentemente também da 
praia de Itaipu. A narrativa destaca também a necessidade de que a população reconheça 
o corpo hídrico como rio e não como “valão”. 
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Faz tempo que sou maltratado, meu nome é Rio João Mendes, sou um 
ilustre cidadão que nasci na Região Oceânica de Niterói, minha nascente 
está íntegra e por isto posso ser revitalizado, mas as políticas públicas 
não tem planos para os meus 7 kms de comprimento e continuo aqui, 
sou o maior contribuinte da Laguna de Itaipu, me sinto muito infeliz 
em estar poluindo a Laguna e consequentemente a Praia de Itaipu, mas 
os meus vizinhos não me respeitam e despejam esgoto no meu leito, 
lixo nas minhas margens e constroem casas sobre mim. Não sei como 
resolver esta situação, preciso muito que a população do entorno me 
reconheça e não me chamem mais de valão pois eu sou um rio, e tenho 
nome: - Muito prazer em conhecê-los, sou João Mendes. (ROCHA, 2019)

Pode-se perceber que há parcela da população consciente sobre a importância dos 
atributos ecológicos do rio, destacando que esse é um valor que ainda pode ser recuperado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se perceber que todos os comentários envolvem críticas à situação atual do 
rio. Os depoimentos destacam as principais fontes de poluição dos rios: o assoreamento, 
despejo de esgoto e lixo e ocupação de suas margens com construções. Foi possível 
constatar também que o rio é percebido como fonte de degradação de corpos hídricos 
de grande valor ecológico e cultural da região: a Lagoa de Itaipu e a Praia de Itaipu. 

Ao mesmo tempo, vários comentários são carregados de saudosismo de uma época 
em que o Rio João Mendes era limpo e havia grande interação da população com a paisa-
gem fluvial através, principalmente, da navegação e pesca. Há também comentários que 
destacam a importância de se preservar os fragmentos florestais remanescentes, como 
as áreas onde se encontram as nascentes do rio, e de recuperar a mata ciliar. 

A partir do estudo foi possível concluir que o Rio João Mendes tem perdido vários 
valores ecológicos, mas esse é um processo relativamente recente, pois há diversos relatos 
de pessoas que conviveram com o rio em uma época em que esses valores ainda estavam 
presentes. Isso demonstra que ainda existe uma relação afetiva entre uma parcela das 
pessoas e o rio. Além disso, pode-se perceber que grande parte dos comentários relaciona 
a perda de valores ecológicos com a perda de valores culturais, e existe o desejo de se 
recuperar esses valores do rio. 

Ressalta-se que a pesquisa se limita a buscar depoimentos de pessoas que citam o 
Rio João Mendes, o que pode excluir comentários que se refiram ao rio por outra deno-
minação, como “valão”, ou canal. De qualquer forma, foi possível perceber a existência 
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de pessoas que reconhecem seu nome, o que indica que pelo menos uma parcela da 
população ainda atribui valores que possibilitam caracterizá-lo como rio.

No levantamento de fontes primárias, foram encontradas muitas que se referem 
a ações comunitárias associadas ao rio, e também sobre a percepção das pessoas com a 
fauna ligada ao curso d‘água. No entanto, devido ao objetivo deste trabalho estes temas 
não foram abordados, podendo futuramente ser incorporados em outras pesquisas 
sobre o Rio João Mendes. Notou-se também que as fontes de pesquisa podem ser tam-
bém buscadas através da rede social Twitter, que também não foi incorporada devido 
ao escopo do presente trabalho.  

O levantamento de narrativas da população sobre o Rio João Mendes através de 
depoimentos em reportagens e redes sociais se mostrou enriquecedor para realizar a 
interpretação de diferentes valores que a população atribui ao rio. Permitiu também 
revelar que pelo menos uma parcela da população percebe a estreita relação entre valores 
ecológicos e culturais. Esse tipo de pesquisa também se mostrou útil para coletar pro-
blemas e potencialidades da área, além de memórias e desejos das pessoas, que podem 
ser considerados em futuros estudos e projetos para a bacia hidrográfica.
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RESUMO

As chuvas associadas à ocupação irregular do solo urbano são protagonistas de recorrentes 
tragédias, que produzem nas cidades brasileiras efeitos devastadores para a vida de famílias 
residentes em áreas urbanas de risco, sujeitas a enchentes e deslizamentos. Neste artigo são 
analisados fenômenos relacionados a tais eventos, com ênfase nos escorregamentos de encostas 
ocupadas por assentamentos precários na Região Metropolitana da Baixada Santista - RMBS. 
O estudo conclui que, apesar da tecnologia desenvolvida para prevenir e corrigir riscos geoló-
gicos, a descontinuidade de investimentos, políticas públicas e a omissão do poder público na 
aplicação de medidas recomendadas têm sido fatores de agravamento do risco e vulnerabilidade 
social nas áreas críticas ocupadas, em especial nos municípios centrais da região. 

Palavras chave: direito à cidade, risco geológico, urbanização, habitação, RMBS

SUMMARY

The rains associated with the irregular occupation of urban land are the protagonists of recurrent 
tragedies, which produce devastating effects in Brazilian cities for the lives of families residing 
in risky urban areas, subject to floods and landslides. In this article, phenomena related to such 
events are analyzed, with emphasis on landslide landslides occupied by precarious settlements 
in the Baixada Santista Metropolitan Region - RMBS. The study concludes that, despite the 
technology developed to prevent and correct geological risks, the discontinuity of investments, 
public policies and the omission of public power in the application of recommended measures 
have been factors of aggravation of risk and social vulnerability in the occupied critical areas, 
especially in the central municipalities of the region. 

Kay works: right to the city, geological risk, urbanization, habitation, RMBS. 

RESUMEN

Las lluvias asociadas con la ocupación irregular de tierras urbanas son las protagonistas de 
tragedias recurrentes, que producen efectos devastadores en las ciudades brasileñas para la 
vida de las familias que residen en áreas urbanas de riesgo, sujetas a inundaciones y desliza-
mientos de tierra. En este artículo, se analizan los fenómenos relacionados con tales eventos, 
con énfasis en los deslizamientos de tierra ocupados por asentamientos precarios en la Región 
Metropolitana de Baixada Santista - RMBS. El estudio concluye que, a pesar de la tecnología 
desarrollada para prevenir y corregir los riesgos geológicos, la discontinuidad de las inver-
siones, las políticas públicas y la omisión del poder público en la aplicación de las medidas 
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recomendadas han sido factores de agravamiento del riesgo y la vulnerabilidad social en las 
áreas críticas ocupadas.  especialmente en los municipios centrales de la región.

Palabras clave: derecho a la ciudad, riesgo geológico, urbanización, vivienda, RMBS. 

INTRODUÇÃO

O presente artigo trata dos desastres ambientais que a cada ano afetam morado-
res de áreas sujeitas a eventos catastróficos e que resultam em  mortes e desabrigo de 
famílias residentes em áreas de risco nas cidades brasileiras.  

Tendo como base o entendimento de que a raiz do problema está na desigualdade 
social, elemento estrutural da sociedade brasileira e que gera cidades marcadas por 
segregação socioespacial, a pesquisa tem por objetivos analisar a dinâmica da formação 
das áreas de risco geológico nos municípios centrais da Região Metropolitana da Baixada 
Santista - RMBS e a ação do poder público na implementaç;ao de medidas recomendadas 
por estudos técnicos.

O trabalho buscou respostas às seguintes questões: os desastres são decorrência 
tão somente  da intensidade das chuvas, como apregoado por prefeitos e pelos meios 
de comunicação tradicionais ou são previsíveis e incidem sobre áreas que deveriam 
ser objeto de medidas preventivas e corretivas já estabelecidas? O que entrava a adoção 
dessas medidas preventivas?

O artigo está assim estruturado:  na primeira parte são apresentados os fundamentos 
que estão na raiz dos problemas relacionados à precariedade urbanística e habitacional 
das cidades brasileiras; na segunda, são analisadas as especificidades desses problemas 
na RMBS, assim como a postura das municipalidades em relação aos planos e projetos 
destinados a prevenir e corrigir problemas. Na conclusão, são apontados instrumentos 
de política urbana que combinados com estudos técnicos específicos poderiam dar 
efetividade às medidas preventivas.

�A#�#'w��t�wAO'At�wȚ�#'wA:��O#�#'�'�'��O�w�Z�wZ�AZ'wq��A�O

Característica comum das cidades brasileiras, a exclusão socioespacial, uma das 
faces da desigualdade de renda, materializa-se na irregularidade e precariedade urbana 
e habitacional, afetando, com intensidades distintas, cidades de pequeno a grande porte.

A desigualdade é antes de tudo social e econômica, tendo raízes nas bases em que 
está estruturada a produçao de riquezas no Brasil, cuja inserção ao modo de produção 
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capitalista está fundada no desenvolvimento industrial com baixos salários. O salário 
mínimo, em vigor desde 1940, foi criado para garantir consumo de bens essenciais para 
reprodução da força de trabalho, como alimentação, habitação, transporte, educação, 
vestuário, higiene, lazer e previdência. Contudo, como destaca Maricato ( 2002), não inclui 
o custo da mercadoria habitação, cujo valor é fixado pelo mercado privado.

A  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD (IBGE 2019) apurou que 
em 2018 o rendimento médio mensal do trabalho principal foi R$ 2.163,00, o que corres-
ponde a 2,27 SMs. Os trabalhadores formais, com carteira assinada, tiveram rendimento 
mensal de 2,22 SMs. Os informais, sem carteira assinada, receberam em média 1,29 SMs, 
enquanto os que trabalham por conta própria, um pouco mais, 1,73  SMs. Considerando 
que o mercado formal não atende rendas menores que 3 SMs (e até mesmo 5 SMs, se 
considerarmos os grandes e médios municípios das regiões metropolitanas, onde o 
custo de vida é mais alto) fica clara a disparidade entre rendas e os produtos oferecidos 
pelo mercado imobiliário formal.  

Essa assimetria entre renda e custo da habitação está na origem da exclusão territo-
rial que obriga parcela da população a ocupar de maneira irregular áreas impróprias por 
serem de proteção permanente e/ou apresentarem risco geológico, sujeitas a enchentes 
e deslizamentos.

A valorização da terra é o fator que move a dinâmica de distribuição social da popu-
lação no espaço urbano. No modo de produção capitalista o solo urbano, uma mercadoria 
especial cuja finalidade é contemplar a clientela solvente, está submetido a processo 
contínuo de valorização e intensa especulação. A valorização imobiliária é o fator que 
impulsiona a ocupação irregular do solo e conduz à formação de espaços precários e 
ilegais pelos segmentos cujas rendas impossibilitam acesso à moradia pelas vias legais.

Estudo sobre o crescimento de favelas, a partir de dados do Censo Demográfico 
IBGE 2010, revelou que no Sudeste, onde o problema se apresenta quantitativamente 
mais elevado, enquando o número total de domicílios no período de 1980 a 2010 cres-
ceu 83,3%, a quantidade de domicílios em favelas mais que triplicou, chegando a 350%! 
(PASTERNAK; D’OTTAVIANO, 2016). O que está relacionado ao processo de metropolização 
dos grandes centros urbanos, gerados pelo processo migratório, muito em função da 
concentração de riquezas e atividades econômicas nas metrópoles. 

São comuns as menções à falta de planejamento e/ou não aplicação da lei como 
causas das irregularidades urbanísticas, mas Maricato adverte que, 

[...] não é a norma jurídica, mas a lei de mercado que se impõe, demons-
trando que  nas áreas desvalorizadas ou inviáveis para o mercado (beira 
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de córregos, áreas de proteção ambiental [...] a lei pode ser transgredida 
(MARICATO, 2002, p: 161) 

O crescimento exponencial do número de domicílios precários acima citado expõe o 
déficit habitacional acumulado pela falta de alternativas de moradia formal, combinado 
com e insuficiência de programas destinados a atender não somente o passivo existente, 
como a demanda futura decorrente da formação de novas famílias.

O programa de financiamento habitacional Minha Casa Minha Vida – MCMV, cal-
cado num modelo de financiamento com fortes subsídios para fazer frente às carências 
de famílias com rendimentos entre 0 e 3 salários mínimos, portanto à porção mais vul-
nerável da demanda, disponibilizou volumosos recursos financeiros mas deparou-se, 
nos municípios,  com entraves relacionados ao alto custo do solo por falta de políticas 
urbanas e fundiárias de combate a especulação imobiliária  e de forma integrada com 
a política habitacional. 

Não sem razão, o Plano Nacional de Habitação – PlanHab, que deu origem ao 
MCMV, tinha por fundamento o princípio de que a terra é parte estrutural da política 
de habitação, assumindo como diretriz

[...] a implementação dos instrumentos de reforma urbana que pos-
sibilitem melhor ordenamento e melhor controle do uso do solo, de 
forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra 
urbanizada , fazendo com que a propriedade cumpra sua função social. 
( PLANHAB, 2009)

Pode-se dizer que os municípios foram ‘pegos desprevenidos’, sem implementar 
os instrumentos do Estatuto da Cidade criados para controle do preço do solo urbano, 
embora os mesmos estivessem disponíveis desde 2001 (Lei Federal nº 10.257/2001). 
Por essa razão, grande parte dos recursos do MCMV destinados à demanda prioritária 
financiou produção de unidades habitacionais nas periferias das grandes cidades e em 
municipios menores. 

 Na RMBS o programa teve pouco impacto sobre o deficit, atingindo 7,4%  (KLION-
TWITZ; RUFINO, 2014), num universo de demandas, principalmente nos municípios 
centrais,  compostas por expressivo número de domicílios com renda de até meio salário 
mínimo por pessoa, assim distribuidos: Santos com 27,7% dos domcilios, seguido por 
São Vicente com 33%, Guarujá com 36% e Cubatão com 37%. (IBGE, 2017)

 Observa-se que a implementação de mecanismos oferecidos pelo Estatuto da Cidade 
teve pouquíssima adesão dos municípios brasileiros. Pesquisa realizada pelo Ministério 
da Justiça (DENALDI, 2015), sobre  aplicação do Parcelamento, Edificação e Utilização 
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Compulsória de Imóveis não utilizados ou subutilizados (PEUC) e IPTU Progressivo no 
Tempo, instrumentos centrais para controle da especulação imobiliária, apurou que 
dos 2.658 municípios com Plano Diretor, apenas 521 contavam com lei específica do 
PEUC. Destes, somente 8 capitais e 2 municípios com população entre 101 mil e 500 mil 
habitantes aplicavam o instrumento.

A adoção do PEUC e outros instrumentos do Estatuto da Cidade, como Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, Zonas Especiais de Interesse Social (em especial de 
vazios urbanos) são medidas que geram conflitos com segmentos do mercado imobili-
ário e intensa pressão sobre os governantes municipais. Isso explica o fato de estarem 
frequentemente previstos nos planos diretores, algumas vezes regulamentados em lei, 
mas raramente aplicados para controle do preço do solo urbano, recurso fundamental 
para democratização do acesso ao solo urbanizado e prevenção da formação de ocupa-
ções irregulares e precárias, em especial em áreas de risco. 

 OCUPAÇÃO DE ENCOSTAS, TECNOLOGIA E A POLÍTICA FUNDIÁRIA  

As chuvas de verão – que no sudeste do Brasil ocorrem entre os meses de dezem-
bro e março - são fenômenos naturais, provocados pela propriedade do ar mais quente 
armazenar grande quantidade de vapor e transformá-lo em chuva. 

Todavia, cabe destacar que a intensidade das chuvas vem aumentando, influenciada 
pelas mudanças climáticas que atuam no aumento da temperatura e, desde 1982, pelo 
fenômeno cíclico do El Niño, que altera os padrões de chuva em todo mundo. Hoje, não 
há estação chuvosa que não registre ocorrências graves, em que pese a previsibilidade 
proporcionada pelo uso de sensores, radares, balões e satélites, os quais permitem antever 
quando e onde ocorrerão as precipitações e com qual intensidade.

Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, assim como em Santos e São Vicente, 
as chuvas produzem alagamento de importantes corredores de transporte e instala o 
caos nos fluxos pendulares de milhares de trabalhadores, ao passo que nas periferias a 
precariedade urbanística e habitacional invariavelmente produz destruição de moradias 
e vítimas fatais. Nos dois casos, a raiz do problema está na lógica de construção das cida-
des pelo capital imobiliário, que se apropria do solo sem observar as dinâmicas naturais 
das águas, a manutenção de cobertura vegetal e que ao atuar na valorização contínua do 
solo urbano, empurra parcela significativa da população para construir suas moradias 
em áreas impróprias à ocupação, sujeitas a enchentes ou  riscos de escorregamentos.   
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Dos nove municípios da RMBS, são  os centrais (Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão 
e Praia Grande) que apresentam maior densidade populacional e extenso histórico de 
ocupação de morros por população de baixa renda 

Nessas localidades todo ano ocorrem acidentes envolvendo moradias em áreas 
de risco geológico, alguns deles emblemáticos pela magnitude, como os ocorridos em 
1928, 1956 e 1980 em Santos, município polo da região.  Em 2020, no mês de março, os 
escorregamentos provocaram 45 mortes (34 em Guarujá, 8 em Santos e 3 em São Vicente). 
Em Guarujá 762 famílias tiveram que deixar suas casas. Em Santos, 800 famílias foram 
removidas preventivamente. (A Tribuna, 09/03/2020)

Insistentemente mencionado, o volume de chuvas, elevadíssimo, atingiu 336 mm em 
72 horas, muito acima do padrão de 100 mm em 24 horas, quantidade que já é suficiente 
para provocar graves acidentes geológicos. Ocorre que esse volume, embora incomum, 
não afetou com a mesma fúria todas as áreas de morros ocupadas, não tendo acarretado 
estragos relevantes nos trechos de encostas ocupados por residências de alta renda, que 
são construídas dentro das normas legais e por projetos elaborados por profissionais 
habilitados.

Desde o início do século XX os morros de Santos passaram a abrigar moradias de 
famílias de baixa renda, muito em função da legislação higienista da época que em 
nome do sanear a cidade, gerou também um saneamento social, com a expulsão da 
população de menor renda da área central. À medida que a cidade crescia em direção 
às praias, acompanhando a implementação de saneamento básico, o custo dos imó-
veis na parte plana tornou-se inviável para os trabalhadores. Estes encontraram nas 
encostas de morros próximas aos empregos, mas rejeitadas pelo mercado imobiliário, 
oportunidade de autoconstrução de suas moradias, em geral em terras públicas ou de 
propriedade desconhecida. 

A tipologia disseminada foi o chalé de madeira, moradia popular característica 
da cidade, mas a partir dos anos 1950, período em que a ocupação dos morros de Santos 
cresceu 64,3% (Censos IBGE 1950 e 1960) o chalé passou a dividir espaço com construções 
precárias de madeira, principalmente nas áreas inclinadas. 

A habitação precária se fez presente também na ocupação dos morros do Guarujá 
e na formação de verdadeiros bairros no trecho cubatense da Serra do Mar, às margens 
da rodovia Anchieta, por trabalhadores atraídos pelos empregos na construção do polo 
industrial de Cubatão e de prédios de temporada em Santos e Guarujá. 

Um traço comum a todos esses assentamentos é que à irregularidade da ocupação 
e precariedade das habitações, somam-se problemas de implantação das moradias, 
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fatores que tornarão costumeiros os acidentes em encostas deslizantes  no período das 
chuvas de verão. 

Analisando os desastres de 1956 em Santos, Pichler (1957), em trabalho do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas – IPT, vinculado ao governo do Estado de São Paulo, cita o 
aumento de moradias em áreas impróprias dos morros, a intensidade pluviométrica e 
a falta de drenagem para controle das águas das chuvas, como questões determinantes 
para os eventos catastróficos que ocorreram naquele ano.  Além disso, Pichler constatou 
a execução de cortes nas encostas para acomodação das construções, mas sem observân-
cia de medidas de estabilização, o que acabou criando fator predisponente a acidentes.  
Segundo ele “um enfraquecimento da resistência ao escorregamento do solo [...] foi, pois, 
uma consequência inevitável” (PICHLER, 1957, p: 76). O autor concluiu que seria necessário 
ampliar os estudos para “conhecimento adequado das condições efetivas do subsolo, se 
este ou aquele lugar é estável” (PICHLER, 1957, p: 77)

Apesar do quadro grave de ocupação dos morros e de repetidos acidentes, essas 
recomendações só se materializaram 21 anos depois, em 1978,  com a elaboração da Carta 
Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente, trabalho inédito realizado pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas – IPT e que serviu de referência para trabalhos posteriores 
realizados em outros municípios brasileiros.

O trabalho oferecia aos municípios e núcleos urbanos envolvidos um detalhado 
mapeamento geotécnico, cujas informações poderiam [...] evitar as tendências atuais 
de ocupação, dirigindo o vetor ocupacional para áreas mais propícias, minimizando os 
custos sociais decorrentes da atual situação”. (IPT. 1980, p: 7)

Com base nessas premissas a diretriz traçada evitava ao máximo as remoções, 
sempre traumáticas, tendo sido recomendado que [...] as soluções técnicas deveriam se 
adequar a condicionantes sociais e econômicas, inclusive culturais da população dos 
morros e, também, à sua estrutura fundiária”. (IPT. 1980, p:9).

   A Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente estabeleceu zoneamento dos 
morros com base em dois tipos de áreas: as impróprias e as passíveis de ocupação. Nas 
impróprias, as habitações existentes deveriam ser objeto de plano de remoção, seguido 
de obras objetivando sanar riscos remanescentes. Nas áreas passíveis de ocupação, 
foram estabelecidas recomendações e especificações, de acordo com as características 

geomorfológicas e geotécnicas. 

Com base no mapeamento de risco, o trabalho apresentou, detalhadamente, obras 
de prevenção e contenção, hierarquizadas a partir da condição de gravidade do problema. 
Tratou também de definir as características que deveriam ter os novos loteamentos e 
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os tipos de habitação popular (com desenhos detalhados) de acordo com as limitações 
e potencialidades das áreas. 

Um ano depois nenhuma medida proposta havia sido implementada e o resultado 
foi trágico:

Em que pese o programa de obras, um ano depois ocorreram deslizamen-
tos com vítimas fatais em áreas [...] para as quais haviam sido recomen-
dadas uma série de medidas emergenciais [...] as quais infelizmente até a 
repetição da catástrofe não haviam sido implementadas. (IPT. 1980, p:2)

Além de obras e diretrizes para ocupação, a  Carta Geotécnica propôs a criação de 
órgãos específicos para monitoramento e ações preventivas nos dois municípios, mas 
só o de Santos foi criado muitos anos depois.

Dez anos após a Carta Geotécnica dos Morros de Santos e São Vicente, o Instituto 
Geológico de São Paulo e o IPT elaboraram Plano Preventivo para Escorregamentos na 
Serra do Mar, que serviu de base para o Programa de Recuperação Socioambiental da 
Serra do Mar, lançado pelo governo do Estado de São Paulo em 2007, que resultou na 
relocação de 5.000 famílias de áreas sujeitas a escorregamento e execução de obras de 
consolidação dos trechos ocupáveis, visando a segurança das famílias remanescentes. 

Portanto, não falta conhecimento técnico e científico para enfrentar o problema 
que representa a ocupação de encostas. Para a geóloga Cassandra Maroni Nunes, que 
integrou a equipe que mapeou as encostas da Serra do Mar e estruturou a Administração 
Regional dos Morros de Santos, com vistas ao monitoramento e prevenção de acidentes 
geológicos, o evento de 2020 foi muito sério, mesmo para os profissionais mais experientes 
“previsível, entretanto, para quem estuda séries históricas de chuvas e mapeou o risco 
de escorregamentos de encostas. Foi algo extremo, porém não fora do que aconteceu 
outrora” (FOLHA SANTISTA, 22/03/2020).

Outra questão destacada por Cassandra como extremamente problemática diz 
respeito ao contínuo crescimento da ocupação de áreas impróprias nos morros. (FOLHA 
SANTISTA, 22/03/2020). 

Os recursos federais, estaduais e municipais para obras de contenção de encostas 
e para relocação de moradias sempre foram insuficientes e há alguns anos estão severa-
mente reduzidos pelo teto de gastos, em função da lei de responsabilidade fiscal e pela 

emenda constitucional nº 95, aprovada em 15/12/2016. 

Já de há muito os municípios têm lançado mão de programas de ‘congelamento’ de 
assentamentos irregulares e precários, atitude inócua que não resiste à pressão oriunda 
da precarização do trabalho e empobrecimento das famílias. Referindo-se à ocupação 
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irregular de terras Maricato lembra que “não fosse tolerada e a população pobre ficasse 
sem alternativa nenhuma, teríamos uma situação de guerra civil...” (MARICATO, 2002, p: 161) 

Analisando a produção do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV na RMBS, 
Klintowitz e Rufino (2014) lembram que historicamente a produção habitacional para 
atender baixa renda dos municípios centrais da RMBS ocupou as periferias desses muni-
cípios. Destaque-se que a periferização dos empreendimentos habitacionais populares 
teve início em décadas anteriores, quando ainda havia terrenos de grandes dimensões 
próximos aos centros de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão e Praia Grande. 

Analisando a inserção urbana da produção do MCMV, as autoras mostram que a 
faixa 1, tanto do MCMV 1 quanto do MCMV 2, contemplou municípios fora da área central 
(principalmente nos municípios de Itanhaém e Peruíbe), onde os déficits são quantitati-
vamente menores e excluiu demanda maior, dos municípios que concentram empregos. 

A implantação de conjuntos do MCMV em municípios centrais da RMBS 
seria, à primeira vista, mais includente, já que mais condizente com os 
números de déficit habitacional e com a infraestrutura e oportunidade 
de empregos existentes (KLINTOWITZ e RUFINO,2014, p: 129)  

A disparidade no atendimento à demanda reside, como lembram as autoras, na 
lógica do programa 

Que ao delegar a promoção de empreendimentos habitacionais às empre-
sas promotoras, [...] é mais viável nos municípios onde a terra é mais 
barata. (KLINTOWITZ; RUFINO, 2014, p: 127)

Ocorre que os municípios centrais estão submetidos a fortes processos especula-
tivos originados pelas limitações de terras livres ocupáveis. Há restrições à ocupação 
em decorrência das áreas gravadas como de preservação permanente (em média 80% 
do território) e, como oferecem infraestrutura e empregos, seus territórios tornam-se 
altamente disputados pelo mercado imobiliário.    

Isso põe em evidência a necessidade de controle do preço da terra, através de polí-
ticas de desenvolvimento calcadas na reforma urbana, até porque a produção pública 
de habitação de interesse social, via COHAB Baixada Santista e CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, padecem de estrangu-
lamentos no atendimento à demanda por causa  dos preços dos terrenos. 

 Como na maioria dos municípios brasileiros, na Baixada Santista há pouca adesão 
aos princípios e diretrizes da reforma urbana corporificados nos instrumentos ofere-
cidos pelo Estatuto da Cidade, especialmente aqueles relacionados ao cumprimento da 
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função social da propriedade e combate a especulação imobiliária, qual seja, PEUC, IPTU 
Progressivo no Tempo e ZEIS.

Com exceção de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, adotadas por pratica-
mente todos os municípios, os demais instrumentos citados ou não estão abrigados 
na legislação urbanística ou carecem de efetividade. É o caso de ZEIS de vazios urbanos, 
não raro citadas como instrumento integrante da política urbana municipal, mas que, 
por falta de regulamentação que delimite as áreas de incidência do instrumento, per-
manecem sem efetividade.

O PEUC e IPTU Progressivo no Tempo são citados em todos os planos diretores, 
até mesmo por Cubatão, cuja lei, de 1998, é anterior ao Estatuto da Cidade. Os planos 
diretores de Santos, São Vicente e Guarujá preveem o PEUC e IPTU Progressivo no Tempo, 
citando-os como instrumentos de combate à retenção especulativa e definem áreas de 
incidência do dispositivo, porém apenas Santos avançou na aplicação, tendo notificado 
dois imóveis caracterizados como não utilizados.

Para enfrentar tal problemática, é preciso integrar as políticas públicas no âmbito 
local e regional como estabelece o art. 2º, VI da Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/07) que prevê a integração da política de saneamento 

[...] com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habita-
ção, e combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida. (BRASIL, 2007) 

Do mesmo modo, é necessário regulamentar a lei federal que institui a Política 
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 12.608/2012), a qual modifica o Estatuto da 
Cidade no artigo 42B, trazendo novas exigências no conteúdo dos planos diretores no 
tocante às áreas com restrições à urbanização e sujeitas a controle especial em função 
de ameaça de desastres. O que reforça o Plano Diretor como um efetivo instrumento da 
política de desenvolvimento e expansão urbana, para nortear a construção de cidades 
sustentáveis e resilientes.

  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço tecnológico proporcionado por leituras meteorológicas, através de dados 
fornecidos por satélites e outros instrumentos, cumpre sua parte na previsão de chuvas, 
informando antecipadamente o período em que ocorrerão e o volume esperado. Da 
mesma forma, o conhecimento específico da dinâmica dos solos desenvolvido no Brasil 
permite antever a relação causa-efeito das chuvas sobre encostas habitadas de morros.
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Apesar disso, no segundo decênio do século XXI ainda se assiste a tragédias com 
perda de patrimônio e vítimas fatais, episódios que historicamente têm acometido a 
população de baixa renda, cuja única alternativa para manter-se próximo aos empregos 
é fixar residência em áreas sujeitas a risco, como encostas e topos de morros que não 
interessam ao mercado imobiliário formal.  

A experiência no trato dessas questões na RMBS tem mostrado enormes hiatos no 
tempo entre a proposição e execução, tanto de medidas de caráter preventivo quanto 
reparatórios, evidenciando que, enquanto os problemas se agravam, o poder público 
se omite, subutilizando o conhecimento científico e técnico produzido para resolução 
dos problemas.

No campo da habitação verifica-se que os Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social - PLHIS se encontram desatualizados, de modo que os municípios não sabem nem 
qual é o déficit habitacional atual nem como vem evoluindo as demandas por habitação 
social na cidade e nas áreas dos morros.  A falta de recursos financeiros, sempre invocada 
para justificar a inércia, decorre em grande medida das prioridades orçamentárias, cuja 
seleção se dá, historicamente, em detrimento da população mais pobre. 

Um fator subjacente a esses problemas diz respeito à política de desenvolvimento 
urbano, que nos municípios da RMBS (como de resto na maioria das cidades brasileiras)  
se resume a administrar a ação do mercado imobiliário no espaço urbano, sem intervir 
num dos aspectos centrais da ação desse segmento econômico, que é a influência no 
preço da terra. As ferramentas de reforma urbana disponibilizadas pelo Estatuto da 
Cidade são subutilizadas e até mesmo utilizadas de maneira distorcida, como a adoção 
do IPTU Progressivo no Tempo com finalidade meramente arrecadatória. 

No plano municipal, além da inversão de prioridades nos investimentos e revisão 
dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, colocando-os em consonância com 
os Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação do Solo, mostra-se cada vez mais urgente 
a adoção de política de desenvolvimento urbano integrado e sustentável. Uma política 
integrada que envolva saneamento básico, proteção, defesa civil e que esteja fundada 
nos princípios da reforma urbana, com finalidade de redução das desigualdades socio-
espaciais e a garantia da justiça social e do direito à cidade para todos. 
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RESUMO 

O tema desta pesquisa evidencia a relação dos rios com as populações excluídas da cidade for-
mal, as quais acabam por habitar precariamente espaços inadequados, como as margens de 
rios. Diante desta problemática, este trabalho objetiva elaborar diretrizes para intervenções de 
projeto de requalificação fluvial em uma bacia hidrográfica inserida nesse contexto, de forma a 
discutir a função ecológica e social dos rios dentro da estruturação e dinâmica das cidades. Com 
isso, busca-se evidenciar os cursos d’água como elementos fundamentais para o planejamento 
de cidades menos vulneráveis, e mais sensíveis à água. Adotou-se como estudo de caso a bacia 
hidrográfica do Rio Roncador no município de Duque de Caxias – RJ, a qual vem sofrendo ao 
longo de sua história processos de degradação decorrentes do crescimento desordenado de núcleos 
urbanos, estando, portanto, sujeita a riscos socio-ambientais. O procedimento metodológico 
baseou-se em levantamento bibliográfico das teorias de Infraestrutura Verde e Desenho Urbano 
Sensível à Água, visitas de campo, e realização de uma atividade de entrevista aos estudantes de 
uma escola local, com intuito de identificar os principais problemas sócio-ambientais em sua 
percepção. Como principais diretrizes de intervenção para projetos de requalificação fluvial 
destacam-se o uso de elementos verdes, a multifuncionalidade e a conectividade, a partir de 
estratégias compiladas do quadro teórico. Espera-se que essas diretrizes conduzam a futuros 
projetos de solução paisagística multifuncional, sensível à água e que conecte as infraestrutu-
ras verdes existentes no local, as quais se encontram fragmentadas, de forma a compatibilizar 
a urbanização com a recuperação da qualidade ambiental do Rio Roncador, além de fornecer 
espaços de lazer, recreação, conservação e de controle de inundações.   

PALAVRAS-CHAVE: Rios urbanos. Ocupações irregulares em margens de rios. Infraestrutura 
Verde. Desenho Urbano Sensível à Água.  Requalificação Fluvial. 

ABSTRACT

The theme of this research highlights the relationship between rivers and the excluded popu-
lations of the formal city, which end up inhabiting inadequate spaces, such as riverbanks. 
Faced with this problem, this work aims to develop guidelines for river rehabilitation project 
interventions in a hydrographic basin inserted in this context, in order to discuss the ecological 
and social function of rivers within the structuring and dynamics of cities. With this, we seek to 
highlight watercourses as fundamental elements for planning cities that are less vulnerable, 
and more sensitive to water. The Roncador River hydrographic basin in the municipality of 
Duque de Caxias - RJ was adopted as a case study, which throughout its history has suffered 
degradation processes resulting from the disordered growth of urban centers, and is therefore 
subject to socio-economic risks. -environmental. The methodological procedure was based on a 
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bibliographic survey of the theories of Green Infrastructure and Water-Sensitive Urban Design, 
field visits, and an interview activity with students from a local school, in order to identify the 
main socio-environmental problems in your perception. The main intervention guidelines for 
river rehabilitation projects include the use of green elements, multifunctionality and con-
nectivity, based on strategies compiled from the theoretical framework. It is hoped that these 
guidelines will lead to future projects for a multifunctional, water-sensitive landscape solution 
that connects the existing green infrastructure in place, which is fragmented, in order to make 
urbanization compatible with the recovery of the environmental quality of the Roncador River, 
in addition to providing spaces for leisure, recreation, conservation and flood control.

KEYWORDS: Urban rivers. Irregular occupations on river margins. Green Infrastructure. Water-
-Sensitive Urban Design. River Requalification. 

RESUMEN

El tema de esta investigación muestra la relación entre los ríos y las poblaciones excluidas de 
la ciudad formal, que terminan habitando espacios inadecuados, como las riberas de los ríos. 
Ante esta problemática, este trabajo tiene como objetivo desarrollar lineamientos para las 
intervenciones de proyectos de rehabilitación fluvial en una cuenca hidrográfica insertada en 
este contexto, con el fin de discutir la función ecológica y social de los ríos dentro de la estruc-
turación y dinámica de las ciudades. Con esto, buscamos resaltar los cursos de agua como ele-
mentos fundamentales para planificar ciudades menos vulnerables y más sensibles al agua. Se 
adoptó como caso de estudio la cuenca hidrográfica del río Roncador en el municipio de Duque 
de Caxias - RJ, que a lo largo de su historia ha sufrido procesos de degradación producto del 
desordenado crecimiento de los centros urbanos, por lo que está sujeta a riesgos socioeconó-
micos. -ambiental. El procedimiento metodológico se basó en un relevamiento bibliográfico de 
las teorías de Infraestructura Verde (IV) y Diseño Urbano Sensible al Agua (WSUD), visitas de 
campo y una actividad de entrevista con estudiantes de una escuela local, con el fin de identifi-
car el principales problemas socioambientales en su percepción. Los principales lineamientos 
de intervención para proyectos de rehabilitación de ríos incluyen el uso de elementos verdes, 
multifuncionalidad y conectividad, basados   en estrategias compiladas a partir del marco 
teórico. Se espera que estas pautas conduzcan a futuros proyectos de una solución paisajística 
multifuncional sensible al agua que conecte la infraestructura verde existente en el lugar, que 
se encuentra fragmentada, para compatibilizar la urbanización con la recuperación de la 
calidad ambiental del río Roncador. además de brindar espacios de esparcimiento, recreación, 
conservación y control de inundaciones.

PALABRAS-CLAVE: Rios urbanos. Ocupaciones irregulares a orillas del río. Infraestructura verde. 
Diseño urbano sensible al agua. Recalificación del río. 
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INTRODUÇÃO

O papel dos rios é de grande relevância para o desenvolvimento de assentamentos 
humanos e na construção e manutenção de cidades, devido às funções sociais e ecológi-
cas que prestam. Com a expansão da urbanização, da industrialização e o crescimento 
populacional, as demandas por recursos hídricos foram se intensificando. O mau uso e 
gestão desses recursos vêm gerando impactos socioambientais inerentes e destrutivos, 
como: a poluição e contaminação dos corpos d’água; inundações, provocando perdas 
materiais e imateriais às populações; falta d’água, mais intensificada em períodos de 
seca; transmissão de doenças; dentre tantos outros. A forma como a urbanização vem 
acontecendo em muitos locais, geralmente sem planejamento e de forma desordenada, 
entra em conflito com a paisagem natural, gerando tensões e rupturas cujos efeitos 
colaterais são danosos tanto à população quanto ao meio ambiente. 

Dessa forma, é crucial que se planeje o crescimento das cidades levando em con-
sideração a importância de se tecer uma relação harmoniosa entre os ecossistemas 
naturais e a urbanização, focando em soluções que busquem atingir a sensibilidade 
hídrica. O ciclo hidrológico deve ser considerado no planejamento e desenho urbanos, 
buscando-se entender os rios e corredores verdes como estruturadores nos projetos 
de requalificação fluvial e tendo uma visão ecossistêmica da bacia hidrográfica como 
unidade fisiográfica principal na gênese das águas. 

A intenção desta pesquisa consiste em desenvolver diretrizes para um futuro projeto 
de requalificação fluvial de um rio inserido em uma periferia metropolitana, a partir de 
intervenções de desenho urbano trabalhadas de forma multiescalar, compreendendo 
uma visão sistêmica da bacia hidrográfica. Para isso, almeja-se comparar estratégias 
propostas pelas abordagens do Desenho Urbano Sensível à Água (WSUD) e Infraestru-
tura Verde (IV), compiladas de forma a nortear sua aplicação em futuros projetos de 
requalificação fluvial urbana. 

METODOLOGIA

Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica a trabalhos científicos dispo-
níveis online e consultas a livros para investigar o fenômeno das ocupações irregulares 
nas margens de rios, buscando entender os processos que culminaram na escolha - ou 
falta de alternativa - de determinada população por locais inadequados e precários, que 
lhes oferece riscos. Também foram pesquisados os conceitos de IV e WSUD, por conside-
rarem o ciclo hidrológico tanto na escala de planejamento quanto de projeto urbanos. 
Realizou-se ainda uma pesquisa bibliográfica acerca da Requalificação Fluvial, como 
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uma terminologia de projeto de intervenção em corpos d’água urbanos cujos princípios 
convergem com as das abordagens teóricas escolhidas, e que possui a finalidade de 
recuperar ambientalmente esses ecossistemas. 

Após a etapa de revisão bibliográfica, elaborou-se uma tabela compilando e compa-
rando as estratégias práticas fornecidas pelas abordagens teóricas destacadas na etapa 
anterior, de forma a evidenciar seus benefícios em projetos de requalificação fluvial.

A etapa seguinte constou de coleta de dados sobre o estudo de caso para auxiliar 
no entendimento geral da região, a partir da consulta a materiais presentes em acervos 
e trabalhos científicos, e acesso a dados disponibilizadas pela Prefeitura de Duque de 
Caxias e pelo IBGE. Além disso, foram realizadas visitas de campo para conhecimento da 
região, identificação de problemas e potencialidades, registros fotográficos, e atividade 
com os alunos do nono ano do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 476 Elias 
Lazaroni, adjacente ao Rio Roncador, localizado no bairro Nova Campinas, Duque de 
Caxias. Foi realizada uma roda de conversa guiada por quatro perguntas elaboradas e 
aplicadas pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas (LEAU) 
no PROURB/UFRJ. As perguntas foram as seguintes: (i) “Quais os problemas relacionados 
às águas urbanas do bairro?”, (ii) “O que se pode fazer para resolvê-los?”, (iii) “Quem pode 
fazer essas mudanças?”, e (iv) “Quais as potencialidades do lugar onde está situada a escola, 
considerando a sua localização às margens do rio Roncador?”. Os alunos discutiram as 
questões em grupo de três; escreveram suas respostas em cartolina. O objetivo com essa 
atividade levar para os alunos o tema dos rios urbanos e sua inserção na paisagem e ao 
mesmo tempo conhecer melhor os principais problemas relacionados às águas urbanas 
e as potencialidades do local para uma requalificação da paisagem  na percepção dos 
moradores. Ao final da atividade, elaborou-se um mural com as respostas dos alunos, 
sendo realizado um debate sobre as respostas. As respostas foram sistematizadas em 
relatório da atividade. 

Por fim, selecionou-se um recorte para a proposição de diretrizes para orientar em 
futuros projetos de requalificação fluvial do estudo de caso, considerando a escala da 
bacia hidrográfica. Nesta etapa, utilizou-se as estratégias compiladas em tabela retiradas 
das abordagens teóricas e buscou-se aplicá-las para nortear na elaboração das diretrizes. 
Também foi elaborado um mapa apontando as problemáticas e potencialidades no 
local, identificadas na etapa de coleta de dados, e que deverão ser consideradas para a 
elaboração das diretrizes. 
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Um problema decorrente da expansão urbana desordenada em muitas periferias 
metropolitanas é o surgimento e intensificação de ocupações irregulares nas margens de 
rios, que ocorreu nos países periféricos de industrialização tardia, como o Brasil, gerando 
um modelo de apropriação do espaço que reflete tanto as desigualdades socioeconômicas 
dominantes como a deficiência de políticas públicas para resolver essas questões (PAZ; 
LEÃO; ESTANCIONE, 2013). 

As cidades, especialmente aquelas inseridas nas metrópoles dos países periféricos, 
deixam em evidência as contradições (MARICATO, 2015), e são palco para o enfrentamento 
de complexos problemas sociais, econômicos e ambientais. Maricato (2015) explica que 
uma parcela da população urbana acaba sendo excluída do direito à cidade e do mer-
cado formal, buscando, acesso à moradia por seus próprios meios e com pouquíssimos 
recursos, “sem financiamento formal e sem respeito à legislação fundiária, urbanística 
e edilícia”. Ainda segundo a autora, o “mercado residencial privado contribui para a 
carência generalizada de moradias”: enquanto nos países centrais 80% da população 
são atendidas pelo mercado privado e 20% dependem de subsídio público, nos países 
periféricos o “mercado privado tem alcance restrito, é socialmente excludente e alta-
mente especulativo”. Portanto, nem no mercado privado nem nas políticas públicas se 
encontram alternativas de moradia servidas por infraestruturas e serviços urbanos, 
reivindicadas pela maioria da população (MARICATO, 2015). Então, o que resta para essa 
grande parcela de excluídos é habitar as áreas que não interessam ao mercado legal, e 
isso inclui as áreas ambientalmente frágeis, como margens de rios, encostas íngremes 
e áreas alagáveis, que embora possuam legislações específicas, geralmente não são res-
peitadas nessas situações (MARICATO, 2015). Esse processo cada vez mais insustentável 
gera consequências desastrosas tanto para o meio ambiente quanto para a população, 
que se coloca em situação de vulnerabilidade a inundações. 

AS SOLUÇÕES DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL E A REQUALIFICAÇÃO 
FLUVIAL

O crescimento das demandas em drenagem ocasionado pelo aumento da taxa de 
urbanização no mundo torna gestão da drenagem urbana um desafio a ser enfrentado 
(FLETCHER et al, 2014). Dessa forma, considerar a água urbana de forma integrada, através 
de soluções mais sustentáveis em saneamento básico, e enxergando a bacia hidrográfica 
como uma unidade de planejamento e projeto, são formas de requalificar os espaços 
urbanos tendo um olhar sensível para a questão da água.
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Dentre as diversas abordagens de drenagem urbana sustentáveis apresentadas 
pela literatura, destaca-se o conceito de Infraestrutura Verde (IV) como o que apresenta 
os princípios mais abrangentes e que possui como foco a gestão do ciclo hidrológico 
em toda a cidade (FLETCHER et al, 2014). Wright (2011) afirma que as diversas definições 
do termo convergem em três principais ideias: conectividade, multifuncionalidade e 
verde. As duas primeiras são baseadas na ideia de que o estabelecimento de uma rede 
interconectada de funções ambientais em diferentes escalas, onde processos naturais 
funcionam simultaneamente, pode assegurar um grande valor (AHERN, 2007). Já a ideia 
de “verde”, está relacionada aos elementos da IV que asseguram uma melhora na quali-
dade ambiental, podendo ser interpretados como elementos literalmente de cor verde 
- como wetlands e florestas (BENEDICT & MCMAHON, 2002) - ou que sejam ecologicamente 
corretos – transporte público, energia renovável (WRIGHT, 2011).

O termo é definido por Benedict & McMahon (2006) como uma rede de espaços verdes, 
sistemas aquáticos e outras áreas naturais que fornecem serviços ecossistêmicos vitais 
que sustentam a vida, sendo composta por um sistema de “hubs”, “links” e “sites” para 
gerar conectividade e benefícios tanto para a natureza quanto para as pessoas (Figura 
3). Os “hubs” - reservas, parques regionais - ancoram a rede de infraestrutura verde e 
proporcionam origem ou destinação para animais e processos ecológicos movendo para 
ou através deles (BENEDICT & MCMAHON, 2006). Já os “links” são ligações que mantém 
o sistema junto e permitem que as redes de infraestrutura funcionem, como é o caso 
de corredores verdes e greenways. Por fim, os “sites” são considerados menores do que 
os hubs e podem não ser ligados a comunidades maiores interconectadas, mas podem 
contribuir com importantes valores ecológicos e sociais, como proteção do habitat 
selvagem e a provisão de espaço para recreação e relaxamento baseados na natureza 
(BENEDICT & MCMAHON, 2006).
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Figura 1: A IV conecta ecossistemas em um sistema de hubs, links e sites. Fonte: Benedict & 
McMahon (2006).

Outra abordagem de gestão de drenagem urbana sustentável que se destaca é o 
conceito australiano de Desenho Urbano Sensível à Água (WSUD). Seu objetivo é compati-
bilizar uma gestão sustentável das águas pluviais com o planejamento e projeto urbanos, 
de forma a aproximar o ciclo hidrológico urbano ao seu estado mais natural (HOYER et 
al., 2011). Esse pensamento visa a aplicação no âmbito do desenho urbano para um novo 
modelo de urbanização, almejando, além da preservação do ambiente natural, também 
uma forma de aproximação das pessoas com a água, num processo participativo de 
uma valorização cultural e socioeconômica. Hoyer et al. (2011) evidencia a importância 
que as soluções dentro do conceito de WSUD sejam: (i) sensíveis à água; (ii) funcionais; 
(iii) esteticamente agradáveis; (iv) utilizáveis; (v) tenham percepção e aceitação pelos 
moradores locais; (vi) e que façam parte de um planejamento integrado. WSUD fornece 
uma série de soluções práticas para serem aplicadas em um manejo descentralizado de 
águas pluviais: bio-retenção, biótopos, filtros de cascalho e areia, coleta e reuso de águas 
pluviais captadas em telhados, pavimentos permeáveis,  trincheiras de infiltração, jar-
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dins de chuva, sistemas geocelulares, bacias de detenção e retenção, evapotranspiração 
passiva, e evapotranspiração ativa (HOYER et al, 2011).

As ações antrópicas advindas da urbanização, como canalizações de cursos d’água, 
impermeabilização do solo e ocupação de regiões dentro das faixas marginais de pro-
teção dos rios, alteram o regime fluvial, por confinarem o rio, além de aumentarem o 
escoamento superficial, sobrecarregando o sistema de drenagem. Dessa forma, tornou-se 
necessário pensar em soluções que resgatassem a dinâmica e saúde dos ecossistemas 
originais dos rios, focando na recuperação da capacidade natural dos rios de se autos-
sustentarem (VERÓL, 2013). A Requalificação Fluvial consiste em uma proposta trans-
disciplinar que, de forma sistêmica e harmônica, visa resgatar a qualidade ambiental 
dos ecossistemas de um rio e seus valores naturais, envolvendo a população do entorno 
nesses processos e articulando com práticas econômicas locais (VERÓL, 2013). 

�����A��>A#tZ:t�9A���#Z�tAZ�tZU��#Ztș�#�s�'�#'����A�w�ȯ�tL

Reconhecimento da área 

O Rio Roncador abrange o terceiro distrito do município de Duque de Caxias, Rio de 
Janeiro, nascendo em Imbariê e, posteriormente, desaguando no Rio Saracuruna, o qual 
desemboca na Baía de Guanabara. Dessa forma, o Rio Roncador percorre cerca de oito 
quilômetros de extensão, e uma área de 17,7 km² (PMSBM-DC, 2017). Aproximadamente 
35% dessa bacia pertencem à Duque de Caxias, correspondendo à segunda principal 
área de drenagem deste município (PMSBM-DC, 2017).

bǫǌʠɭŔࡪࠁ���ȶƃŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�Ǝȶ�èǫȶ�èȶȥƃŔƎȶɭ�bȶȥʋơࡪ�ŔƎŔɢʋŔƎȶ�Ǝơ�%ɭǫʋʋȶ�ơʋ�Ŕȍࠈࠀ߿ࠁ�
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Segundo estudo de Wagner dos Santos (2006), o segmento fluvial percorrido pelo Rio 
Roncador se localiza em uma área de baixada mal drenada que apresenta alagamentos 
de forma constante. Este rio atravessa núcleos de urbanização densas, em sua maioria 
constituídos por habitações populares, percorrendo desde a Avenida Automóvel Clube 
até chegar à sua foz no Rio Saracuruna, e inundando grandes áreas marginais no trecho 
entre sua foz e a BR 116 – 493. Além disso, a região não possui sistema de esgotamento 
sanitário e, portanto, há o despejo de esgoto e resíduos sólidos nesse corpo d’água, 
poluindo-o. Isso também se torna um problema de saúde pública, já que o saneamento 
básico é inexistente, gerando transmissão de doenças na população. 

O crescimento desordenado ao longo dessa região - que é um reflexo do processo 
de urbanização sem planejamento nas metrópoles do estado do Rio de Janeiro -, somado 
ao descaso do poder público, refletem a situação precária em relação ao saneamento 
básico atualmente na região. Além disso, o processo de urbanização na área também 
provocou o crescimento da ocupação para áreas de proteção permanente do rio, afetando 
a estabilidade física da bacia hidrográfica. Ademais, a substituição de áreas vegetadas 
por canais e áreas impermeáveis adjacentes ao rio modificaram seu curso natural, 
intensificando as enchentes na região.  

RESULTADOS

Estratégias de projetos de Infraestrutura Verde e WSUD

Através do estudo das abordagens conceituais da IV e WSUD, buscou-se achar seus 
pontos em comum, que se reforcem mutuamente para extração de estratégias proje-
tuais e de planejamento, que possibilitem a criação de condições de sustentação para 
um processo de Requalificação Fluvial. Dessa forma, objetiva-se utilizar esta tabela de 
forma a orientar na proposição de diretrizes para futuros projetos de Requalificação 
Fluvial do Rio Roncador, em um exercício de resgate do valor dos rios dentro da cidade.

Por conta da abrangência do termo IV, este responde mais eficazmente à escala 
macro, fornecendo estratégias de planejamento baseadas em seus três princípios: Verde, 
Multifuncionalidade e Conectividade. Esses três objetivos se relacionam com medidas 
práticas mencionadas por Benedict & McMahon (2006), nomeadas de sistemas de “hubs”, 
“sites” e “links”. A introdução dos princípios do WSUD se mostrou de forma a complementar 
à anterior abordagem, de modo a fornecer medidas mais concretas para aplicação em 
projeto em uma esfera mais local de desenho urbano. Portanto, foi possível elaborar uma 
relação direta entre os princípios da IV e WSUD, em que os últimos respondem de forma 
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prática e mais clara às estratégias na escala macro propostas pelos primeiros. Almeja-se 
que diretrizes propostas neste trabalho a partir das estratégias compiladas na Tabela 
1 auxiliem no enfrentamento do problema da degradação ambiental do Rio Roncador 
de forma mais holística e mais integradora com o entorno e com a bacia hidrográfica.

þŔŹơȍŔࡪࠀ��FɽʋɭŔʋƢǌǫŔɽ�Ǝơ�ɢɭȶǿơʋȶ�ɽʠǌơɭǫƎŔɽ�ɢơȍŔ�zĪ�ơɽƃŔȍŔ�ȟŔƃɭȶ�ơ�ĭòč7�ơɽƃŔȍŔ�ȟǫƃɭȶ�bȶȥʋơࡪ�
Elaboração própria.

AÌÐĊĴðťÆÉÃď�ÌÐ�ĨīďÅăÐĉ®ĴðÆĮ�Ð�ĨďĴÐĊÆðăðÌÌÐĮ�Ċ�ÅÆð�Ìď�tðď�tďĊÆÌďī

Como resultado da conversa com os alunos do CIEP Elias Lazaroni, identificou-se 
que os principais problemas enfrentados pelos moradores, na concepção dos alunos, 
são: (i) a poluição das águas do Rio Roncador pelo lançamento direto de esgoto e lixo; 
(ii) transbordamento do rio quando há chuvas fortes; (iii) mal cheiro e insalubridade, 
com riscos de transmissão de doenças. Esses problemas foram identificados na Figura 3, 
assim como outros identificados nas visitas de campo: ocupação irregular das margens, 
apropriação indevida das margens do rio com grandes pilhas de materiais de construção, 
quantidade insuficiente de atravessamentos entre as margens do rio. A Figura 3 também 
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indica a localização de escolas, postos de saúde, campos de futebol, lojas, habitações, 
áreas verdes, vazios urbanos e zonas de expansão do crescimento. 

bǫǌʠɭŔࡪࠂ��-ȶȥʋơˉʋʠŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�ơ�zƎơȥʋǫ˪ƃŔƇŴȶ�Ǝơ�ɢɭȶŹȍơȟŔɽ�ȥŔ�ɭơǌǫŴȶ�Ǝȶ�èǫȶ�èȶȥƃŔƎȶɭ�bȶȥʋơࡪ�
Elaboração própria.

O estudantes apontaram como potencialidades: (i) praça linear acompanhando 
o traçado do rio, contendo ciclovias (a população local usa com frequência bicicletas 
como meio de locomoção); (ii) área de ócio e lazer; (iii) jardins para contemplação; (iv) 
preservação e melhoramento do bosque situado próximo à Avenida Automóvel Clube. 
Como outro resultado da atividade com os alunos, foram formuladas diretrizes de projeto 
para requalificação do Rio Roncador: (i) plantas, jardins e ilhas filtrantes para limpeza 
do rio; (ii) criação de pôlderes, implementação de coletores de lixo e de pisos permeáveis 
para atacar o problema do transbordamento do rio Roncador; (iii) melhoria das pontes, 
iluminação pública e requalificação do bosque como melhorias de infraestrutura; (iv) 
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implementação de parque linear com ciclovias, áreas de convivência, jardins, espaços 
para crianças.

qīďĨďĮðÉÃď�ÌÐ�ÌðīÐĴīðšÐĮ�Ĩī��tÐĪķăðťÆÉÃď�9ăķŒðă�Ìď�tðď�tďĊÆÌďī

A área de intervenção selecionada para a macro escala (Figura 4) encon-
tra-se entre três zonas especiais de interesse ambiental: Área de Proteção 
Ambiental de Petrópolis, Zona de Interesse Ambiental do Rio Roncador e 
Área de Proteção Permanente do Mangue. Essas três áreas podem ser con-
sideradas constituintes de uma rede de Infraestrutura Verde do Município. 
Segundo a abordagem de IV, as duas maiores zonas especiais de interes-
se ambiental podem ser interpretadas como “hubs” e a menor como “site”, 
como diretrizes propostas para futuros projetos de requali!cação $uvial do 
Rio Roncador. Portanto, será adotada como estratégia para a macro escala 
o uso do Rio Roncador como eixo de ligação entre essas áreas verde de 
grande proporção, con!gurando-se como um “link”, transformando suas 
margens em um parque linear e corredor verde, de forma a permitir conti-
nuidade e conectividade entre a infraestrutura verde existente, atualmen-
te fragmentada (Figura 5). Dessa forma, a intenção com essas diretrizes é 
construir um sistema de áreas verdes costuradas pela infraestrutura azul, 
tendo o Rio Roncador como o elemento estruturador do projeto de requa-
li!cação $uvial, buscando conectar as margens do rio e dar novas funções 
de lazer, recreação e contemplação às áreas atualmente vazias. A !gura 5 
evidencia a diretriz adotada a partir das estratégias enunciadas na Tabela 1, 
re$etindo como os conceitos de IV e WSUD podem ser traduzidos em ações 
projetuais para responder aos problemas elencados. 
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bǫǌʠɭŔࡪࠃ��òʠŹŹŔƃǫŔ�Ǝȶ�èǫȶ�èȶȥƃŔƎȶɭ�¡Ŕƃɭȶ�ơɽƃŔȍŔࡪ�-ȶȥʋơˉʋʠŔȍǫ˖ŔƇŴȶ�bȶȥʋơࡪ�FȍŔŹȶɭŔƇŴȶ�ɢɭȷɢɭǫŔ

Figura 5: Esquerda: Rio Roncador como elemento de conexão entre as infraestruturas verdes 
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existentes. Direita: Estabelecimento de hubs, links e sites no estudo de caso. Fonte: Elaboração 
própria.

DISCUSSÃO

As diretrizes propostas neste estudo, utilizando do rio como elemento estrutura-
dor de projeto para a reconexão entre as infraestruturas verdes, e pensadas de forma 
integrada em diferentes escalas baseadas nos conceito de IV e WSUD, são capazes de 
gerar inúmeros benefícios. Não somente podem reduzir o desperdício de água vindo 
do escoamento superficial, mas também engajam as comunidades a participarem do 
planejamento, do plantio e da manutenção da visibilidade da infraestrutura de águas 
pluviais, as quais agregam valor e beleza ao local. Além disso, podem gerar e reforçar 
a conectividade entre as regiões urbanas; melhorar a saúde física e mental da popula-
ção; prover configurações voltadas à cultura, recreação, lazer e esporte; gerar inclusão 
social; criação do senso de comunidade; além de apresentarem potencial em projetos 
de regeneração (MCMAHON, 2009).  Portanto, a escolha de elevar o rio como o elemento 
estruturador desta intervenção urbana reforçou seu papel fundamental na dinâmica 
da cidade, dando visibilidade à sua função ecológica e social para a população local, de 
forma a se caminhar para o planejamento de uma cidade menos vulnerável às inunda-
ções e mais sensível à água.

Todavia, não se pode desconsiderar que intervenções de requalificação fluvial envol-
vem escalas abrangentes de atuação e, devido principalmente à sua complexidade técnica 
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e orçamentária, necessitam de um tempo hábil para realização em fases de projeto e de 
uma equipe multidisciplinar que este estudo não pode abranger. Portanto, considerando 
essas questões, esta pesquisa focou em um aprofundamento conceitual, para categorizar 
diretrizes e estratégias projetuais para recuperação da qualidade ambiental das bacias 
e ações voltadas para a estruturação e tratamento das margens do rio em estudo, de 
forma a dar ganhos sociais para a população local e melhorar sua qualidade ambiental.

Além disso, vale ressaltar que os resultados da atividade realizada com os alunos 
da escola local visou dar suporte e equipar com mais informações relevantes sobre o 
contexto para a elaboração de diretrizes para intervenções de projetos de requalificação 
fluvial. Porém, apenas essa atividade não é suficiente para se atingir o objetivo desta 
pesquisa, especialmente por conta das limitações de público entrevistado. A opinião dos 
alunos e sua visão crítica foi uma das formas escolhidas para se entender a realidade 
vivenciada pelos moradores da região, e, somada com o quadro teórico adotado por 
essa pesquisa, ajudará a construir estratégias que foquem em responder às questões 
elencadas por esse público.

CONCLUSÕES

O presente estudo buscou mostrar que os assentamentos não planejados em mar-
gens de rios urbanos contribuem para tornar essas populações cada vez mais vulneráveis, 
tanto com relação às perdas em inundações, como à exposição aos riscos de contração 
de doenças devido às condições insalubres e precárias em que convivem. Por outro lado, 
também ocorre o comprometimento da qualidade e da conservação dos recursos hídricos. 
Se esta prática continuar sem a intervenção de políticas públicas voltadas ao saneamento 
e à provisão de habitação adequada para a população de baixa renda, a tendência é que 
no futuro haja a intensificação de doenças decorrentes da falta de salubridade, mais 
perdas por conta de inundações e que haja um aumento progressivo da degradação da 
qualidade da água dos rios e uma desregulagem de suas vazões devido a poluição e ao 
aumento da impermeabilização do solo.

A adoção das estratégias fornecidas pelas abordagens teóricas de IV e WSUD em 
projetos de requalificação fluvial urbana que considerem a população que vive nas 
faixas marginais se mostrou como uma alternativa capaz de mitigar esses problemas. 
Entende-se que esses conceitos apresentam medidas práticas e multifuncionais para 
recuperação ambiental de rios urbanos e da qualidade de vida para as populações locais. 
Vale ressaltar que essas abordagens estudadas no quadro teórico são originadas em 
países centrais, e foram selecionadas para serem aplicadas nesta pesquisa localizada em 
uma realidade de país periférico. É importante que se compreenda que a complexidade 
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dos problemas a serem enfrentados neste contexto é diferente das realidades dos países 
centrais, e, portanto, este estudo buscou esclarecer quais seriam os reais problemas do 
local, a partir do ponto de vista de quem os vivencia cotidianamente. A atividade de roda 
de conversa com os alunos do CIEP 476 foi importante para ouvir a visão crítica de uma 
parcela desses moradores, com o intuito de construir uma visão geral sobre os principais 
problemas que cercam o Rio Roncador, para que as soluções visem respondê-las. 

Dessa forma, as diretrizes propostas neste estudo, a partir da compilação de estra-
tégias fornecidas pelo quadro teórico e da análise dos problemas locais, podem servir 
como um guia para projetos de requalificação fluvial de bacias hidrográficas no con-
texto de periferias metropolitanas. Assim, almeja-se que esta e outras propostas para 
recuperar rios urbanos degradados compatibilizem a urbanização com a recuperação 
da qualidade ambiental de rios, fornecendo espaços de lazer, recreação, conservação e 
de controle de inundações.  
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