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Prefácio 

 

 

 

Laura Machado de Mello Bueno
1
 

 

 

O convite para prefaciar o livro Estudos Urbanos: uma abordagem 

interdisciplinar da cidade contemporânea foi uma grata surpresa, por 

conhecer mais uma iniciativa da Editora da ANAP, que traz a público estudos 

científicos inovadores, além dos limites da ciência “normal”, com rigorosa 

preparação editorial. O desafio de um prefácio é captar o fundamental na 

leitura em primeira mão do volume - de 382 páginas, 20 capítulos de mais de 

50 autores, bibliografia diversificada - de forma a instigar o leitor a aproveitá-

lo completamente sem, contudo, reproduzir as ideias, cansando e retirando o 

prazer do fator surpresa da leitura. 

Este livro aproxima um pouco mais a ciência do conhecimento sobre a 

produção e gestão do espaço urbano. O livro é fiel a seu título, pois a 

abordagem interdisciplinar é praticada nas coautorias de diversas 

composições de áreas do conhecimento. Assim, congrega pesquisadores de 

diversos campos do saber, conforme a organização ainda disciplinar da 

formação de nível superior, mas que apresentam resultados do desafio da 

pesquisa interdisciplinar. 

Tem o mérito, como diz o título, de organizar em uma mesma 

publicação diversas abordagens sobre o fenômeno da urbanização 

contemporânea. Assim, a complexa cidade contemporânea é estudada como 

um todo e por diversas áreas de conhecimento, com o envolvimento de 

diversas universidades públicas e privadas, notadamente do Sudeste e Sul do 

Brasil. 

Os autores são professores e alunos de diferentes cursos de Pós-

Graduação – desde os já conhecidos e de áreas consolidadas como Geografia, 

Ciências Sociais, Arquitetura e Urbanismo, Direito, até novas formulações de 

cursos que procuram estudar gestão urbana e ambiental, cidade 

                                                           
1 Arquiteta urbanista, mestre e doutora pela FAUUSP. Professora da FAU e do POSURB na PUC 
Campinas. Atualmente é coordenadora do POSURB - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo. 
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contemporânea, sustentabilidade e questões ambientais. Além desta 

diversidade de campos de pesquisa, é perceptível que a formação em nível de 

Graduação também é diversa. Pesquisadores experientes sabem o peso da 

formação de Graduação nas bases teórico-conceituais, na capacidade de 

enfrentar desafios colocados pela realidade empírica e nas opções 

metodológicas no processo de pesquisa, sobretudo em ambiente 

colaborativo como é o caso das pesquisas relatadas em grande parte dos 

capítulos, em coautoria.  

Os profissionais que atuam na construção da cidade contemporânea 

têm forte compromisso com a atividade prática, exercida logicamente dentro 

do âmbito das relações do mercado privado, principalmente dentro do 

arcabouço institucional legal da produção do espaço. Subsiste também a 

prática de professores pesquisadores alternar ou até conciliar essa atividade 

com carreira ou cargos de confiança nas instituições públicas. Portanto, as 

atividades de ensino e pesquisa na Graduação e Pós-Graduação são 

fortemente voltadas para a inserção do profissional no mercado de trabalho 

de qualidade superior.  

A noção de interesse público torna-se ambígua quando os interesses 

privados estão tão fortemente imbricados nos ”operadores” do planejamento 

de amplo setor econômico envolvido com a produção e a gestão do ambiente 

construído, e eivada de valores de classe social e práticas e conhecimentos 

profissionais desenvolvidos historicamente na Universidade. As preocupações 

com o direito ao ambiente equilibrado e à sustentabilidade acabam tornando-

se visões de classe, de exigência de mais qualificação ambiental sem solução 

da abrangência social. 

São diversas áreas de conhecimento, com profissões esforçando-se 

para praticar a interdisciplinaridade. Assim são os estudos urbanos de novo 

olhar, que estudam o setorial, mas enfrentam a serialização, aplicando 

análises integradas. Inserem-se termos que aproximam estudos morfológicos 

e funcionais sobre urbano aos padrões de redes, interação, emergência, 

biomimetismo. O recurso do estudo de caso é bem explorado no livro. 

Diversos capítulos são estruturados a partir de pesquisas com recortes 

específicos em sua maioria municipal.  

Trata-se, entretanto, de uma nova fornada de pesquisas que vêm 

sendo desenvolvidas já no contexto pós-Estatuto de Cidades e Ministério das 

Cidades, quando houve a ampliação de recursos na área federal para as 
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políticas setoriais – Cidades (Habitação, Saneamento, Mobilidade), Saúde, 

Educação e Meio Ambiente, assim como desenvolvimento institucional e 

financiamento de planos e projetos aos municípios.  

A ação integrada municipal “o lugar onde o cidadão vive é o 

município” é um discurso ideológico trazido com a redemocratização 

brasileira, consagrada na Constituição de 1988. A descentralização 

administrativa, na luta contra o autoritarismo e o centralismo do poder 

federal sobre os municípios, foi uma bandeira dos setores públicos e suas 

entidades profissionais e científicas. De fato, as primeiras ações criativas 

ligando as dimensões sociais, espaciais e ambientais foram inciativas de 

prefeituras nos municípios, geralmente nas capitais e grandes cidades com 

estrutura social, econômica e cultural.  

As noções de urbanidade, salubridade, espaço público, espaço cultural, 

parques e jardins já criavam raízes institucionais em secretarias e autarquias. 

Destaco exemplos históricos paradigmáticos. Em Lages, no Estado de Santa 

Catarina, a partir de 1976 iniciam-se as experiências comunitárias de 

participação popular e sensibilização dos órgãos públicos aos problemas das 

periferias e é implantado o Orçamento Participativo. No Recife e em Natal a 

partir de 1980, surgem as primeiras ações de distribuição de águas e 

esgotamento condominial. No Recife é criada a figura da Zona Especial de 

Interesse Social. Zonas Especiais de interesse ambiental no meio urbano são 

criadas em Natal e em Santo André nos anos 1990.  

Na área ambiental, houve grande evolução da legislação federal, em 

alguns Estados, relacionada aos crimes ambientais e ao licenciamento de 

atividades potencialmente poluidoras ou de alto impacto. A industrialização e 

a modernização da infraestrutura de telecomunicações, energia e rodoviária, 

proporcionadas entre os anos 1940 e 1970, trouxeram para as cidades os 

moradores da anterior estrutura de divisão social do trabalho da agricultura e 

pecuária. Assim, a indústria recebeu trabalhadores de pouca escolaridade e 

urbanidade. A “urbanização com baixos salários” apoiou-se na informalidade 

no acesso à terra urbana e à moradia precária e inadequada. Somente depois 

de 1985 a liberdade sindical se concretiza, mas já com a crise de desemprego 

criada pela “reestruturação produtiva”.  

A informatização faz uma revolução no chão da fábrica, reduzindo a 

força mecânica operada por humanos e com a ampliação dos sistemas 

robotizados para máquinas que otimizam material e tempo de produção, 
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precarizando a vida de famílias que crescem na cidade periférica de 

urbanização incompleta. A busca da justiça social, com universalização do 

acesso a serviços urbanos, desemboca no movimento da Reforma Urbana, 

com movimentos sociais urbanos e quadros profissionais que lutaram pela 

institucionalização do direito à cidade, em paralelo à compreensão no âmbito 

acadêmico da relação das políticas de conservação ambiental sustentável e o 

modo de vida urbano.  

Após o Estatuto da Cidade o plano municipal toma espaço no 

imaginário dos movimentos e setores profissionais. Com a criação do 

Ministério das Cidades, há financiamento para planos e projetos setoriais 

voltados para o espaço urbano com a tentativa de protagonismo dos 

municípios. Mas atualmente já se torna verificável pela pesquisa que as 

experiências de boas práticas municipais que podem ser consideradas bem-

sucedidas e duráveis são ainda restritas a capitais e municípios 

metropolitanos, conurbados desde os anos 1980.  

Assim, em contexto teórico a pesquisa interdisciplinar que se debruça 

sobre a realidade municipal floresce. A proximidade explicativa da 

problemática cidade com a crise ambiental nas crises sucessivas do 

capitalismo aprofundou as questões a estudar e tornou mais complexas as 

respostas. Por outro lado, nesses espaços territoriais, por sua abrangência e 

complexidade, o ente municipal é - sozinho – impotente e inoperante. E nesta 

escala, os interesses regionais estratégicos sobrepõem-se e as vezes passam 

por cima da esfera local e são contemplados por grandes infraestruturas, nas 

quais os Estados têm presença mais forte, pelo modal de transporte 

rodoviário. Conflitos de interesses resultam em colisões entre formulações 

legais dos direitos à vida, à cidade, ao ambiente saudável, com a dificuldade 

de implementação de políticas para acesso à terra urbanizada no âmbito 

municipal. 

No livro está a recompensa ao esforço da interdisciplinaridade e da 

formação transdisciplinar. Profissionais de engenharia, direito, arquitetura e 

urbanismo e outros utilizam de instrumental das Ciências Humanas que 

tratam de processos participativos no planejamento urbano e no 

licenciamento de grandes obras públicas. Outros tratam de temas setoriais – 

transporte, saneamento - ou de técnicas fundamentais para os estudos 

urbanos e suas políticas públicas - sistematização de dados por 

mapeamentos, métodos de análise ambiental, classificação de áreas livres 
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públicas. São destacados aspectos da legislação brasileira sobre o direito à 

cidade e ao meio ambiente. Relaciona-se o papel da complementariedade dos 

estudos urbanos com própria cidade contemporânea. A complementaridade 

para qualidade urbana ambiental deve desabrochar a urbanidade das 

cidades, apoiada na integração gestionária e operacional de serviços de 

necessidade social em condição pública. Há artigos com boas revisões 

bibliográficas embasando reflexões que difundem novos pensamentos para a 

sociedade humana integrada ao ecossistema. Assim, as pesquisas 

apresentadas sobre grandes (capitais) e médias cidades, são forte 

instrumento para compreensão e superação dos problemas. Há capítulos que 

sistematizam categorizações e quadros referenciais analíticos para espaços 

públicos, onde são estudados com sistemas socioambientais e também por 

tipos – praças, parques, áreas verdes, rios, por exemplo, apresentados 

didaticamente como espaços livres de integração gestionária de usos e 

atividades urbanas, incluindo-se a moradia.  

Sobretudo, os estudos apresentados têm caráter sistematizador e 

didático, de grande valia para atualizar a bibliografia e os recursos técnicos 

ensinados nas faculdades, para a reformulação da formação do profissional 

técnico e superior do qual temos tanta necessidade, avaliando-se a atual 

distribuição territorial das categorias profissionais no Brasil. 
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Capítulo 1 

 

 

APLICAÇÃO DA ESCADA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS AÇÕES DE 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE SÃO CARLOS-SP2 
 

Celso Maran de Oliveira
3
 

Pedro Luciano Colenci
4
 

Isabel Cristina Nunes de Sousa
5
 

Rachel Lopes Queiroz Chacur
6
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A prática comum de falta de planejamento urbano, somada ao 

aumento desenfreado da urbanização das cidades, veio a agravar ainda mais 

os problemas nas cidades brasileiras. Houve um incremento no número de 

pessoas se deslocando em definitivo dos ambientes rurais para os 

urbanos/construídos, o que gerou a concentração de pessoas em um espaço 

territorial muitas vezes desprovido de equipamentos urbanísticos adequados 

e imprescindíveis para receber essas pessoas, o que gerou uma série de 

problemas sociais, ambientais e econômicos para toda a população das 

cidades, tais como: acesso ilegal de imóveis urbanos para ocupação coletiva; 

alto custo da disponibilização de serviços essenciais à população; e a 

                                                           
2 Processo nº 2013/12327-4, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. 
3 Doutor em Ciências da Engenharia Ambiental, UFSCar, Professor do Departamento de Ciências 
Ambientais da Universidade Federal de São Carlos. Pesquisador líder do Grupo de Pesquisa CNPq 
‘Novos Direitos’, celmaran@gmail.com 
4 Doutorando em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar e 
Universidade de Coimbra - UC, pesquisador integrante do Grupo de Pesquisa CNPq ‘Novos 
Direitos’, é Advogado e Professor, colencilu@yahoo.com.br 
5 Bacharela em Gestão e Análise Ambiental pelo Departamento de Ciências Ambientais – DCAm 
da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa 
CNPq ‘Novos Direitos’ e discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana – PPGEU 
do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar, sousa.isabelnunes@gmail.com 
6 Mestre em Direito Processual Civil, Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, Professora titular 
de Direito Processual Civil e Prática Jurídica da Unoeste, pesquisadora integrante do Grupo de 
Pesquisa CNPq ‘Novos Direitos’, é especialista na área de Direito Civil e Direito Processual Civil - 
Escola Superior de Advocacia OAB/SP, rachel@unoeste.br.  
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dificuldade de implementar políticas públicas que visem ao desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e à garantia do bem-estar de seus munícipes 

(PINTO, 2005), o que acaba por exigir do Poder Público uma intervenção 

direta nos mais variados níveis, como modo de resolver essas distorções 

entre crescimento urbano e uma ordenada ocupação do solo, dentre outras 

políticas urbanísticas. 

Como um caminho para a correção destas distorções, destaca-se a 

atuação da sociedade civil que, sendo a mais afetada pelos problemas 

socioambientais e de segregação sócio territorial nas cidades, é a esfera com 

maior capacidade de requerer o atendimento das funções sociais da cidade, 

por meio da participação popular. 

O processo participativo é entendido por Santos (2002) como um 

processo de participação ampliada de atores sociais em diversos tipos de 

tomadas de decisão, e que recebe influências políticas e sociais internas, bem 

como das relações internacionais. Como aspectos fundamentais para o 

fortalecimento da democracia, a participação, a deliberação e a 

representação atuam no funcionamento e no aprimoramento das políticas 

públicas (BRASIL et. al., 2012). 

Na conciliação entre democracia representativa e democracia 

participativa, os cidadãos passam do simples direito de escolher seus 

representantes (governantes), que ocorre na democracia representativa, para 

entes que participam ativamente das decisões do poder público, na 

democracia participativa. 

As primeiras práticas de participação popular no urbanismo, chamado 

de urbanismo democrático, ocorreram nos anos 1960 com o “Advocacy 

Planning” e influenciaram países europeus e até mesmo o Brasil (NUNES, 

2006).  

Com relação à gestão democrática das cidades, destaca-se a 

Constituição Federal brasileira de 1988 que, segundo Brasil et. al. (2012), 

“constitui-se em um marco político-institucional que estabelece novos 

princípios para as políticas sociais e urbanas, no sentido de sua 

democratização”. 

Por intermédio da aprovação da Emenda Constitucional de Iniciativa 

Popular de Reforma Urbana no Congresso, obteve-se como resultado a 

inserção dos artigos 182 e 183 na Constituição Federal, posteriormente 

regulamentados pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Os legisladores, 
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ao tratarem da política urbana no artigo 182 da Constituição Federal de 1988, 

bem como na Lei 10.257/01, ofereceram novas possibilidades para os entes 

da Federação, nomeadamente os Municípios, para regulação urbanística por 

intermédio do Plano Diretor, e que o mesmo seja participativo. 

Conforme os preceitos estabelecidos na Constituição de 1988, os 

planos diretores da década de 1990 passaram a ser desenvolvidos por meio 

de instrumentos inovadores presentes no capítulo da política urbana e, 

embora o caráter tecnocrático ainda prevalecesse, houve grande esforço no 

sentido de incrementar a participação popular, embora esta ainda não fosse 

legalmente garantida na elaboração dos planos diretores daquele período. 

Tais esforços – mobilizados por órgãos públicos, equipes acadêmicas, 

sociedade civil organizada e movimentos sociais –, foram essenciais para que 

o movimento da reforma urbana se fortalecesse para a aprovação posterior 

do Estatuto da Cidade, e a consequente regulamentação do capítulo da 

Política Urbana previsto na Constituição Federal de 1988. 

Na década de 2000, após a aprovação do Estatuto da Cidade e sua 

consequente aplicação, evidenciou-se a importância da formulação de 

políticas urbanas que, pautadas pela participação social, avancem no sentido 

de adotar iniciativas inclusivas e dialogadas no planejamento urbano, já que, 

como a ineficácia da política autoritária do regime militar evidenciou, tais 

objetivos fortalecem a gestão democrática, a promoção do direito à cidade e 

sua função social. 

Na esfera municipal, o Plano Diretor deve contar com a participação da 

população envolvida na urbanização e, para isso, a Lei 10.257/01, em seus 

artigos 43, 44 e 45, prevê que os debates sobre a política urbana devam 

ocorrer sob a forma de uma gestão democrática das cidades, em que o Poder 

Público passa a incluir a sociedade civil no palco dessas discussões. 

Merece destaque ainda a Resolução de n° 25, de 18 de março de 2005 

do Conselho das Cidades, no seu artigo 3º, §1º, que estabelece que a 

coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor seja 

compartilhada por meio da efetiva participação do Poder Público e da 

sociedade civil em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a 

definição dos mecanismos para a tomada de decisões. 

Com a Constituição Federal de 1988, presenciou-se a 

redemocratização no Brasil, com avanço significativo para a transformação na 

gestão das cidades brasileiras, passando de práticas urbanísticas que não 
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contemplavam a participação popular para uma nova forma de compreender 

as questões urbanas dentro de um contexto sociopolítico e econômico, tendo 

por foco principal a questão social (FRANÇA, 2007). No entanto, ainda temos 

no Brasil, práticas de ocupação do espaço urbano que não contemplam a 

participação popular.  

Nesta pesquisa, buscou-se o aprofundamento de temas que até o 

presente momento foram tratados em separado, próprio das ciências 

jurídicas. Não é mais possível desvincular o planejamento urbanístico de 

todas as ciências direta ou indiretamente vinculadas, nomeadamente a 

conciliação entre o Direito e o Urbanismo. Com isso, o tema será tratado de 

forma interdisciplinar. Não é feita uma abordagem tradicional do Direito e do 

Urbanismo, mas um estudo das interações entre os institutos jurídicos e 

políticos da lei da política urbana com as práticas urbanísticas necessárias ao 

bem-estar de toda uma população, e as formas pelas quais a sociedade civil 

pode participar dessa gestão pública. São Carlos, o município estudado, 

iniciou as discussões (ainda vigentes) para a revisão do seu Plano Diretor 

Participativo recentemente. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O Município de São Carlos conta com previsão legal (Lei 13.691/95 – 

Plano Diretor) de gestão democrática, mediante participação da população e 

das associações representativas dos vários segmentos da comunidade nos 

processos de decisão, planejamento, formulação, execução, 

acompanhamento e fiscalização do desenvolvimento urbano (artigo 2º, XII; 

combinado com artigos 8º, VI; 9º, II; 11°, IV; 13°, I, f; e 228°). Esta pesquisa 

analisa se essa previsão legal foi e ainda é implementada, ao verificar sua 

eficácia no alcance de seus objetivos; qual o nível de participação popular; e 

se existem outros modelos de planejamento e gestão urbana democrática 

que poderão ser aproveitados e implementados. 

A pesquisa desenvolvida teve por objetivo principal o estudo da efetiva 

participação da população no planejamento e na gestão urbana no período 

de 12 (doze) meses - de 01 de março de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, com 

o escopo de alcançar suas funções sociais em todos os momentos das 

políticas urbanísticas municipais, ou seja, desde a elaboração do primeiro 

Plano Diretor, passando pela execução das normas ali inscritas, bem como no 
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ato de revisão dos Planos Urbanísticos. Buscou-se discutir as possibilidades de 

uma prática de planejamento e gestão urbana que incluísse a efetiva 

participação da população rumo à justiça social nas cidades. São abordadas 

teorias que colocam a democracia participativa no centro das políticas 

públicas, especialmente de caráter urbanístico, corroborando com as teorias 

de Pettit (2003) e Habermas (2007), além da análise da gestão democrática 

das cidades como modo de efetivação do direito. 

Para a consecução dos objetivos dessa pesquisa, adotaram-se as 

abordagens qualitativas e quantitativas da participação popular no momento 

de revisão do plano diretor de São Carlos. A metodologia de pesquisa aplicada 

compreende a avaliação de processos específicos relacionados ao 

planejamento urbano da cidade de São Carlos: a atuação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e o processo de revisão do plano 

diretor, analisados a partir de dimensões teóricas da democracia da 

participação popular e de dimensões práticas, como as da efetividade da 

participação e da percepção popular, de modo a possibilitar a qualificação do 

planejamento urbano do ponto de vista da democracia participativa. 

Inicialmente fez-se a pesquisa e análise de documentos legislativos e 

administrativos, dados oficiais referentes à participação popular nos 

processos administrativos, em depoimentos e em entrevistas prestadas por 

autoridades públicas e pessoas que participam de processos de decisões 

relativas ao planejamento urbano em São Carlos, tendo por base os 

princípios, objetivos e diretrizes previstos no plano diretor. Para tal, recorreu-

se a procedimentos de investigação, como a observação direta, a 

interpretação de questionários respondidos pelos atores públicos e privados 

(funcionários ou agentes públicos envolvidos na revisão dos planos diretores, 

conselheiros e delegados e seus suplentes e demais participantes dos canais 

de comunicação com a população). Assim, foi possível verificar a provável 

contraposição de textos legislativos e administrativos (e dos objetivos 

político-legislativos neles concretizados) com as opiniões e percepções das 

pessoas entrevistadas. 

A estruturação da pesquisa ocorreu em duas esferas públicas: 

institucional e não institucional. A pesquisa institucional foi focada na 

estrutura político-administrativa dos órgãos de planejamento dos municípios 

e nas autoridades públicas e representações privadas que influenciam os 

processos de decisão político-institucional. Foram recolhidos dados 
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documentais e realizadas entrevistas com autoridades públicas e privadas que 

atuam no planejamento urbano. Com base nos depoimentos dos 

entrevistados, foi possível recolher informações de cunho político-

institucional quanto ao processo de formatação dos planos diretores e 

aspectos específicos relativos à gestão do planejamento e à participação 

popular.  

A pesquisa não institucional foi focada nos cidadãos, na participação 

efetiva desses nos processos e em suas percepções sobre os planos e o 

planejamento dos municípios. Os integrantes deste projeto procederam em 

São Carlos: a) à observação direta das reuniões para medir o grau de 

participação da sociedade civil nas ações tendentes à revisão dos planos 

diretores; b) à análise do envolvimento popular nos momentos de debates, 

audiências e consultas públicas para revisão dos planos diretores; e c) à 

iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano.  

Assim, foi possível constatar em quais termos ocorreu a participação 

popular nesses momentos de discussão. A pesquisa se deu, também, a partir 

de questionários aplicados a residentes que manifestaram interesse pela 

discussão da revisão dos planos diretores. Seu objetivo foi verificar a 

participação e a percepção popular nos municípios em relação às práticas do 

planejamento e gestão urbanos decorrentes dos planos diretores. Foram 

recolhidos dados relativos ao conhecimento do plano diretor e das estruturas 

do planejamento; à atuação dos conselhos; à participação em audiências e 

consultas públicas; e às motivações e dificuldades para participar, ao estímulo 

à participação e às formas de ampliar a participação popular. 

Normalmente, a análise do fenômeno da participação popular tem se 

concentrado mais em seus aspectos quantitativos e menos nos qualitativos 

(AVRITZER; NAVARRO, 2003). Então, foi examinada igualmente a questão da 

participação da população do ponto de vista qualitativo. Nesse sentido, as 

análises surgiram do cruzamento das informações sobre a estrutura 

administrativa do planejamento, dos depoimentos e dos dados da pesquisa 

de campo realizada. 

Para realizar a pesquisa sobre os mecanismos de participação 

democrática no planejamento urbanístico, foi necessário qualificar o processo 

participativo, identificar os protagonistas e os espaços de tomada de decisão 

para descobrir se houve participação popular e seu grau de abrangência. Para 
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isso, foi aplicada a variável que Souza (2002) denomina de “grau de abertura 

para com a participação popular”, nos três tipos de mensuração de 

participação popular: não participação, pseudoparticipação e participação 

efetiva, de modo a classificar se o caso se aproxima ou se afasta desses 

parâmetros classificatórios. E, na tentativa de qualificar essa participação, 

foram realizados diferentes procedimentos metodológicos, sempre 

articulados com o referencial teórico. 

Ademais, identificou-se a categoria de participação popular do 

processo, dentre as apontadas por Souza (2000) e alternativas à “escada da 

participação popular” de Arnstein (1969), assim compreendidas:  

a) Coerção: representa situações em que, frequentemente, nem as 

aparências são preservadas. São normalmente encontradas em 

regimes ditatoriais ou totalitários. 

b) Manipulação: situações nas quais a população envolvida é 

induzida a aceitar uma intervenção, sem qualquer interesse do 

Estado em criar canais de participação. 

c) Informação: em que o Estado disponibiliza informações sobre as 

intervenções planejadas, mais ou menos completas, dependendo 

dos interesses em jogo. 

d) Consulta: o Estado permite o acesso à informação e a população é 

consultada, porém, sem garantia de que as opiniões desta serão 

incorporadas. Normalmente os argumentos técnicos são muitas 

vezes invocados para justificar a não incorporação das sugestões 

da população. 

e) Cooptação: refere-se à cooptação de indivíduos (líderes 

populares, pessoas-chave) ou dos segmentos mais ativos da 

população, convidados a integrar postos na administração ou a 

aderir a determinado “canal participativo”. Na visão do autor, a 

institucionalização de canais e instâncias permanentes de 

participação podem parecer um avanço em comparação à mera 

consulta, no entanto, a partir do momento em que essa 

institucionalização ocorre sem que a instância participativa possua 

real poder decisório, há o risco da domesticação e desmobilização 

ainda maiores da sociedade civil. Portanto, da mesma maneira 

que a informação e a consulta, a cooptação não passa de uma 

pseudoparticipação. 
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f) Parceria: correspondendo ao primeiro grau de participação 

autêntica, não meramente consultiva ou cooptativa. Há 

colaboração entre o Estado e a sociedade civil organizada em um 

ambiente de diálogo e razoável transparência para a 

implementação de uma política pública ou viabilização de uma 

intervenção. 

g) Delegação de poder: em que o Estado abdica de atribuições antes 

vistas como sua prerrogativa exclusiva, em favor da sociedade 

civil. Podem ser observados, nessa categoria, elementos da 

democracia direta. Para o autor, a parceria e a delegação 

consistem em situações de cogestão entre Estado e sociedade 

civil. 

h) Autogestão: a delegação de poder é, na prática, o nível mais 

elevado que se pode alcançar nos marcos da democracia 

representativa. Ir além disso, ou seja, implementar políticas e 

intervenções de modo autogestionário, sem a presença de uma 

instância de poder pairando acima da sociedade, pressupõe, a 

rigor, um macrocontexto social diferente: uma sociedade 

basicamente autônoma. 

A parceria, delegação de poder e autogestão são categorias que 

podem corresponder a marcos político-institucionais em que as soluções de 

planejamento e gestão podem ser encontradas de modo fortemente 

democrático, com a efetiva participação popular. E, um diferencial apontado 

por Santos (2002) oriundo da participação popular, relaciona-se ao elemento 

instrumental no processo de tomada de decisões, que exerce a função 

educativa no que diz respeito à preparação dos cidadãos para o exercício de 

sua soberania. 

Foi elaborado um questionário para o setor público e sociedade civil, e 

para os particulares, por meio da adaptação da ferramenta CLEAR (LOWNDES 

et al., 2006), tendo sido aplicados também ao núcleo gestor e às equipes 

técnicas responsáveis pela revisão do plano diretor da cidade. Ao final, após 

análise dos resultados, foram aplicados os conceitos da escada de 

participação popular (SOUZA, 2002; ARNSTEIN, 1969; PETTIT, 2003), 

tomando-se por base os níveis: coerção, manipulação, informação, consulta, 

cooptação, parceria, delegação de poder e autogestão; com o intuito de 
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chegar a uma classificação do processo participativo, pseudoparticipativo ou 

não participativo. 

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 Audiências Públicas de revisão do plano diretor 

 

3.1.1 Audiência pública de apresentação do macrozoneamento municipal 

para revisão do plano diretor (12 de março de 2014) 

 

O encontro teve a presença de 86 pessoas. Porém, contou igualmente 

com a participação de um grande número de representantes do poder 

público, como o prefeito municipal; alguns secretários de pastas com 

interesse no plano diretor; alguns vereadores; funcionários municipais; e 

Promotor de Justiça. Notou-se uma tímida participação por parte da 

população em geral, sendo identificados pesquisadores das duas instituições 

públicas de ensino superior presentes em São Carlos (UFSCar e USP), 

representantes de algumas ONGs, e empreendedores imobiliários. 

Ao ser aberta a discussão para os participantes poderem colocar 

questionamentos e realizar comentários, embora o poder público tivesse 

disponibilizado uma folha de sugestões, a atuação popular ocorreu da 

seguinte forma: a) um representante comunitário (do bairro Santa Paula) 

indagou quais são as revisões específicas, uma vez que não ficou claro na 

apresentação. A impressão da equipe de pesquisadores foi que a população 

era informada do macrozoneamento naquele exato momento, e o trabalho 

técnico ocorreu sem ouvir a população; b) houve apresentação de propostas 

de alterações por parte dos participantes presentes, no sentido de que o 

macrozoneamento considerasse, pelo menos, a preservação dos aquíferos e a 

mobilidade urbana (sugestão apresentada por um professor universitário); c) 

os participantes apresentaram dados técnicos, não considerados no trabalho 

apresentado pela equipe técnica (por exemplo, do córrego do Feijão). Com 

isso, ficou claro para a equipe de pesquisadores que a equipe técnica não 

consultou seus pares. Isso reforça o que foi constatado quando da aplicação 

do questionário à equipe técnica – não oitiva da população ou de outros 

profissionais da área.  
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Houve o compromisso de representantes do poder executivo no 

seguinte sentido: “a gente vai levar em consideração”. Entretanto, até o 

presente momento da pesquisa (fevereiro de 2015), não se tem notícia da 

ponderação ou aceitação das sugestões da população nesta audiência 

pública. 

Portanto, mesmo realizando a audiência pública, o grau de 

participação popular girou em torno de informação e consulta, não podendo 

ser chamado de participativo. 

 

3.1.2 Audiência territorial no bairro Vila Nery (22 de julho de 2014) 

 

O Núcleo Gestor para revisão do Plano Diretor da cidade de São Carlos 

programou realizar 8 audiências públicas denominadas de “audiências 

territoriais”. Embora programadas, somente uma ocorreu no decorrer da 

realização desta pesquisa científica. A equipe de pesquisa acompanhou a 

primeira e única audiência territorial, ocorrida em 22 de julho de 2014, no 

bairro Vila Nery, que contou com a presença de 33 pessoas. Na audiência 

estiveram presentes representantes do Núcleo Gestor, da secretaria da 

Habitação e Desenvolvimento Urbano e seus assessores, representante do 

Ministério Público Estadual, representantes de ONGs, pesquisadores (da 

UFSCar e da USP), e moradores. 

Foram dadas algumas explicações por parte do poder público sobre os 

objetivos da audiência pública (o que é um Plano Diretor e seus fundamentos 

legais; a composição do Núcleo Gestor), e passadas informações de que, 

desde maio de 2014, o Núcleo mobilizou e capacitou agentes multiplicadores, 

sendo que esses tiveram dois meses para trabalhar com a população no 

sentido de coleta de propostas dos moradores/particulares para discussão 

nas audiências territoriais. Esses agentes multiplicadores tiveram que 

responder questionários para mobilizar a sociedade, de modo que, quando 

chegassem as audiências, a população tivesse certo entendimento do que 

seria tratado; a audiência serviria para informar os temas eleitos para a 

região, sendo somente dois temas: lazer (criação de parques lineares, áreas 

de especial interesse social (AEIS), poligonal histórico estendido); e transporte 

(estação de integração, e duplicação de vias); e eleição dos chamados 

“delegados” – representantes da região para discussão de outros temas, 

posteriormente. 
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Logo em seguida, o poder público municipal abriu para os presentes, 

com a determinação de que essa fase duraria em torno de 30 minutos. Como 

houve direcionamento da audiência para somente os temas supracitados, 

dito eleitos previamente pela população (lazer e transporte), um particular 

pediu mais informações sobre como ocorreria a duplicação de uma via 

(transporte). Não houve retorno, de imediato, por parte do Núcleo Gestor, 

tendo esse se restringindo a dizer que seria detalhado oportunamente. A 

impressão da equipe de pesquisadores até esse momento foi de uma 

audiência meramente informativa, por conseguinte não participativa. 

Um particular indagou sobre temas não direcionados para a audiência 

territorial, como áreas de expansão urbana. Opinou contrariamente à 

expansão e favorável ao adensamento; mudança da metodologia da 

participação, com mais tempo para a população se manifestar, melhoria da 

divulgação, e sugeriu a eleição de 3 (três) delegados por região, em vez de 

somente 1 (um); pediu clareza no cronograma das audiências até o final, além 

de revisão e discussão do trabalho técnico de macrozoneamento. O Núcleo 

Gestou envidou esforços para responder a todas as questões, sempre com a 

colaboração do próprio Ministério Público. 

Foi destacado por outro particular, a “falência” na divulgação de 

informação referentes ao plano diretor, e afirmado que, somente faixas 

informativas não resolvem; que questionários sendo respondidos por 

somente alguns moradores não chega a ser o suficiente; e ressaltada a 

importância de mais canais abertos; havendo ainda sugestão de mais 

representantes para cada região. Houve resposta por parte do Núcleo Gestor 

no sentido de que a divulgação foi feita em jornais e na rádio, com 

antecedência de 15 (quinze) dias. 

Verificou-se manifestação popular de desconhecimento da figura do 

agente multiplicador, com alegações de que a população não foi ouvida, e 

esta nem mesmo conhecia alguém que tivesse sido para a eleição dos temas 

para a região (lazer e transporte). O agente multiplicador reconheceu que não 

ouviu a população em geral, tendo se restringido ao posto de saúde e a 

alguns comerciantes. 

Outro morador da região reforçou as críticas à metodologia da 

participação por intermédio de agentes multiplicadores, alegando que isso 

não garantia nem mesmo a representação; e solicitou explicações sobre as 

propostas apresentadas (lazer e transporte). Não houve explicitação das 
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propostas apresentadas, levando a equipe de pesquisadores a acreditar, pelas 

reações de todos os participantes da audiência pública, que era a primeira vez 

que aquelas pessoas estavam tomando conhecimento dos temas abordados; 

sendo que não foram fornecidas respostas esclarecedoras e convincentes 

sobre as diretrizes específicas para a região. 

Reconheceu-se que a discussão pública estava ocorrendo a partir dos 

trabalhos técnicos. Isso ratifica o que a coordenadora da equipe técnica 

respondeu a esta equipe de pesquisadores, ou seja, que a população não foi 

ouvida no momento da elaboração dos trabalhos técnicos. Um morador, 

inclusive, colocou em discussão a falta de informações, por exemplo, número 

de habitantes da região, demanda por água, quantas casas e suas metragens, 

entre outras.  

Foram apresentadas demandas por ciclovias na região, não 

contempladas nos trabalhos e mapas apresentados. Isso demonstra que a 

população não foi ouvida pelos agentes multiplicadores, como reconhecido 

pelo próprio agente multiplicador presente à “audiência territorial” em outro 

momento. 

Outros moradores se manifestaram no sentido de sugerir novos 

procedimentos para garantir a participação, em um processo que colhesse as 

sugestões e depois ouvisse novamente a população, para garantir uma ampla 

discussão pela população em geral. 

Um momento importante nessa audiência territorial foi quando o 

Núcleo Gestor comentou que somente na segunda fase haveria ampla 

discussão. Aquele estágio era somente para “provocar” a população. Nesse 

instante, o poder público buscou conduzir, ao informar à população sobre as 

propostas para a região, e a eleição dos representantes (delegados). Porém, 

os presentes, em número bem reduzido (somente 33 particulares), 

manifestaram continuamente seu descontentamento pelo modelo de 

participação, por meio de delegados (representação); disseram que até 

aquele momento não tinham sido ouvidos, e pelo modelo participativo 

proposto, acreditavam que não teriam direito de participar diretamente 

durante todo o processo de revisão do plano diretor. 

No final da audiência territorial, tanto o Núcleo Gestor quanto o Ministério 

Público se comprometeram a revisar a metodologia para garantir a efetiva 

participação da população na revisão do plano diretor da cidade de São 
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Carlos. Essa revisão metodológica realmente ocorreu, tanto que as sete 

audiências territoriais seguintes foram canceladas. 

Ao se aplicar o modelo de escada de participação popular, pôde-se classificar 

as audiências públicas territoriais nos níveis: ´Manipulação´ e ´Informação´, 

não podendo ser considerada participativa. 

 

3.2 Resultados dos questionários aplicados aos particulares e Organizações 

Não-Governamentais de São Carlos 

 

Tendo em vista que o trabalho foi estruturado sob a perspectiva da 

aplicação de questionários, quando indagadas sobre questões relacionadas 

aos principais problemas do município que motivam a participação popular 

nas decisões políticas da localidade, as ONGs da localidade apontaram a 

questão ambiental como uma preocupação latente, em que, de modo mais 

específico, foram levantados problemas relacionados com os resíduos, 

preservação de córregos e nascentes, saneamento básico, hortas 

comunitárias e uso de pesticidas em meio urbano. Ressaltam-se as menções à 

saúde, educação e segurança. Tais pressupostos indicam a forma como as 

estruturas de planejamento são construídas, ou seja, quais temas teriam 

maior relevância na composição de um planejamento urbano de acordo com 

as organizações que atuam como mediadoras entre sociedade e Poder 

Público. 

Avançando do planejamento para a execução, isto é, no que se refere 

à atuação dos conselhos, a questão direcionada às ONGs sobre a existência 

de organizações específicas para o apoio ao desenvolvimento ou crescimento 

de organizações cívicas, teve como resultado o reconhecimento da existência 

de algumas organizações, mas uma noção superficial sobre seu âmbito de 

atuação e abrangência de competências. Complementarmente, sobre as 

estimativas de em que medida as organizações voluntárias e comunitárias 

procuram influenciar as decisões em nível municipal, as ONGs de São Carlos 

apontaram o grau mais baixo do que a média, demonstrando que, 

aparentemente, tais organizações não buscam influenciar as decisões 

municipais, ou seja, tais informações apontam que mesmo órgãos 

deliberativos como os conselhos não procuram se envolver nas decisões 

públicas e, curiosamente, as próprias organizações afirmam isso. 
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A questão que demonstra e expressa o grau de motivação e de 

dificuldade para participar das decisões públicas, no sentido de demonstrar o 

tipo de apoio que o município fornece às organizações, indica que, nas ONGs 

de São Carlos, há o entendimento de que a maioria vê no apoio financeiro a 

principal forma de promover a participação. 

Outra questão que demonstra e expressa o grau de motivação e de 

dificuldade para participar das decisões públicas, no sentido de demonstrar o 

tipo de apoio que o município fornece às organizações, seria a relacionada à 

possibilidade de a coletividade dispor de outros recursos para canalizar o 

engajamento político, em que, para as ONGs de São Carlos, se sobressaem os 

jornais locais. 

Sobre as formas de estímulo à participação e as formas de ampliar 

essa participação, foram obtidos os seguintes resultados: para as ONGs de 

São Carlos, foi perguntado sobre as habilidades de que os cidadãos dispõem 

para a participação na vida política, sendo que houve empate entre o uso de 

computadores e internet. Quando o questionamento referiu-se às 

competências que estão em falta, foi mencionada a capacidade de se 

organizar em grupos, assim como o domínio da informática, além da 

educação política e das responsabilidades concretas de cada ente federado. 

Quando questionados sobre a forma coletiva ou individual de 

pensamento durante a participação em discussões de temas públicos, os 

particulares de São Carlos, em sua maioria, responderam que pensam de 

forma coletiva. Tais apontamentos indicam que, apesar de ser o almejado, 

nem sempre os interesses coletivos são prioritários em relação aos 

individuais, algo indesejado por se tratar de uma esfera pública de decisão, 

em que a população como um todo deveria ser considerada, não apenas 

indivíduos, por se embasar em temas que afetam grande quantidade de 

pessoas. 

Já sobre o grau de confiança nas decisões tomadas pelo poder público, 

as respostas foram confiadas aos níveis mais baixos da lista, indo no máximo 

até o nível médio, demonstrando que, mesmo na esfera que representaria os 

cidadãos, não há confiança de que essa representação corresponda ao 

esperado, ou seja, os desejos e as aspirações da população não são 

espelhados no contexto das decisões públicas. 

Algumas questões foram feitas com o intuito de analisar as formas de 

estimular e ampliar a participação popular, sendo que os particulares de São 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 31  

Carlos responderam que o nível de compreensão e aceitação das decisões 

tomadas pelos municípios encontra-se, principalmente, no grau 2, sendo que 

o segundo que mais aparece é o nível 1, o que indica que o nível varia entre 

baixo e moderado. As ONGs também responderam que é de mais baixo do 

que a média a mais alto do que a média e de mais baixo do que a média à 

média. Esses dados apontam na direção de entraves na compressão dos 

cidadãos sobre as decisões tomadas pelos municípios, algo possível de ser 

sanado por meio da disponibilização de mais informações, isto é, da 

transparência. Complementarmente, indicam uma defasagem na 

representatividade, visto que a aceitação das decisões municipais depende, 

em grande parte, da concordância com as decisões dos representantes, que 

deveriam refletir as vontades dos representados.  

Sobre o nível em que o poder público explica aos cidadãos as razões da 

decisão e as maneiras pelas quais as visões dos cidadãos foram levadas em 

conta, houve a indicação dos níveis 1 e 2 entre os particulares. Assim, houve o 

apontamento majoritário do baixo nível de comunicação, o que sugere que 

sejam feitas melhorias na transmissão de informações. As ONGs de São Carlos 

responderam que esse nível é de mais baixo do que a média a baixo. A partir 

desses resultados, reforça-se a necessidade de melhorias na transparência e 

de conciliação entre as reivindicações dos indivíduos e da coletividade, de 

forma harmônica e imparcial.  

Merece destaque a resposta dos particulares e das ONGs a respeito da 

forma pela qual o município procura envolver os cidadãos nos processos de 

tomada de decisão, em que os particulares de São Carlos, em sua maioria, 

indicaram a opção ‘outros’ e revelaram que não existe qualquer interesse por 

parte dos governantes em desenvolver formas de os cidadãos se envolverem 

nos processos de tomada de decisões, o que demonstra a postura omissa do 

município no engajamento e na divulgação de mecanismo participativos, em 

que lançam mão dos vereadores ou da pressão da imprensa para cumprir 

esse papel ou não se mobilizam para tal fim. Por outro lado, grande parte dos 

entrevistados respondeu que o município realiza reuniões públicas, deixando 

claro que somente tais encontros não são suficientemente eficazes para 

cumprir a prerrogativa de participação popular nos processos decisórios. Para 

as ONGs de São Carlos, houve indícios de que a forma de envolvimento é 

ainda mais ampla, pois o município convida para fazer comentários abertos 



32 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

sobre serviços, realiza pesquisa de opinião ou enquetes, abre e realiza 

reuniões para o público, propiciando a participação popular. 

Questionados sobre se as pessoas possuem senso/sentido de 

responsabilidade para com a comunidade, os particulares apontaram, 

majoritariamente, um nível menor (grau 2). Das ONGs, a mesma questão 

obteve como resposta um nível um pouco acima (grau 4), sendo que, no 

entanto, a maioria apontou um nível inferior à média (grau 2). Tais 

ponderações são importantes, visto que o senso/sentido de responsabilidade 

para com a comunidade é primordial para que haja correspondência às 

expectativas da população com relação ao poder público, recaindo 

novamente na questão da representatividade e seu compromisso com a 

coletividade. 

Aos particulares, na questão sobre o nível em que as autoridades 

decisórias compreendem e levam em conta a opinião dos cidadãos, a maioria 

optou pelo nível 1, e o maior nível alcançado foi apenas o 3. Esse resultado 

ruim reflete falhas na comunicação entre representantes e representados, 

em que as demandas dos cidadãos não são atendidas pelos encarregados de 

ouvi-las, algo reforçado pelos comentários dos participantes, que destacam a 

não observância das opiniões dos cidadãos, a predominância das decisões 

que favorecem os indivíduos e os governantes, além da falta de oportunidade 

para participar e a falta de conhecimento dos técnicos sobre as opiniões dos 

cidadãos, o que aponta para defasagens na capacitação e no treinamento 

desses técnicos. Dentre as ONGs, a maioria indicou níveis que variaram de 

baixo a mais baixo do que a média, algo grave quando se concebe que a 

compreensão e a consideração das opiniões dos cidadãos são essenciais para 

garantir a efetividade da gestão democrática em um regime de representação 

política. 

Quando indagados a respeito de qual forma de participação cidadã 

tem maior propensão de ser utilizada para influenciar as decisões municipais, 

dentre os particulares de São Carlos, primeiramente, aparece o contato com a 

mídia, seguido pela resposta a uma consulta municipal, participação em uma 

reunião pública, contato com um político local e protesto. Ao abordar essa 

mesma questão com as ONGs, foi indicado o contato com a mídia, 

primeiramente, e a participação em uma reunião pública em seguida. 

Constata-se, desta forma, que há unanimidade sobre a relevância da 

participação em uma reunião pública, que todos os levantamentos 
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apontaram, além do contato com a mídia. Desta forma, é possível interpretar 

que a participação presencial e as pressões da mídia são de grande valia para 

influenciar as decisões municipais, algo interessante, visto que ambas são 

formas de interação entre cidadãos e poder público que envolvem o acesso e 

o repasse de informações, bem como um acompanhamento que requer 

maior disponibilidade de tempo para acontecer, constituindo formas mais 

justas, já que são as mais acessíveis a toda a população, sem diferenciações 

ou favorecimentos. 

No que tange à forma de engajamento político a que os tomadores de 

decisão estão mais propensos a responder (aceitar), entre os particulares foi 

destacado por quase todos os participantes, que a pressão da mídia 

(comunicação social) seria a principal forma, seguida por protesto, contato 

com um político local, resultados de uma consulta municipal, petição e 

participação em uma reunião pública. Com relação às ONGs, foram 

assinaladas a pressão da mídia, o contato com um funcionário municipal e os 

resultados de uma consulta pública. Novamente, a influência da mídia 

apareceu com destaque, reiterando seu domínio no direcionamento de 

decisões públicas. 

A pergunta sobre o acesso a recursos adequados para a participação 

política por parte dos cidadãos demonstrou um empate entre o acesso a um 

local de reunião e acesso à internet banda larga entre os particulares, 

seguidos pelo acesso à fotocópias ou outra forma de reprodução de 

materiais, e acesso a computadores com software apropriado. Já entre as 

ONGs, prevaleceu o acesso à internet banda larga, seguido pelo acesso a um 

local de reunião. Nota-se a menção do acesso a um local de reunião e o aceso 

à internet banda larga nas respostas de todos os participantes, orientando a 

observação da importância das tecnologias digitais como ferramentas 

facilitadoras à participação popular, mas sem exclusão da necessidade de 

infraestruturas físicas que propiciem a participação presencial. Ou seja, 

métodos tradicionais continuam sendo pertinentes, mas inovações 

tecnológicas surgem como complementos notáveis em casos em que não seja 

possível o comparecimento. 

A questão sobre o grau de identificação dos cidadãos com o município 

teve resultados em que, a grande maioria dos particulares assinalou níveis 

mais baixos do que a média e níveis medianos, mas houve menções a muito 

baixo, mais alto do que a média e muito alto. Entre as ONGs, houve 
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majoritariamente indicações ao nível mediano, de modo que estas apontaram 

também mais alto do que a média e muito baixo. Infere-se, a partir de tais 

dados, a expressiva representatividade do nível mediano, demonstrando que 

não há grande associação entre os munícipes e os locais em que habitam, 

fator que não contribui para a formação de uma identidade local e pode 

diminuir a sensação de pertencimento, reduzindo assim a valorização do 

ambiente em que se vive e os incentivos às cobranças por melhorias. 

Quanto à coincidência entre as opiniões dos cidadãos e as dos técnicos 

e membros eleitos, houve consenso quase total sobre a existência de 

divergências, de modo que os comentários feitos refletiram grande 

descontentamento generalizado, que pôde ser observado por meio de 

exemplos, tais como: (i) falta de consideração para com os cidadãos; falta de 

(ii) interação entre estes últimos e o Poder Público; (iii) informações 

divergentes; (iv) favorecimento de determinados grupos nas tomadas de 

decisões; (v) incoerência e ausência de habilidade mínima por parte dos 

técnicos, o que os incapacita a assumir os cargos que ocupam, além de estes 

colocarem suas próprias carreiras como prioridade e tomarem decisões 

questionáveis; (vi) divergências em temas relacionados com saúde, habitação 

e segurança públicas; (vii) não disseminação de informações aos cidadãos 

sobre as reuniões deliberativas que tratam de assuntos de interesse coletivo; 

(viii) divergências nos interesses; e (ix) discordâncias quando em situações de 

disputas político-partidárias.  

Nesse quesito, vale a pena transcrever alguns dos comentários 

obtidos, que sintetizam a visão amplamente difundida sobre esta questão [As 

opiniões dos cidadãos coincidem em regra com as dos técnicos e membros 

eleitos? Se não, aonde divergem?] entre os particulares: “Depois de eleitos se 

esquecem para que foram eleitos, pensam somente em ganhar o dele.” 

“Penso que a decisão dos técnicos e membros eleitos atende interesses da 

classe dominante economicamente e muitas vezes as ações são paliativas.” 

“Não. A divergência se dá em vários aspectos, pois, ao tomar posse do cargo, 

via de regra, passa a cuidar de interesses pessoais.” “Normalmente divergem 

em todos os sentidos, só convergem nas campanhas políticas.” “Na maioria 

das vezes, as decisões são tomadas levando em conta a política de menor 

esforço e a que tem maior presença aos olhos dos cidadãos”, Adicionalmente, 

transcreve-se uma citação que reitera a influência da mídia: “As opiniões dos 
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cidadãos coincidem quando há forte pressão da mídia sobre determinado 

tema ou quando o assunto for relevante para a ascensão de algum político”. 

Quanto às ONGs, quando indagadas sobre a mesma questão, as 

instituições de São Carlos relataram que, algumas vezes, a responsabilidade 

recai sobre a própria comunidade, destacando que “falta pluralidade na base 

de cidadãos que se interessem e se manifestem” e que, “em muitas 

circunstâncias, há as lideranças e pouquíssimos moradores manifestando-se 

[…]”. 

Tais apontamentos sugerem discordância sintomática entre 

representantes e representados, problema grave dada a crucial necessidade 

de os desejos e as opiniões da população encontrarem eco no Poder Público, 

pressuposto necessário a uma forma de governança que se apoia nos 

preceitos da gestão democrática participativa. No entanto, merece ressalva 

que a participação é uma via de mão dupla, em que o representante deve 

estar disposto a ouvir e a atender às reivindicações, mas os representados 

necessariamente precisam se mobilizar para participar das decisões públicas 

de interesse coletivo. 

 

3.3 Resultados dos questionários aplicados à Equipe Técnica e ao Núcleo 

Gestor de São Carlos 

 

A aplicação do questionário à equipe que elaborou os trabalhos 

técnicos para a 1ª revisão do plano diretor da cidade de São Carlos (SP), em 

2011, pretendeu verificar se a população foi ouvida no momento de 

elaboração desses trabalhos, principalmente com a realização de reuniões 

com a população, como determina a legislação brasileira. 

Com relação a esse ponto, a equipe técnica reconheceu que não 

promoveu reuniões com a população do município de São Carlos. A 

justificativa foi que respeitou o contrato (uma vez que se trata de uma equipe 

externa), e este não contempla a realização de reuniões com a população. 

Com isso, percebe-se o não envolvimento da população nesse importante 

momento de formulação de políticas públicas. 

A equipe técnica se restringiu a realizar seu trabalho de forma isolada 

dos anseios da população, e somente depois de concluídos os trabalhos, 

houve apresentação para o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(CONDUSC), em uma única reunião ocorrida em agosto de 2011, quando foi 
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apresentada a primeira etapa da revisão do plano diretor. Nessa reunião, 

estavam presentes somente os chamados conselheiros, em sua maioria, e, 

após a apresentação pela equipe técnica, os mesmos não apresentaram 

sugestões. A população em geral não foi chamada nem mesmo para esse 

momento. 

A aplicação do questionário para o Núcleo Gestor, responsável pela 2ª 

revisão do plano diretor de São Carlos (atualmente em curso), ocorreu após 

este receber os trabalhos da equipe técnica e ter realizado uma reunião com 

a população para apresentação de parte dos trabalhos técnicos 

(macrozoneamento). 

Inicialmente, o Núcleo Gestor considera mediana a participação 

política do município de São Carlos quando comparada à participação 

nacional, o que leva a crer que, atualmente, o Núcleo leva em consideração, 

em grande parte das vezes, somente os argumentos técnicos, que imprimem 

uma visão mais geral, contrariamente à opinião dos particulares, que 

imprimem uma visão mais individualizada.   

Foi arguido que as opiniões dos cidadãos são compreendidas e levadas 

em consideração pelas autoridades decisórias em algumas situações. Da 

mesma maneira (nível mediano) quando o poder público informa aos 

cidadãos das decisões tomadas e a maneira como a opinião pública serviu de 

base para tanto, além do nível de compreensão e aceitação popular de tais 

decisões. O Núcleo entende que o protesto feito pela população é a forma 

mais eficiente de influenciar as decisões municipais, embora reconheçam que 

o contato com um político local seja a forma que as autoridades decisórias 

estejam mais propensas a aceitar. Assim sendo, o poder público não 

considera que outras formas de participação, salvo por meio de protestos e 

intervenção junto ao político eleito, sejam meios eficazes para influenciar as 

autoridades decisórias. 

Outro fator importante observado foi que houve demonstração de que 

o setor de voluntariado da comunidade está parcialmente ativo, e que esse 

Núcleo reconhece a grande influência que a sociedade civil organizada pode 

desempenhar sobre as decisões municipais. 

Reconheceu-se a abertura de reuniões para o público como uma forma 

de envolver os cidadãos nos processos de tomadas de decisões. No entanto, o 

município não conta com uma estratégia para viabilizar o envolvimento da 
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população, sendo que não existem incentivos municipais para a participação 

dos cidadãos. 

Os esforços que são feitos para o poder público conseguir melhorar 

sua comunicação com a população, bem como para informar suas decisões, 

são: divulgação pela mídia e apresentação pública em reuniões. Também é 

indicado que relatórios de ponderação e publicação de resultados na mídia 

são procedimentos para assegurar que a voz do cidadão seja considerada na 

tomada de decisões. 

A percepção dos pesquisadores, após a aplicação dos questionários e 

as entrevistas orais com os membros do Núcleo Gestor e equipe técnica, é a 

de que existem interesse e vontade desses na efetiva participação da 

população local na tomada de decisões para revisão do plano diretor da 

cidade de São Carlos, embora, até o presente momento, os canais de 

participação não tenham sido abertos para a população atuar. A fase de 

elaboração das diretrizes para a revisão do plano diretor não pode ser 

considerada, por isso, como realmente participativa. 

Sendo assim, ao aplicar-se a “escada de participação popular”, as 

ações até o presente momento no município de São Carlos podem ser 

classificadas como 'Informação', porque o poder público disponibilizou 

informações sobre as intervenções planejadas, mais ou menos completas, 

dependendo dos interesses em jogo. O nível 'Informação' não significa que o 

processo tenha sido participativo, sendo chamado de pseudoparticipação por 

Souza (2002). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscando a concepção de uma gestão pública em concordância com as 

vontades, exigências, prioridades e pretensões dos cidadãos, o Estatuto da 

Cidade determinou a execução dos denominados planos diretores 

participativos, formulados com o apoio da população e com vistas a abranger 

a percepção da mesma em relação à cidade em que deseja viver. 

O Plano Diretor visa ouvir e atender, na medida do possível, às 

demandas da sociedade, respeitando o direito dos cidadãos em participar do 

processo decisório de construção da política urbana, em sintonia com o 

paradigma da democracia representativa. 
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A imposição da participação popular na concepção do plano diretor, 

assegurada pelo Estatuto da Cidade, inova no sentido de não restringir o 

planejamento da cidade à esfera técnica, o que torna acessível às diversas 

camadas da sociedade o direito de contribuírem e associarem-se na busca por 

uma comunidade mais consciente e justa, rompendo com a tradição 

excludente em relação à participação popular. 

Em um cenário ideal de gestão democrática e participativa das 

cidades, os planos diretores direcionam o crescimento sustentável das 

cidades de acordo com as perspectivas dos cidadãos  desde que estas se 

ajustem com o interesse público na correta ocupação do território , sendo 

ferramentas que articulam a interferência da população na construção da 

cidade e promovem boas práticas de planejamento urbano, precisamente 

aquelas que contribuem para a obtenção de um ambiente urbano sadio e 

equitativo, de modo a garantir que as funções sociais da cidade sejam 

acessíveis a todos. 

No contexto do estudo de caso abordado, ao ser aplicada a “escada de 

participação popular” nas ações de revisão do plano diretor no município de 

São Carlos, pôde-se concluir que a classificação dada está configurada como 

'Informação', já que o poder público disponibilizou informações sobre as 

intervenções planejadas, de forma relativamente completa, caracterizando 

um processo de pseudoparticipação. 

Essa classificação, aquém do almejado para um processo que deve 

envolver a participação da sociedade civil, ilustra a ausência de canais de 

participação para a população se expressar de forma mais incisiva no que diz 

respeito a fazer valer seu direito de se envolver nas questões que interferem 

no bem-estar coletivo, o que atesta que a população, atualmente, não 

interfere ou influencia diretamente a tomada de decisões para revisão do 

plano diretor da cidade de São Carlos.  
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A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E O CASO DOS TRECHOS 
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8
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9
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A atual sociedade brasileira pode ser considerada como pluralista 

moderna, quer dizer, possui vários centros de poder e tem instituído o Estado 

de direito. Uma das características marcantes desta sociedade é, sem dúvida 

alguma, sua complexidade. Uma forma didática de analisar o funcionamento 

das engrenagens que a compõem é por meio da metáfora do jogo social. O 

jogo social pode ocorrer em diferentes escalas geográficas, quer dizer, nos 

cenários mundial, nacional, regional e local. No caso brasileiro, deve-se, 

portanto, considerar o regime democrático como o cenário em que as ações 

dos atores acontecem. Um dos atores participantes do jogo social é a 

sociedade civil. 

A participação da sociedade civil nas questões ambientais tem como 

marco a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) pela Lei 

n° 6.938/81. O Decreto n° 88.351/83 estabeleceu que dentre os vinte e sete 

membros do CONAMA, três seriam representantes das Confederações 

Nacionais do Comércio, da Indústria e da Agricultura, três das Confederações 

Nacionais dos Trabalhadores no Comércio, na Indústria e na Agricultura e os 

                                                           
7 Prof. Doutor do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar, campus 
Sorocaba. E-mail: ismail@ufscar.br  
8 Prof. Doutor do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar, campus 
Sorocaba. E-mail: novelli@ufscar.br 
9 Prof. Doutor do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades da UFSCar, campus 
Sorocaba. E-mail: silviocmm@gmail.com 
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Presidentes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(ABES) e da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza (FBCN). A 

Portaria n° 168/05 do Ministério do Meio Ambiente ampliou a composição do 

CONAMA para 108 membros, sendo 30 representantes das entidades 

patronais, dos trabalhadores e da sociedade civil. 

A questão ambiental tornou-se ainda mais relevante com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, já que o artigo 225 incorporou 

explicitamente o princípio segundo o qual “todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado […] impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. Além disso, a ordem econômica e financeira também está fundada 

na defesa do meio ambiente (art. 170). 

Uma grande obra de engenharia afeta não só a vida de muitas pessoas 

por intermédio da desapropriação de suas residências, do desfazimento de 

relações de vizinhança, dos bairros que são divididos, mas também causa um 

importante impacto ambiental, já que o trajeto da estrada é feito de tal forma 

que, mesmo que a construção de túneis esteja prevista para preservar 

determinadas áreas, fragmentos de mata nativa ou de outros tipos de áreas 

verdes acabam sendo destruídas
10

. 

Neste sentido, o presente texto busca examinar como, a partir do 

conceito de democracia e sociedade civil, transcorreram as audiências 

públicas para o licenciamento ambiental dos trechos oeste e norte do 

Rodoanel, diante da metáfora do jogo social. 

 

Jogo Social 

 

O uso da metáfora do jogo social como um jogo desportivo permite a 

compreensão dos aspectos conflitivos da vida em sociedade, apesar das 

enormes diferenças existentes entre a sociedade e um jogo desportivo ou 

lúdico. No jogo lúdico há ações de jogadores e no jogo social de atores. 

Recorremos ao jogo lúdico chamado Monopólio, semelhante ao jogo 

imobiliário. As genoestruturas são as regras do jogo e, portanto, valem antes 

                                                           
10  Segundo a empresa JGP Consultoria, responsável pela elaboração do EIA do trecho norte do 

Rodoanel, previa-se a “supressão de mais de 120 hectares de vegetação de mata atlântica e o 
reassentamento involuntário de 2.500 famílias”. Disponível em: 
http://www.jgpconsultoria.com.br/projrefer/rodoanelsp/index.php. Acesso em 06/08/2015. 
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mesmo do seu início lhe dando sustentação e tornando o jogo único, logo, 

regulamentam o seu funcionamento. Por sua vez, os jogadores são e possuem 

fenoestruturas, que se referem às ações dos jogadores por meio das suas 

jogadas. Estas podem proporcionar acumulações ou desacumulações de 

ativos econômicos aos jogadores, mudando suas fenoestruturas (MATUS, 

1996a).  

Comparação entre o jogo lúdico e o jogo social. No jogo social, ao 

contrário do jogo lúdico, as condições iniciais não são iguais entre os 

participantes. A produção do jogo social está sujeita às regras que trazem 

efeitos cumulativos no decorrer da história, impedindo o caos do processo e 

regulando as vantagens de uns em oposição a outros.  Jogadores e atores 

desempenham papéis semelhantes a fim de atingirem seus objetivos, cada 

qual com seus recursos para efetuar as melhores jogadas. Os atores sociais 

mudam a situação de acordo com a ação humana e os jogadores utilizam as 

jogadas para mudar as acumulações, logo, ambos não permanecem sempre 

com as mesmas posições. No jogo lúdico as genoestruturas não permitem 

jogadas para alterar as regras do jogo, diferentemente do que ocorre no jogo 

social. No jogo lúdico o objetivo é conflitante, mas igual para todos os 

jogadores. No jogo social o objetivo também é conflitante, mas diferente para 

os atores sociais. Conclui-se que as genoestruturas do jogo social, que são as 

regras muito estáveis determinantes, atendem aos interesses particulares dos 

atores mais fortes, que sem dúvida alguma estão satisfeitos com a situação, 

logo, desejam a manutenção das mesmas. Por sua vez, há atores que desejam 

alterar as regras do jogo social por não estarem satisfeitos com a situação em 

que se encontram (MATUS, 1996a). 

Não existe sistema social sem atores. São responsáveis por avaliações 

situacionais, elaboração de planos; são criativos e possuem objetivos para 

alterar o futuro, portanto, os atores são: “[…] os motores da mudança, 

aqueles que declaram as insatisfações, que processam ou ignoram as teorias 

para entender a realidade em que vivem; acumulam vontade, valores, 

preconceitos, ideologias […]” (MATUS, 1996b, p. 203). 

Em geral, os atores são compostos por um grupo de pessoas, 

vinculados a uma organização e, raramente, é formado por uma pessoa. 

Independentemente de ser coletivo ou individual, o ator é inconfundível, pois 

possui ação intensa, orientado por um projeto, logo, não é um expectador, ao 

contrário, é um produtor de eventos no jogo social por meio do controle dos 
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recursos que controla. São exemplos de atores: “[…] os dirigentes de partidos 

políticos, as forças sociais, os grupos de pressão organizados, os dirigentes de 

instituições ou organizações de qualquer natureza, sindicatos, associações de 

classe […], por terem capacidade de ação e peso coletivo” (MATUS, 1996b, p. 

205). 

É preciso muita atenção para não confundir o ator com o centro de 

poder que ele controla, quer dizer, separar quem são as pessoas que 

comandam e identificar onde se dá este comando. Como exemplo, pode-se 

colocar que a direção de uma ONG é o ator, e a instituição é o centro de 

poder. Ressalta-se, portanto, que o poder do ator é definido de acordo com o 

seu vetor de força do centro do poder que representa (MATUS, 1996b). 

Diante deste cenário não significa que o indivíduo não pode participar 

do jogo social, apenas seu poder de atuação pode ser menor do que do ator. 

O poder aqui é estritamente no aspecto social que “[…] pode ir desde a 

capacidade geral de agir, até a capacidade do homem em determinar o 

comportamento do homem: Poder do homem sobre o homem” (BOBBIO, 

2000, p.933). 

Cabe ressaltar que o poder como fenômeno social é uma relação 

triádica, quer dizer, que ocorre entre homens em que se distingue: 1) a 

pessoa ou grupo que o exerce; 2) a pessoa ou grupo que a ele está sujeito, e 

3) a esfera do poder. A esfera pode ser mais ou menos ampla, e a sua 

delimitação nem sempre é clara. Para o exercício do poder é necessário, uma 

pessoa ou grupo, controlar determinados recursos para a sua efetivação na 

sua esfera de atuação. Tais recursos podem ser de diferentes ordens: riqueza, 

força, informação, conhecimento, prestígio, legitimidade, popularidade, etc. 

No entanto, ter a disposição de tais recursos é necessário, mas não é 

suficiente, é preciso ter habilidade para converter tais recursos em poder. Em 

se tratando do exercício de poder no âmbito de determinar o 

comportamento do outro, ter recursos e habilidades para controlá-los são 

necessários, mas são insuficientes se o outro não estiver disposto a 

comportar-se como tal por algum tipo de recompensa ou punição (BOBBIO, 

2000, p. 934-937). 

No jogo social podem-se identificar três tipos de atores, o ator estatal, 

formado pelos governos nas diferentes esferas de atuação, local, estadual e 

nacional, cuja função básica, entre outras, é administrar o Estado. O ator 

econômico, representado pelos diferentes tipos de empresas, que em última 
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instância tem como objetivo o lucro. E por fim a sociedade civil, representado 

pelas associações, organizações não governamentais, sindicatos, etc., cuja 

finalidade não é administrar o Estado e muito menos ter lucro, ao contrário, 

sua função política é controlar os abusos destes dois atores e constituir 

influência na esfera pública (VIEIRA, 1996).  

Os atores atuam no jogo social por meio de estratégias. A estratégia é 

a forma que um ator tem de preparar-se para o desconhecido, com a 

incerteza, com algo que não está claro, mesmo que se conheçam os 

participantes do jogo que os motiva para a cooperação e o conflito. Ressalta-

se, portanto que o uso dela é de acordo com a situação vivida 

individualmente pelos atores e que pretende alcançar um determinado 

objetivo, proporcionando uma visão ampla da situação (MATUS, 1996b). 

De acordo Matus (1996a) no jogo social há os sistemas repetitivos e os 

criativos, mas há o predomínio dos criativos. Os sistemas repetitivos seguem 

leis e geram os problemas bem-estruturados. Os problemas bem-

estruturados apresentam as seguintes características principais: suas regras 

são claras, precisas, invariáveis, assim como as relações da pessoa com o 

problema; a pessoa o resolve de fora; as possibilidades e restrições para a sua 

solução podem estar explícitas ou implícitas nas regras do sistema; o 

problema está isolado de outros problemas; o espaço e o tempo são 

constantes, contidos nas regras ou o são para quem se relacione com ele; 

suas variáveis são finitas; as possibilidades de solução são finitas; ele 

apresenta um desafio técnico científico, supondo uma abordagem objetiva. 

Exemplo de problema bem-estruturado: carro quebrado. Já nos sistemas 

criativos, nos quais as pessoas criam as leis, geram-se os problemas quase 

estruturados. Os problemas quase estruturados, por sua vez, apresentam as 

seguintes características principais: suas regras são imprecisas, variáveis e 

não são iguais para todos; a pessoa está inserida no problema, nesta situação 

o conhece e o explica, mesmo que não tenha por objetivo a sua solução; os 

limites do problema e do sistema que o gera, não são claros; as possibilidades 

de solução não estão dadas, ou seja, as pessoas têm de criá-las; o problema 

está relacionado com outros problemas, sua solução facilita ou dificulta a 

solução de outros problemas; para as pessoas que se relacionam com o 

problema, o espaço e o tempo são relativos; as variáveis não estão dadas, 

nem todas são enumeráveis, nem conhecidas, nem finitas, por tratar-se de 
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um sistema criativo; traz um desafio na dimensão sociopolítica, mesmo que 

tenha aspectos técnicos. Exemplo de problema quaseestruturado: a inflação.  

Diante de problemas quase estruturados, gerados nos processos 

criativos, todas as ações desencadeiam algum tipo de consequência, quer 

dizer, todas “[…] as ações geram impactos positivos e negativos: enfrentamos 

a inflação e pagamos o custo da recessão e do desemprego; cuidamos do 

meio ambiente […]”. Nenhum enfrentamento é limpo no sentido de que seja 

sem custos sobre outros problemas ou sobre outros atores. […] (HUERTAS, 

1995, p. 44). 

A dificuldade, portanto, em resolver problemas quase estruturados 

está no impacto que esta ação vai gerar nos outros atores. Como os atores 

pensam e enxergam a realidade com lentes diferentes, logo, qualquer medida 

adotada gera benefícios para uns em detrimentos de outros. Diante deste 

embate os atores devem buscar o intercâmbio de problemas, ou seja, trocar 

os problemas de alto valor por problemas de baixo valor. Cabe ressaltar que 

os conceitos de problemas de alto valor para os de baixo valor estão 

relacionados com o marco ético-ideológico de cada ator e de acordo com as 

circunstâncias.  

Os atores podem participar de diferentes formas no jogo social, no 

entanto, devem considerar as genoestruturas que regulamentam suas ações. 

Para o cenário brasileiro, deve-se respeitar o jogo democrático, na qual as 

regras são impeditivas para a ação dos atores que querem atuar fora das 

normas.  A própria democracia trata das regras para que ocorra a tolerância e 

a convivência entre os diferentes. 
 

DEMOCRACIA, SOCIEDADE CIVIL E SEUS ATORES. 

 

Para Bobbio (2000; 2013) a democracia está inserida na questão da 

organização das estruturas sociais, dos interesses, da conquista de espaços e 

da trama existente entre atores sociais, regras e movimentos, observados no 

interior da sociedade como um todo e, em particular, nas instituições que a 

compõe. Nesse sentido, a democracia não se restringe aos processos 

eleitorais, mas permite efetivamente que os indivíduos possam usufruir dos 

principais direitos universais como a liberdade e a igualdade, de forma a 

poderem se expressar e manifestar suas opiniões não somente nos assuntos 

que lhes dizem respeito, de interesse pessoal, como principalmente, nos 
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assuntos gerais da sociedade, que são fundamentais para o bem estar dos 

cidadãos, como exemplo desta situação observa-se as audiências públicas. 

As incoerências e dificuldades da “democracia real” indicam, para 

Bobbio (2000; 2013), a necessidade de discussões relacionadas às práticas 

como a das audiências públicas como processo de participação das pessoas 

nas decisões e às questões como a visibilidade do poder, o consenso/dissenso 

e a responsabilidade dos representados e representantes. Neste sentido, a 

compreensão dos condicionantes sócio-históricos econômicos dos atores e 

suas orientações ideológicas estabelecem diretamente elementos que 

auxiliam na explicação dos processos aqui de licenciamento ambiental.  

A argumentação recorrente no emprego das audiências públicas é que 

elas atenderiam às demandas e expectativas para a efetivação do processo 

democrático. Entretanto, as dimensões procedimentais no emprego dos 

instrumentos para a sua realização acabam por entrar em choque entre os 

“ideais democráticos” e a “democracia real”. Deste fosso emerge o 

sentimento de promessa não cumprida quando se analisa os processos que 

ocorrem efetivamente. Assim, uma definição de democracia que busca 

superar este abismo observado deve se operacionalizar, segundo Bobbio, por 

ao menos: a) participação do maior número possível de cidadãos nas tomadas 

de decisões coletivas; b) existência de regras procedimentais; e c) a existência 

de alternativas reais de escolha, no sentido de se ter condições de opções 

decisão. Desta forma, Bobbio (2000, p. 32) adverte que “[…] aos chamados a 

decidir sejam garantidos os assim denominados direitos de liberdade, de 

opinião, de expressão das próprias opiniões, de reuniões, de associação, 

etc.”.  

Touraine (1996) endossa a opinião de Bobbio (2000), ao indicar que: 

aceitemos, então, definir a democracia a partir de três princípios 

institucionais “[…] um conjunto de regras que estabelecem quem está 

autorizado a tomar decisões coletivas e quais procedimentos; […] quanto 

maior for o número de pessoas que participam […] da tomada de decisões; 

[…] as escolhas a serem feitas devem levar em consideração a realidade” 

(TOURAINE, 1996, p. 19). 

Entretanto, estes elementos acima apresentados indicam uma 

“matéria bruta”, como Bobbio (2000) a definiu, a qual se encontra em 

contraste entre o que foi prometido e o que foi efetivamente realizado. O 

pensador italiano elenca seis promessas não cumpridas: 1) a hipótese de um 
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indivíduo soberano, o povo como unidade ideal, como protagonista da vida 

política na sociedade democrática; 2) distribuição do poder - a representação 

que atenda aos interesses da nação e não a interesses de grupos; 3) a derrota 

do poder oligárquico; 4) a democracia ocupar todos os espaços em que se 

realizam as decisões; 5) a eliminação do poder invisível; 6) a educação para a 

cidadania que surgiria no próprio exercício da prática democrática. Ainda 

nesta mesma linha de interpretação, Touraine (1996, p.19-20) argumenta que 

a realidade política “[…] é bem diferente do modelo que acaba de ser 

proposto: as grandes organizações, partidos e sindicatos têm um peso 

crescente na política, o que muitas vezes retira toda a realidade ao povo”. 

Ocorre que para Bobbio (2000, p. 46) estas promessas não poderiam 

ser cumpridas, pois “[…] o projeto político democrático foi idealizado para 

uma sociedade muito menos complexa que a de hoje. As promessas não 

foram cumpridas por causa de obstáculos que não estavam previstos ou que 

surgiram em decorrência das ’transformações’ da sociedade civil” […]. Destes 

obstáculos, três são especialmente importantes: a) “o governo dos técnicos” - 

exigência requerida pelas transformações ocorridas na sociedade, como o 

deslocamento da economia familiar para uma economia de mercado e, desta 

última, para uma economia regulada, planificada, razões do avanço dos 

problemas políticos, suscitando especialistas com competências técnicas, 

excluindo-se do papel decisório o cidadão considerado “homem comum”; b) 

o contínuo crescimento da burocracia - resultado do processo de 

democratização, pois a partir do momento em que o estado social passa a 

atender a demanda democrática, a consequência foi o crescimento do 

aparato burocrático; e c) “o baixo rendimento” - consiste na 

“ingovernabilidade da democracia”, devido ao aumento e a rapidez das 

demandas da sociedade civil e a dificuldade de respostas do governo, o que 

obriga o sistema político a fazer opções entre os pleitos dos cidadãos e, além 

disso, são lentos os procedimentos de um sistema político democrático.  

Cabe ressaltar que mesmo com as promessas não cumpridas, devido 

aos fatores elencados, a democracia não está à beira da morte. Ao contrário, 

nos últimos anos, tem aumentado o espaço dos regimes democráticos. Outro 

aspecto importante é que a principal diferença entre regimes democráticos e 

autocráticos permaneceu. É importante reconhecer que as democracias não 

são iguais, quer dizer, existem democracias mais sólidas e menos sólidas 

(BOBBIO, 1992). 
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Estes obstáculos se relacionam significativamente com a passagem da 

democracia política para a social, modelo no qual as audiências públicas se 

enquadram como mecanismo consagrado. Neste sentido, o fluxo do poder 

pode ter duas direções: descendente ou ascendente. A primeira refere-se ao 

poder burocrático, desce do alto para baixo. O segundo que vai de baixo para 

cima é o poder político, aquele exercido em todos os níveis em nome e por 

conta do cidadão. Ocorre que o processo de democratização entendido como 

o processo de expansão do poder ascendente, “[…] está se estendendo da 

esfera das relações políticas, das relações nas quais o indivíduo é considerado 

em seu papel de cidadão, para a esfera das relações sociais, onde o indivíduo 

é considerado na variedade de seus status e de seus papéis específicos […]” 

(BOBBIO, 2000, p. 67). 

Desta forma, pode-se dizer que, atualmente, o processo de 

democratização consiste não tanto na passagem da democracia 

representativa para a direta, mas na passagem da política em sentido estrito 

para a social, que vem a representar a extensão do poder ascendente para o 

campo da sociedade civil, nas várias articulações, compreendendo os espaços 

da escola à fábrica, da comunidade à cidade. Esta ocupação de novos espaços 

antes dominados por organizações burocráticas representa uma significativa 

mudança no desenvolvimento das instituições democráticas que se resume, 

de acordo com Bobbio (2000), à fórmula seguinte: da democratização do 

estado à democratização da sociedade. Representa, especialmente, que a 

esfera política, onde são tomadas as decisões mais importantes para o 

coletivo, está incluída em uma esfera mais ampla que é a esfera da sociedade. 

De acordo com Melo (2003, p. 43), “[…] esta conquista, ou democratização da 

sociedade, significa que devemos considerar a existência de outros centros de 

poder além do Estado, ou seja, uma sociedade pluralista”.  

Nesse sentido, devemos levar em conta que as instituições permitem 

que ali dentro, também as pessoas tenham voz e vez nas discussões, de modo 

a que possam defender um contraponto no que diz respeito aos interesses da 

sociedade civil e à intervenção nos assuntos públicos. Isto leva a um 

pluralismo que se torna uma realidade concreta e que se encontra na 

experiência cotidiana, o qual pode ser observado em diferentes níveis, desde 

o econômico, com a existência de várias empresas em concorrência; no 

político: vários e diferentes partidos; e mesmo ideológico com diversas 

formas de compreensão do mundo. 
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Assim, o pluralismo apresenta uma característica fundamental, 

comparando a democracia dos modernos com a dos antigos, quer dizer, a  

“[…] liberdade – melhor: a laicidade – do dissenso. Esta característica 

fundamental da democracia dos modernos baseia-se no princípio segundo o 

qual o dissenso […] não é destruidor da sociedade, mas solicitador […]” 

(BOBBIO, 2000, p. 73-74). 

Por isso, democracia pressupõe o dissenso, dado que o direito de 

oposição deve ser livre e, apenas onde ele estiver presente, há o consenso 

real. Da relação entre o pluralismo e o dissenso, Bobbio (2000, p. 76) sustenta 

que a liberdade de dissentir exige uma sociedade pluralista, que por sua vez, 

“[…] consente uma maior distribuição do poder […] [que] abre as portas para 

a democratização da sociedade civil e, enfim, a democratização da sociedade 

civil alarga e integra a democracia política”. 

A sociedade civil “[…] é a esfera da interação social entre a economia e 

o Estado, composta principalmente de esfera íntima (família), esfera 

associativa (especialmente associações voluntárias), movimentos sociais e 

formas de comunicação pública” (VIEIRA, 1996, p.107). 

Para Touraine (1999), a proximidade existente entre movimento social 

e sujeito convida-nos a falar de sociedade civil. Por meio dela, foi possível que 

vários atores sociais e políticos combatessem por muito tempo e, de forma 

simultânea, a dominação capitalista e o Estado autoritário. A sociedade civil 

refere-se ao: “[…] lugar das ações coletivas realizadas para a libertação dos 

atores sociais e contra o funcionamento da economia dominada pelo lucro e 

pela vontade política de dominação”(TOURAINE, 1999, p. 121). 

De acordo com Touraine (1999, p. 122), a sociedade civil “[…] pelo fato 

de fazer reivindicações mais morais e culturais do que econômicas, só pode 

agir em ligação com forças políticas […]”. No entanto, tais forças políticas não 

se confundem com os partidos que comandam o cenário nacional. Trata-se de 

uma mediação entre os programas políticos e as situações sociais, como, por 

exemplo, as organizações não governamentais, que se situam como 

movimentos de opinião e até sociais, ligadas ao sistema político.  

Conclui-se, portanto que a passagem da democracia política para a 

social deve contar, sem dúvida alguma, com a participação da sociedade civil. 

É neste contexto que será analisada as audiências públicas para o 

licenciamento ambiental dos trechos Oeste e Norte do Rodoanel. 
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AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS 

TRECHOS OESTE E NORTE DO RODOANEL 

 

A participação da sociedade civil no processo decisório estatal como 

alternativa aos mecanismos tradicionais de representação política tem sido 

objeto de muitos estudos
11

. No campo das questões ambientais, há o 

excelente trabalho de Alonso e Costa (2004), no qual a participação da 

sociedade civil é analisada a partir das audiências públicas para o 

licenciamento ambiental (Aplas) do trecho oeste do Rodoanel
12

, cuja 

responsabilidade ficou a cargo do DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. 

Alonso e Costa (2004) investigaram se as Aplas cumpriram com o seu 

objetivo de aumentar a participação da sociedade civil nos processos 

decisórios ambientais. O resultado foi negativo. Para além da ausência de 

“recursos materiais e cognitivos” que possibilitariam uma maior participação 

da sociedade civil nas Aplas
13
, é interessante destacar o seu “formato 

institucional”. 

As Aplas seguem o formato definido pela Deliberação CONSEMA n° 

50/92
14

. Elas devem ocorrer nos municípios aonde é realizada a obra e, 

sobretudo, naquele onde os impactos ambientais são mais importantes, mas 

podem ocorrer na cidade de São Paulo, quando a obra envolve vários 

municípios. O local no qual a Apla será realizada deve ter todas as condições 

necessárias para permitir o bom funcionamento dos trabalhos e a sua 

                                                           
11  Estudos de casos podem ser encontrados em Dagnino (2002). 
12  O Rodoanel Mário Covas (SP-21) tem como objetivo interligar as dez principais rodovias 

(Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Imigrantes, 
Anchieta, Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias) que partem da ou chegam a cidade de São Paulo 
para diminuir o trânsito na cidade de São Paulo, especialmente das Marginais Pinheiro e Tietê. 
Quando finalizado, o Rodoanel terá aproximadamente 180 km de extensão. O trecho oeste, 
interligando as cinco primeiras rodovias, ficou pronto em 2002. O trecho sul conectou as 
rodovias Imigrantes e Anchieta ao trecho oeste foi entregue em 2010. Em junho de 2015, foi 
completada a ligação entre a Ayrton Senna e a Dutra finalizando o trecho leste (a ligação entre 
a Anchieta e a Ayrton Senna havia sido entregue em 2014). A conclusão do trecho norte, 
interligando a Dutra e a Fernão Dias com a Bandeirantes está prevista para 2017. Os 
municípios que recebem trechos do Rodoanel são: São Paulo, Arujá, Barueri, Carapicuíba, 
Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Mauá Osasco, Ribeirão Pires, 
Poá, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo e Suzano. 

13  E que poderia sugerir um certo viés elitista na análise de Alonso e Costa (2004). 
14  Disponível em: 

http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/1992_Delib_Consema_50.pdf. 
Acesso em 05/08/2015. 
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divulgação deve ser feita por meio de um grande jornal com circulação 

estadual e pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo. Além disso, a 

distribuição do tempo é desigual: a abertura é realizada pelo Secretário do 

Meio Ambiente ou seu representante e não há limite de tempo estabelecido. 

Em seguida, o empreendedor dispõe de 15 minutos, a equipe responsável 

pela elaboração do EIA/RIMA de 30 minutos e os representantes das 

entidades ambientalistas cadastradas no CONSEMA de 30 minutos. São 

dedicados 5 minutos para a manifestação das entidades da sociedade civil e a 

cada manifestação dos presentes deve durar 2 minutos e o total concedido ao 

público não pode passar de 60 minutos. Os membros do CONSEMA, os 

Parlamentares, Prefeitos e Secretários de Estado têm direito a 5 minutos para 

exposição. O empreendedor, a equipe responsável pela elaboração do 

EIA/RIMA e os representantes das entidades ambientalistas cadastradas no 

CONSEMA têm direito, cada um, a uma réplica de 10 minutos para cada 

exposição. O encerramento realizado pelo Secretário do Meio Ambiente ou 

pelo seu representante não está submetido a um limite de tempo. 

Não obstante o trecho oeste do Rodoanel passar pelas cidades de 

Baueri, Carapicuiba, Cotia e Embu, as Aplas ocorreram apenas em São Paulo e 

em Osasco: 
 

A primeira realizou-se em 3 de julho de 1997, em Pinheiros, bairro de 

São Paulo distante das áreas afetadas, e discutiu o Relatório Ambiental 

Preliminar (RAP). As duas subsequentes audiências discutiram o EIA-

Rima e foram realizadas respectivamente nos dias 13 e 18 de 

novembro de 1997, na Liberdade (bairro central da cidade de São 

Paulo) e no centro de Osasco, município cuja periferia foi cruzada pelo 

Rodoanel. Portanto, as Aplas foram realizadas em lugares que ficavam 

distantes de onde morava a população diretamente atingida pelas 

obras. … Todas as Aplas realizaram-se à noite, iniciando às 19 horas e 

encerrando-se por volta da meia-noite. De acordo com a lei (sic), as 

convocações para as Aplas deveriam ser publicadas em jornais 

populares. No entanto, só as encontramos no Diário Oficial do Estado 

de São Paulo (a gazeta oficial do governo). O acesso às Aplas também 

foi problemático: sua localização e horário tornaram difícil a efetiva 

participação dos grupos sociais atingidos. Além disso, sua realização 

após o horário de trabalho desencorajou os que tinham de comparecer 

ao trabalho pela manhã até o seu encerramento (ALONSO e COSTA, 

2004, p. 303-304). 

 

O resultado foi desanimador: 
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Podemos concluir que do ponto de vista de sua dinâmica interna as 

Aplas não funcionaram como uma “arena deliberativa”. … [A]s Aplas 

não funcionaram bem porque seu formato institucional e sua 

organização formal constrangeram a expressão dos grupos sociais com 

baixos níveis educacionais: enquanto autoridades e a sociedade civil 

organizada tiveram um espaço garantido para comunicar suas opiniões 

durante as Aplas, os grupos sociais afetados só puderam manifestar 

suas opiniões no final da Apla, individualmente e por um curto tempo 

(2 minutos). Devido ao formato e ao perfil dos participantes, as Aplas 

do Rodoanel funcionaram como um canal informativo das autoridades 

aos residentes locais e associações da sociedade civil (ALONSO e 

COSTA, 2004, p. 306-307). 

 

Com efeito, o ator chave para o fracasso das Aplas enquanto canal 

para participação da sociedade civil nas questões ambientais foi o Dersa. 

Primeiramente, por meio de uma exitosa campanha publicitária sobre os 

benefícios do Rodoanel. Em segundo lugar, a utilização de “audiências 

prévias” para negociação “com as elites locais organizadas”. Em terceiro 

lugar, a negociação individual com as famílias afetadas através de assistentes 

sociais. Ou seja, “[…] ao contornar os grupos sociais de elevada renda e 

educação quando definiu o traçado do anel rodoviário e usar estratégias 

irrecusáveis para a remoção das famílias atingidas, o Dersa desarmou com 

sucesso o principal gatilho da mobilização que poderia emergir das Aplas” 

(ALONSO e COSTA, 2004, p. 308). 

Caberia indagar se a participação da sociedade civil teve capacidade de 

influenciar o processo decisório do trecho norte do Rodoanel. As Aplas do 

trecho norte do Rodoanel foram agendadas para os dias 07/12/2010, em 

Arujá, 15/12/2010 em Guarulhos e 16/12/2010 no centro de São Paulo. O 

Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, atendendo uma petição 

com 9.200 assinaturas, solicitou ao CONSEMA o adiamento das audiências 

tendo em vista que elas ocorreriam durante as férias escolares, próximas das 

festas natalinas e distantes dos locais afetados pela obra, no que não foi 

atendido
15

. 

                                                           
15  Disponível em http://pr-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2496602/mpf-sp-recomenda-adiamento-

de-audiencias-publicas-sobre-trecho-norte-do-rodoanel-para-depois-do-fim-do-ano. Acesso 
em 02/08/2015. 
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Não se encontrou relatos sobre a primeira Apla em Arujá. Já a 

segunda, realizada em Guarulhos, foi interrompida não somente em razão do 

local (Anfiteatro F da Universidade de Guarulhos com capacidade para 500 

lugares) não comportar o número de participantes, mas também em razão da 

falta de segurança, das acaloradas manifestações e foi remarcada. Na nova 

data, 19/01/2011, a Apla serviu para o Dersa apresentar o projeto e para a 

sociedade civil e para esta demonstrar o seu descontentamento com o 

projeto sem, contudo, ter real capacidade de influenciar o mesmo. Na 

terceira Apla ocorrida na cidade de São Paulo segundo o relato de um 

participante, a sociedade civil pode manifestar seu descontentamento em 

relação à obra, mas a audiência terminou esvaziada
16

. 

Uma série de audiências públicas foi realizada por iniciativa dos 

Poderes Executivo e Legislativo das principais cidades afetadas pela obra, 

bem como por iniciativa da Assembleia Legislativa. As audiências ocorreram 

nas sedes dos Poderes Legislativos dos municípios de São Paulo e de 

Guarulhos e do Estado, mas também ocorreram nos bairros diretamente 

afetados pela obra em Guarulhos (Vila União, Área do Veloso no Circo Escola, 

Veiga, Bananal, Munira, Lavras, Soberana e Cabuçu) e em São Paulo (Jardim 

Pedra Branca, Tremembé, Parada de Taipas, Jardim Paraná, Jardim Peri, Inajar 

de Souza, Brasilândia, Jardim Corisco, Vila Rica e Três Cruzes)
17

. Em 

28/06/2011, o CONSEMA, por maioria de votos (23 X 7), aprovou o parecer 

técnico da Cetesb abrindo caminho para a emissão da Licença Prévia para o 

início das obras no trecho norte do Rodoanel. 

Os elementos coletados apontam para a reprodução e para a 

manutenção nas Aplas do trecho norte do Rodoanel do mesmo padrão 

institucional utilizado nas Aplas do trecho oeste. O número de participantes é 

relativamente grande, as demandas da sociedade civil são muitas e 

fragmentadas e o tempo para discussão é escasso. O Dersa apresenta o 

projeto e, posteriormente, atua na desmobilização da sociedade civil. 

No entanto, segundo o já citado documento “Ata de Reunião na 

Dersa”, o traçado do projeto original sofreu algumas alterações como: a 

                                                           
16  Informações coletadas em https://brasilpovao.wordpress.com/2011/01/21/rodoanel-trecho-

norte-audiencia-publica-em-guarulhos/ e no blog “Rodoanel trecho norte, MUDANÇA JÁ!!!”. 
Disponível em:  https://rodoanel.wordpress.com. Acesso em 02/08/2015. 

17  Cf. “Ata de Reunião na Dersa”. Disponível em 
http://www.ptalesp.org.br/download/noticia/Ata_assinada_compromisso_da_Dersa[1].pdf. 
Acesso em 02/08/2015. 
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supressão do acesso à Avenida Inajar de Souza na cidade de São Paulo; a 

previsão de construção de mais viadutos no trecho que passa pelo bairro 

Bambi em Guarulhos; no viaduto que passará pelo bairro Corisco em São 

Paulo; e na construção de um túnel com aproximadamente 260m no Cabuçu 

em Guarulhos
18

. 

Com efeito, as alterações realizadas no projeto inicial – mesmo que 

não tenham sido significativas para o conjunto da obra – apontam para uma 

atuação concertada entre a sociedade civil e a representação política (a ação 

de alguns prefeitos, secretários municipais, vereadores e deputados 

estaduais). A intervenção da representação política parece ter sido uma 

variável importante para que as demandas da sociedade civil fossem 

minimamente atendidas
19

.  

Não houve diferença nas ações do Dersa no tocante às indenizações, 

às desapropriações e os reassentamentos das populações diretamente 

afetadas pelas obras no trecho norte. O Dersa assumiu um compromisso 

bastante geral em relação ao impacto ambiental do Rodoanel afirmando na 

“Ata de Reunião na Dersa” “que todos os cuidados serão tomados”.  

Reflexões sobre as Audiências Públicas do Rodoanel Oeste e Norte 

As indicações de Bobbio sobre a democracia e o fosso entre o seu 

conceito ideal e sua ação real parecem que se encaixam completamente nas 

descrições dos processos perpetrados pelo poder público na realização das 

Audiências Públicas, bem como na própria estruturação do projeto e 

execução do Rodoanel. Exemplifica-se este ponto da “democracia real” pelo 

deslocamento as audiências públicas para locais distantes daqueles 

impactados pelas obras, e com isso o poder público logrou a diminuição da 

participação do maior número possível de cidadãos nas discussões de 

tomadas de decisões. Também se observa neste aspecto, que a não 

apresentação de alternativas reais de escolha quanto ao projeto do Rodoanel 

foi outra forma de minar as possibilidades de uma democracia plena.  

No que se refere às promessas não cumpridas também se percebe que 

aqui de maneira mais clara ainda a sua efetivação. Ao diminuir de maneira até 

mesmo acintosa o tempo de fala da sociedade civil em detrimento  dos 

                                                           
18  Disponivel em: http://guarulhosdepontaaponta.com.br/2011/05/28/rodoanel-trecho-norte-e-

as-mudancas-do-tracado-em-guarulhos/. Acesso em 02/08/2015. 
19  Neste aspecto, a comparação com a pesquisa de Alonso & Costa (2004) fica prejudicada, pois a 

relação empírica entre representação política e sociedade civil não foi analisada pelos autores. 
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grupos de interesse no projeto observasse o atendimento a este e não ao do 

estado como um todo. O Dersa aparece muita vez como um poder invisível 

que visa à dissolução dos interesses da sociedade civil pelo seu desmonte e 

criação de barreiras técnico-políticas para as suas demandas.  

Neste sentido, os obstáculos que o “governo dos técnicos” impõe à 

sociedade civil se apresentam de modo concreto nas discussões das 

Audiências Públicas no qual as competências técnicas se sobrepõem às 

considerações do “homem comum” como se percebe pelas alterações pouco 

significativas realizadas no projeto original, apesar das mobilizações da 

sociedade civil. A crescente burocratização dos processos de concessão das 

licenças ambientais são ferramentas que o poder público encontra para 

esvaziar as demandas sociais, visto que acabam por impedir uma ação de 

longo prazo destes grupos, e minam a força de mobilização, pois os processos 

se estendem por anos. Por fim, a própria “ingovernabilidade da democracia” 

acaba por atingir notadamente a sociedade civil e seus grupos organizados, 

como se observou no caso do Rodoanel, visto o grande número de demandas 

diferentes e mesmo conflitantes auxilia os grupos como os de 

empreendedores, para não mencionar o próprio estado. Esta 

ingovernabilidade proporciona somente, em muitos casos, uma validação de 

ações que são da democracia política e não da social como a observada no 

caso em análise. 

Diante deste contexto constata-se o pouco peso político do ator da 

sociedade civil frente aos demais atores, estatal e econômico. No jogo social 

brasileiro, independentemente da escala geográfica, via de regra, há uma 

aliança entre os atores estatais e econômicos. Nota-se que ter um canal de 

participação da sociedade civil por meio das regras do jogo é necessário, mas 

não é suficiente para produzir efeitos no cenário social. 

A diferença básica entre os indivíduos que participaram das audiências 

públicas para os atores é que eles não possuem uma organização no qual há 

um centro de poder para lhe dar sustentação. Para Rafesttin (1993) os atores 

podem ser classificados em: a) sintagmáticos: aqueles que realizam um 

programa e manifestam a ideia de processo e interação social, são 

constituídos de coletivos; e b) paradigmáticos: é decorrente de uma divisão 

classificatória em que os indivíduos são apresentados pelo que têm em 

comum. Não estão integrados em um processo programado, ou seja, não 

controlam de fato nenhum recurso. A população, sem programa para 
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desenvolver, colocada como um conjunto de seres humanos torna-se um 

trunfo para os atores sintagmáticos, e estes procurarão ter controle sobre ela. 

Por fim, as obras encontram-se em pleno vapor. As cidades de São 

Paulo e de Guarulhos foram separadas da Serra da Cantareira pelo Rodoanel. 

A principal bandeira dos grupos ambientalistas – poupar a Serra da Cantareira 

da obra – foi derrotada, isto representa que estamos longe da democracia 

social, pois só “[…] existe verdadeiramente a democracia quando a unidade 

ideológica do povo se faz em pedaços, e é substituída pela pluralidade dos 

interesses, das opiniões e culturas” (TOURAINE, 1999, p. 278). 
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Capítulo 3 

 

 

MAPAS PARA PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Fernandes e Nogueira (2007), em mapas de planos, diretores 

no Brasil proliferam diferentes tipos de representações cartográficas, 

mapeamentos ineficientes com diversas escalas, sistemas de projeção 

cartográfica e tamanho de folhas nos formatos analógicos, ou seja, há 

carência de especificações técnicas normatizadas. O estabelecimento de 

normas poderia auxiliar, por exemplo, o Poder Judiciário a tomar decisões nas 

questões de direito de propriedade, entre outras. No entanto, como muitos 

planos diretores são elaborados por empresas particulares as quais não 

trabalham de maneira integrada, cada uma produz seus dados e sua 

cartografia de base, atendendo somente as necessidades de seus clientes, 

com isso, ocorre falta de informações, além da manipulação inadequada dos 

dados, podendo gerar erros nos projetos e consequentemente interpretações 

equivocadas.  

Ultimamente observa-se que os mapas estão mais acessíveis ao 

público em geral; no entanto, na maioria das vezes, os mapas não cumprem o 

seu papel, pois a função de um mapa quando disponível ao público é a de 

                                                           
20 Profª Dra. do Programa em Pós-Graduação em Engenharia Ambiental Urbana da Universidade 
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22 Profº Dr. do Programa em Pós-Graduação em Engenharia Ambiental Urbana da Universidade 
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comunicar o conhecimento de poucos para muitos; por conseguinte, deve ser 

elaborado de forma a realmente comunicar-se, com base do tema proposto 

pelo mapa. Acredita-se que a facilidade de “construir” mapas com as 

ferramentas tecnológicas desenvolvidas para análise de dados espaciais, 

aliada ao desconhecimento da representação cartográfica, é a responsável 

pela atual proliferação de mapas não eficientes (NOGUEIRA, 2009). Portanto, 

é urgente a necessidade de estabelecer padrões cartográficos para melhor 

representar o território e consequentemente auxiliar na composição das 

representações cartográficas que auxiliam as análises necessárias para a 

elaboração dos planos diretores (CRUZ et al, 2012). 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL E SUAS REPERCUSSÕES COMO INSTRUMENTO 

DE PLANEJAMENTO URBANO  

 

O Estatuto da Cidade traz uma definição sobre plano diretor como 

sendo o instrumento básico de planejamento de uma cidade e que dispõe 

sobre sua política de desenvolvimento, ordenamento territorial e expansão 

urbana (art. 182, §10, CF; art. 40, EC).  

O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana. É parte integrante do 

processo de planejamento municipal (ESTATUDO DA CIDADE, 2001). No 

entanto, para Oliveira (2005) o plano diretor, como principal instrumento da 

política urbana municipal, só se tornará realidade viva se for absorvido e 

adotado pelos cidadãos que, com suas próprias forças, alcançarão os 

objetivos neles estabelecidos.  

Entretanto, diante da obrigatoriedade dos municípios acima de 20 mil 

habitantes terem planos diretores, do prazo limitado que dispunha alguns 

gestores dos municípios, ausência de equipe técnica especializada e de 

padrões norteadores para subsidiar a elaboração, especialmente para 

municípios que não contavam com mapeamento (que é o caso da maioria dos 

municípios brasileiros), com uma base de dados organizada, tanto estatística 

quanto cartográfica, esses elementos contaram contra a qualidade e 

eficiência na elaboração por parte dos gestores municipais, culminando com 

que os planos diretores fossem feitos por empresas de consultoria e, em 

alguns poucos casos, por instituições acadêmicas, logo ficando os gestores 

municipais alheios no processo de elaboração e construção do plano diretor, 
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deixando de explorar os dados corretamente e assim obter um diagnóstico e 

uma proposta efetiva para o município, segundo Rezende e Ultramari (2007), 

podendo influir negativamente na implementação e continuidade das ações 

propostas.  

Na tentativa de sanar essas questões, o Ministério das Cidades em 

2004 publicou um guia com princípios e diretrizes para elaborar e revisar os 

Planos Diretores Municipais. Este guia revela a importância dos mapas como 

recurso para facilitar a leitura da realidade local, porque ajudam a visualizar 

as informações reunidas nas leituras técnica e comunitária, e a localizá-las no 

território. Citando os diversos mapas temáticos que devem constar nos 

planos diretores para auxiliar na melhor gestão do município.  

Segundo Oliveira (2005), é preciso aplicar técnicas que possibilitem a 

espacialização das informações, pois é preciso saber onde aplicar os 

instrumentos trazidos pelo Estatuto da Cidade. Ponto fundamental é 

desenvolver técnicas com base em dados cadastrais, obter a localização de 

onde o poder público deve intervir prioritariamente utilizando os 

instrumentos do Estatuto da Cidade. Portanto, o plano diretor de uma cidade 

trata-se de um instrumento legal voltado para o planejamento urbano, 

adequado à racionalização do uso dos recursos públicos para a melhoria da 

qualidade de vida da população e a preservação dos recursos naturais. E não 

para atender os interesses particulares, ou seja, principalmente imobiliários, 

que tem a visão do plano diretor baseado estritamente em princípios, 

diretrizes ou políticas gerais e que ele não seja autoaplicável. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

Em uma primeira etapa, foram realizados estudos que trazem uma 

proposição de classes temáticas a serem representadas em estudos para 

composição de planos diretores municipais. Nesta etapa foram avaliados 

PDMs de 6 municípios brasileiros: Salvador (BA), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) 

Jaraguá do Sul (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Piracicaba (SP) que tiveram por base 

os estudos realizados por (GOMES et al, 2012). 

Com a finalidade de aplicar as técnicas de cartografia temática em 

ambiente SIG foi utilizado como piloto o mapa de Zoneamento do Plano 

Diretor do município de Salvador (BA). Para isso, utilizaram-se os seguintes 

materiais: Base Cartográfica Sicar/Conder, 1992 em formato shapefile, escala 
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1:2000 e do Mapa de Zoneamento do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano-PDDU, elaborado em 2007, em formatos digitais (shapefile e pdf), 

publicado em 2008, na escala de representação 1:35000. Posteriormente foi 

realizada análise, considerando as técnicas de cartografia temática e padrões 

cartográficos existentes, do mapa presente no PDDU de Salvador em formato 

impresso e identificando as diversas incompatibilidades existentes, foi então 

elaborada uma nova proposta de mapa de zoneamento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com a análise dos 6 planos diretores de municípios brasileiros 

verificou-se a presença das seguintes classes. Foram analisados mapas dos 

seguintes municípios e suas respectivas classes temáticas: 

 

 São Paulo – SP (Rede hídrica estrutural; Rede viária estrutural; 

Rede estrutural de transportes públicos; Rede estrutural de eixos 

e pólos de centralidades; Macrozoneamento; Diretrizes de Uso e 

ocupação do Solo; ZEIS – Zonas especiais de interesse social; 

ZEPAM – Zonas especiais de proteção ambiental e agrícola; 

Operação urbana; Política de desenvolvimento urbano).  

 Salvador – BA (Altura das edificações; Áreas de valor ambiental – 

SAVAM; Macrozoneamento; Regiões administrativas; Sistema de 

transporte; Sistema viário; Transporte de cargas; Zonas especiais 

Salvador – ZEIS; Zoneamento).  

 Fortaleza – CE (Macrozoneamento; Zoneamento urbano; Zonas 

Especiais;  Zeis; Zoneamento Ambiental).  

 Jaraguá do Sul – SC (Mapa direito de preempção; Mapa de 

regionalização; Sistema viário básico (macrozona urbana); Anéis 

viários; Eixos viários prioritários; Macrozoneamento; Operações 

urbanas consorciadas; Outorga onerosa do direito de construir; 

Região metropolitana norte-nordeste e Microrregião do vale do 

Itapocu; Sistema viário básico (macrozona rural); Sistema viário 

projetado; Transferência do direito de construir; Zonas de especial 

interesse (macrozona rural); Zona de especial interesse 

(macrozona urbana); Zoneamento urbano).  
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 Rio de Janeiro - RJ (Macrozoneamento; Hipsometria – hidrografia 

e sub-bacias hidrográficas; Áreas protegidas; Regiões 

administrativas; Regiões de planejamento; Uso e cobertura do 

solo; Rede estrutural viária; Limites administrativos RA-RP; Áreas 

de intervenção – macrozona; Áreas de intervenção; Vetores de 

crescimento; Meio ambiente; Meio ambiente - sítios; Saneamento 

ambiental; Habitação; Transportes).  

 Piracicaba – SP (Macrozoneamento; Macrozonas rurais; Zonas de 

adensamento prioritário – ZAP 1 e 2; Zonas de adensamento 

secundário; Zona de ocupação controlada por infraestrutura – 

ZOCIE; Zona de ocupação controlada por fragilidade ambiental – 

ZOCFA; Zona de ocupação restrita – ZOR 1 e 2; Zona especial de 

interesse da paisagem construída; Zona especial industrial – ZEI 1 

ao 5; Zona especial institucional – ZEIT 1 ao 5; Zona especial 

aeroportuária – ZEA; Zona especial de interesse social 1; Zonas 

especiais de interesse ambiental; Zonas especiais de interesse 

histórico, cultural e arquitetônico; Zonas especiais de urbanização 

específica – ZEUE I; Abairramento; Áreas de intervenção 

prioritária). 

 

A partir da análise destas classes, foi possível observar que enquanto 

nos mapas de São Paulo (SP) encontram-se a maioria das denominações como 

Rede (rede hídrica, rede viária, e rede estrutural de transportes públicos), em 

Salvador há outra denominação (sistema de transporte e transporte de cargas 

(cada um em um mapa) e sistema viário; em Jaraguá do Sul (JDS) o sistema 

viário é dividido em sistema viário básico da macrozona urbana e rural e 

sistema viário projetado, e ainda outros dois mapas nomeados (Anéis viários e 

eixos viários prioritários) e no Rio de Janeiro (RJ) a hidrografia é representada 

no mapa intitulado de hipsometria, hidrografia e sub-bacias hidrográficas, 

apresentando outros dois mapas com esta temática (rede estrutural viária e 

transportes). Em São Paulo, as zonas especiais são divididas em zonas de 

interesse social – ZEIS e zonas especiais de proteção ambiental e agrícola – 

ZEPAM, mas estão em mapas diferentes; em Salvador (SSA) o mapa ZEPAM, 

apresenta a denominação de Áreas de valor ambiental – SAVAM; em Fortaleza 

(FOR) há dois mapas distintos intitulados Zonas especiais e ZEIS; em Jaraguá 

do Sul as zonas de especial interesse estão divididas em macrozona rural e 
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urbana; no Rio de Janeiro não há mapa de zonas especiais, somente a feição 

no mapa Áreas sujeitas a intervenção (proteção ambiental e AEIS) e no 

município de Piracicaba temos as zonas especiais de interesse da paisagem 

construída, zona especial industrial, zona especial institucional, zona especial 

aeroportuária, zona especial de interesse social e zona especial de interesse 

ambiental, zona especial de interesse histórico, cultural e arquitetônico, zona 

especial de urbanização especifica, todas estas encontradas no mapa de 

Macrozoneamento. Em relação ao zoneamento, percebe-se que os municípios 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Piracicaba não possuem esse mapa. Em 

Fortaleza o zoneamento está dividido em zoneamento urbano e zoneamento 

ambiental cada um em um mapa. E em Jaraguá do Sul há apenas o 

zoneamento urbano. Enfim observou-se que o único mapa comum aos seis 

municípios é o mapa de Macrozoneamento. 

Como proposta final sugere-se que todos os mapas deveriam 

apresentar nas convenções cartográficas no mínimo elementos como: limite 

de município, hidrografia e quadras ou arruamento. Desta forma são 

propostas sete classes temáticas básicas para os planos diretores municipais, 

sendo elas:  

 

a- Macrozoneamento - contendo informações como macrozona de 

proteção ambiental, macrozona de ocupação urbana, limite de 

macrozona e APA (área de proteção ambiental); 

b- Zoneamento - dividido em zonas de uso residencial e zonas de uso não 

residenciais (zonas industriais, zonas de proteção ambiental, entre 

outras); 

c- Rede hídrica - distinguindo rios, riachos, lagos e lagoas, e classificando-

os em perenes ou intermitentes; 

d- Rede viária – mostrando as vias estruturais, arteriais e coletoras 

existentes e as vias pavimentadas e não pavimentadas; 

e- Rede de transportes – localizando os sistemas de transporte marítimo, 

rodoviário, metroviário e ferroviário; 

f- Uso e ocupação do solo – contendo informações como 

culturas/pastagens, floresta, mangue, parques, praia, restinga, solo 

exposto, urbanização não consolidada, área urbana; 

g- Zonas especiais – apresentando zonas especiais de interesse cultural, 

zona especial de interesse ambiental, zona especial de interesse social, 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 65  

zona especial de interesse industrial entre outros. 

 

Na segunda etapa tem por base o estudo realizado por (CRUZ et al, 

2012) do estudo com base na análise das feições representadas no mapa de 

Zoneamento do Plano Diretor do município de Salvador, e considerando as 

técnicas de cartografia temática, verificou-se: 

a) A representação do mapa não atende ao formato de representação de 

mapa temático, pois apresenta formato semelhante ao de planta de 

engenharia, com a presença de um selo, constando informações a 

respeito do título do mapa, especificação do projeto, escala, ano da 

publicação, indicação do número do mapa que compõem a coleção de 

mapas temáticos do plano diretor municipal e crédito do órgão executor 

do projeto; 

Proposta: Sugere-se que todos os itens explanatórios, tais como, título, 

legenda, escala e orientação, sejam colocados dentro do quadro do 

mapa, como se fosse uma moldura para o mapa e observando o balanço 

visual, conforme a figura 1. 

 
Figura 1: Exemplos de balanço visual em mapas 

 
Fonte: Nogueira (2009). 
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b) Quanto à posição do título, encontra-se em uma posição inadequada, ou 

seja, na parte inferior e à direita do mapa.  

Proposta: Deslocamento do título do mapa para a parte superior. O 

título corresponde a um elemento do mapa de grande relevância, pois 

refere-se ao que se trata o tema e sua posição deve-se 

preferencialmente estar localizado da metade do mapa para a parte 

superior. 

c) Ausência do mapa de localização em todos os mapas em estudo, ou seja, 

ausência de inserções cartográficas. 

Proposta: Neste caso, a solução é a inserção cartográfica do mapa de 

localização do município. Os mapas do estado ou país localizando a área 

devem ter extensão de até 7 cm. Geralmente são enquadrados entre 

coordenadas distantes uns 11cm na representação gráfica. Segundo 

Nogueira (2009) as inserções cartográficas correspondem a quadros 

pequenos contendo outros mapas ou detalhes de uma área, adicionados 

ao mapa temático para dar uma visão abrangente ou detalhar uma área 

geográfica específica, este artifício cartográfico auxilia no entendimento 

do usuário sobre localização da área geográfica. 

d) Na legenda faz-se referência a informações da base cartográfica, 

identificando o sistema viário (rede viária) e limite intermunicipal. Estas 

informações deveriam constar nas convenções cartográficas e não na 

legenda.  

Proposta: Inclusão das feições correspondentes ao mapa básico nas 

convenções cartográficas. 

e) Inexistência de informações marginais, ou seja, não existência de 

informações da fonte de dados no mapa.  

Proposta: Adoção da Inclusão das informações marginais correspondem 

aos componentes padrões importantes na composição de um mapa, 

pois identifica qual a base cartográfica que foi utilizada na elaboração do 

mapa temático, o ano da elaboração, a escala do levantamento e autor; 

f) Inserção das coordenadas em UTM sem a indicação da direção nem da 

unidade de medida. 

Proposta: Substituição das coordenadas em UTM para coordenadas 

geográficas. As coordenadas em UTM são úteis para auxiliar em estimar 

distâncias e tamanhos, pois são coordenadas métricas, porém, para 

mapas temáticos não é necessário a sua utilização, tendo em vista que 
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seu propósito é destacar a informação temática e não estimar medidas 

de distâncias. As coordenadas em UTM são indicadas para mapas 

topográficos. Somente a presença da escala gráfica já é suficiente. 

g) A feição linear denominada “limite da base cartográfica (PDDU)” 

inserido no título “Limites Municipais”. Esta informação demonstra uma 

incoerência na representação de um mapa.  

Proposta: Exclusão desta informação, pois a mesma não é um limite 

geográfico a ser representado. 

h) Adoção da variável cor representada por verde para definir zona de uso 

residencial ZPR 1 e 2(versão existente). 

Proposta: Sugere-se a utilização da variável cor representada por 

magenta para definição de uso residencial. A adoção desta variável 

representada pela cor verde gera interpretação errônea sobre a feição 

representada, pois sugere-se ao leitor uma associação equivocada da 

informação, denotando a presença de áreas verdes, já que a cor verde 

está associada a vegetação.  

i) Identificação de feições presentes no mapa e não identificadas na 

legenda. 

Proposta: Adequação das feições existentes no mapa e identificadas na 

legenda, como por exemplo: as represas. A legenda tem a função de 

decodificar os símbolos utilizados na representação cartográfica, logo 

tudo que está em um mapa precisa ser explicado na legenda. 

j) Identificação de feições lineares representadas como feições zonais, 

exemplo: as informações dos corredores de usos diversificados. 

Proposta: Neste caso, a solução foi a substituição das feições zonais por 

lineares. Esta adequação revela a importância do profissional de 

conhecer e distinguir as características de cada variável gráfica 

representada durante a elaboração de um mapa temático. 

k) Representação da feição linear denominada “APA” em azul. 

Proposta: a solução foi a substituição desta feição pela cor verde, pois a 

cor azul é comumente utilizada para elementos hidrográficos. A 

utilização da cor verde na feição denominada “APA” se justifica, pois 

como é uma categoria de unidade de conservação segundo o SNUC, 

deve-se ter a preocupação em preservar. 
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A figura 2 apresenta um fragmento do mapa objeto de estudo deste artigo 

antes das alterações e a figura 3 apresenta uma solução após as alterações 

com base nas análises propostas. 

 
Figura 2: Fragmento do Mapa de Zoneamento do Município de Salvador-BA (mapa analisado). 

 
Fonte: CRUZ et al, 2012 

 

 

Figura 3: Fragmento do Mapa de Zoneamento do Município de Salvador-BA (mapa proposto). 

 
Fonte: CRUZ et al, 2012 

 

CONCLUSÕES 

 

No que se refere à sugestão de classes temáticas, percebe-se que há 

uma necessidade de revisão dos mapas elaborados para que não existam 

grandes disparidades nos mapas de município distintos, e menos ainda 

quando se tratar do mesmo município, variando apenas os diversos temas. 

Verificou-se que a maioria dos municípios estudados não segue as técnicas 

cartográficas para elaboração de seus mapas, gerando dificuldades de leitura 
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e interpretação dos mesmos, sendo que muitos municípios selecionam as 

temáticas da maneira que julgam convenientes justamente por não haver 

uma maior supervisão dos órgãos responsáveis. Enfim, percebe-se que há 

uma necessidade de revisão dos mapas elaborados para que não existam 

grandes disparidades nos mapas de município distintos, e menos ainda 

quando se tratar do mesmo município, variando apenas os diversos temas. 

 Uma das contribuições desta pesquisa reside em uma tentativa de dar 

um passo à frente em uma questão atual e ainda incipiente no planejamento 

urbano, pois há um número relativamente pequeno de estudos revelando a 

importância dos produtos cartográficos no processo de elaboração dos planos 

diretores, apesar do desenvolvimento tecnológico na área de cartografia. Na 

maioria destes documentos que apresentam mapas na elaboração dos 

mesmos, estes mapas possuem um caráter mais ilustrativo e apresenta falhas 

quanto ao potencial técnico à tomada de decisão. 

Fica evidenciada, uma grande discrepância quanto aos temas dos 

mapas abordados nos planos diretores analisados, além das grandes 

divergências na representação cartográfica de uma mesma feição retratada 

no mesmo mapa temático, relevando negligência na aplicação das teorias de 

cartografia temática durante o processo de elaboração.  

Nos mapas analisados, verificou-se que dentre os temas representados 

nos mapas dos municípios estudados, nenhum apresentou mapa de 

população. Esta constatação revela negligência na seleção dos mapas 

temáticos para compor os planos diretores, tendo em vista a grande 

relevância que este tema apresenta na análise espacial e gestão do município.  

Vale salientar que este tema de mapa é sugerido no guia para elaboração de 

planos diretores do Ministério das Cidades (2004).  

Recomenda-se aprofundar os estudos quanto à adequação de outros 

mapas temáticos propostos para subsidiar os planos diretores, tendo em vista 

a não realização dos demais, devido à limitação de tempo e a ausência de 

mapas em meio digital em formato vetorial.  

Quanto à disseminação desta proposta, recomenda-se em um futuro 

próximo, que estes estudos possam vir a contribuir para outros estudos mais 

aprofundados e também a fazer parte de um conjunto de normas que 

viabilize a padronização das atividades relacionadas ao planejamento urbano. 
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Capítulo 4 

 

 

CONHECER AS PARTES E PROJETAR A CIDADE 

 

Adilson Costa Macedo
24

 

 

 

Como contribuição à metodologia de projeto urbano, apresenta-se 

uma maneira de proceder tendo por base nossa experiência com trabalhos 

profissionais, atividades didáticas e pesquisa na universidade. Entendemos o 

projeto urbano segundo duas maneiras pelas quais pode ocorrer: no modo de 

urban design, à maneira norte-americana (USA-Canada), onde as 

transformações do tecido urbano são previstas dentro de uma área bem 

delimitada, onde o programa para a construção de novos espaços esteja de 

acordo com os interesses públicos e privados, onde os recursos financeiros 

sejam compatíveis com as etapas de implantação, vinculando parceiros 

capazes de implementar o projeto com sucesso dentro de prazo 

determinado; ou, no modo de implantação gradativa, para uma área bem 

delimitada onde se quer melhorias para serem realizadas por pequenos 

incrementos controlados por diretrizes urbanísticas e intervenções localizadas 

decididas de maneira compatível com o plano do entorno e de concordância 

com a comunidade do lugar. É o caso de um setor urbano pequeno, neste 

caso, sem a recomendação para delimitação de área máxima e prazo para a 

implantação do projeto. No entanto, lembrando que o bom projeto dos 

espaços urbanos, em particular o de pequenas intervenções (por exemplo, a 

praça de vizinhança) dependerá muito da boa administração que devera ser 

exercida pela associação de moradores.  

Estas condições acontecem quando o projeto urbano resulta de uma 

tomada de decisão ao nível do planejamento da cidade como um sistema 

completo, amparado no pleno aceite dos grupos sociais, econômicos e 

políticos interessados em levar adiante um projeto específico.  O projeto 

                                                           
24 Arquiteto, Universidade de São Paulo, FAUUSP. Master of Architecture in Urban Design, 
Harvard University, GSD. Doutor, Universidade de São Paulo, FAUUSP. Professor, Universidade 
São Judas Tadeu. E-mail: ac.macedo@terra.com.br 
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urbano sendo um processo que mostra como deve ser a forma física da 

cidade envolve a arquitetura, a maneira de construir e os instrumentos para 

sua efetivação.   As construções decorrentes do projeto serão o palco dos 

eventos socioeconômicos e culturais responsáveis por conferir qualidade de 

vida para as pessoas, daí o rigor obrigatório na sua concepção e realização. 

Consciente da interdisciplinaridade do processo de projetar este texto se 

prende apenas aos elementos de configuração física dos espaços como 

resposta a um programa de necessidades e desejos expressos pela sociedade.  

Enuncia o esboço de um método de trabalho, demonstrando como a cidade 

tradicional pode ser decomposta em subáreas delimitadas por corredores de 

atividades urbanas, base para estudos analíticos e dos princípios de 

organização dos espaços. O projeto urbano, no caso do modelo norte-

americano, é um recorte do tecido da cidade ocupando a área de até 

cinquenta hectares, delimitada por corredores de circulação
25

.A delimitação 

precisa do sítio físico vem com a solicitação do projeto. Da mesma forma o 

programa de necessidades inicial comparece de forma incompleta, mas é 

garantido pelos maiores investidores iniciais ou ancoras da viabilização do 

projeto urbano. O programa no processo de desenvolvimento do projeto vai 

se completando na medida da entrada de novos parceiros, refletindo na 

configuração cada vez mais complexa dos espaços.  No projeto da área de 

vizinhança para desenvolvimento por pequenos incrementos e intervenções 

pontuais, portanto, de consolidação gradativa, há tempo para ajustes no 

programa de necessidades, pois todas as transformações podem ser 

discutidas pelos interessados locais sem forte pressão de empreendedores 

externos.  

A delimitação dos espaços para projeto urbano se refere a uma porção 

pequena da cidade devido à dimensão ora recomendada. Mesmo assim são 

áreas que podem ser delimitadas por corredores de circulação e atividades 

que caracterizam a cidade tradicional como um organismo nuclear. Neste 

texto trabalhamos com a ideia dos núcleos pequenos, áreas de vizinhança ou 

subáreas, que em conjunto com os corredores, por razões físicas e de coesão 

social formam aglomerados maiores como os bairros, os centros de bairro e o 

centro da cidade.  

                                                           
25 A dimensão de 50 ha vem da consulta a diversos projetos internacionais com prazos de 
execução de 12 a 15 anos. 
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Os procedimentos para estudo e apoio às propostas de projeto ora em 

questão são baseados na identificação de corredores e subáreas ou como 

percursos de cargas e pessoas atraem atividades de importância para a 

cidade toda, para o bairro e para pequenas áreas de vizinhança.  Desenham-

se como meandros sendo alguns maiores outros menores, gerando atividades 

de uso diversificado nos lotes para eles voltados. Criam espaços entre eles 

também maiores e menores que chegam ao ponto de caracterizar uma 

pequena área de vizinhança.  O projeto urbano deve chegar a proposições 

para melhoria dos espaços ao longo destes percursos e para o tecido urbano 

remanescente entre eles. A Figura 1 é um diagrama conceitual indicando 

como a cidade se estrutura através dos percursos que atravessam cada bairro 

e das áreas maiores ou menores que surgem naturalmente entre eles. Sugere 

que o sistema de fluxos poderia ter uma organização suficientemente boa 

para se conseguir em cada parte da cidade espaços bem delimitados e 

protegidos, pelo correto assentamento físico dos corredores principais e 

coesão social.   
 

Figura 1. Diagrama conceitual. Bairro tradicional ou pequena cidade. Centralidade. 

 
Fonte – Desenho A.C. Macedo, arquivo do autor. 

 

Abrimos para discussão os procedimentos metodológicos que vimos 

utilizando para ser objeto de crítica e sugestões, tanto na área profissional 

como no ensino de projeto urbano. Nossa pretensão maior é dar subsídios 

para a interpretação das estruturas urbanas em auxílio a uma maneira 

contemporânea de projetar com base nos locais de vizinhança das pessoas, 

de sua articulação com os sistemas de transportes e espaços de centralidade, 
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agregadores de atividades em diversas escalas. Os conceitos ora 

apresentados podem servir como contraparte a forma de atuar de colegas 

arquitetos e planejadores urbanos, sugerindo troca de experiências, discussão 

conceitual e da maneira de ensinar planejamento e projeto urbano. 

A discussão da natureza do projeto urbano – urban design – diferente 

do plano urbanístico tradicional que é sobremaneira autoritário, traz a 

questão relacionada à dimensão abrangida ou seu limite físico. Tem sido 

realizados concursos de projetos promovidos por entidades públicas se 

utilizando o rótulo de projeto urbano, para nomear o plano urbanístico 

tradicional de uma parte, “recorte da cidade” às vezes citado, sem nenhum 

comprometimento financeiro para sua execução. Lembramos então da 

referência aos nossos vizinhos americanos não latinos, que entendem um 

plano ou projeto como algo que tenha começo, meio e fim (LYNCH, 1962).    

Sobre isto preferimos considerar o significado universal de 

planejamento e projeto: planejar como um processo de previsão e projetar 

(ou propor um plano) como um processo de fazer. Resulta destes conceitos 

que se planeja o país, a região, o município, a cidade, o bairro, a vizinhança, 

os espaços abertos e os edifícios. Destas várias escalas de abrangência 

decorrem projetos que podem ser nomeados na mesma sequência: país, 

região, etc. Portanto, prever ou planejar a cidade como entidade física é 

organizar o percurso das pessoas, seus lugares de permanência, o percurso de 

cargas e infraestrutura, cobrindo toda sua superfície. Por intermédio dos 

projetos de suas partes irá se buscar os objetivos almejados pelo 

planejamento urbano, cuja meta é obter um alto grau de qualidade de vida 

para a gente urbanizada e uma boa sustentação dos os espaços livres urbanos 

e rurais. Para um determinado município ou cidade, os projetos urbanos, 

concebidos por partes, serão tantos quantos a sociedade os decidir realizar. 

Pensando no sentido do urbanismo sustentável, envolvendo a ideia de 

projetar com as possibilidades das pessoas e com a natureza, o projeto da 

cidade pode ser entendido pelo projeto de suas partes, aonde o todo 

resultará melhor que a soma das partes. Fica a indagação: como fazer a 

anatomia da cidade, para identificar suas partes e as articular de maneira 

integrada? (ALEXANDER, 1987).   

No Município de São Paulo, SP, Brasil, desde a década de 1940 tem 

havido uma série de planos diretores, os primeiros com ênfase na estrutura 

física, depois os de desenvolvimento integrado e hoje de desenvolvimento 
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estratégico buscando a melhor maneira de dar realidade as proposições do 

planejamento. Os planos foram, são e certamente serão o produto do 

planejar como esforço para organizar o município e definir projetos urbanos. 

Os mais antigos decorreram da atenção aos componentes físicos e da 

infraestrutura como engenharia, passando depois para o enfoque 

interdisciplinar do planejamento. No andar do tempo os planos foram se 

voltando cada vez mais para a consideração da cidade por partes, envolvendo 

certo grau de ausculta a população. Sem precisar recorrer à história do 

planejamento de São Paulo, destaca-se o fato do atual Plano de 

Desenvolvimento Estratégico, PDE se basear no princípio de considerar os 

percursos principais como “eixos estruturadores”, e subdividir os espaços por 

partes grandes chamados “macro áreas” e referenciar partes menores como 

“planos de bairro”. Chegando a escala local o PDE, procura incentivar a 

abertura de quadras para a passagem de pedestres, apontando para 

estímulos aos empreendedores privados para incorporarem a recomendação 

em seus projetos. Daí e também pelo objetivo de São Paulo conseguir ruas 

com mais conforto para os pedestres, bicicletas e melhor ambientação 

urbana, adotou-se o termo “fruição de espaços”. Nestas passagens e voltadas 

para as calçadas das vias públicas, o planejamento prevê fachadas contínuas 

no térreo das edificações, com preferencia para a ocupação de uso misto, 

como uma releitura das fachadas com vitrines que muito nos atrai no 

percurso por uma rua tradicional. Com vistas à melhoria da qualidade 

ambiental das vias, no PDE se utilizou o termo “fachadas ativas” (PDE, 2014).  

Em São Paulo, os planos de setores urbanos grandes por razões de serem de 

implantação lenta, com o passar do tempo podem ter seu perímetro 

modificado sem deixar de cobrir aproximadamente a mesma área.  

Atravessando administrações municipais diferentes, orientação política 

diversificada e trocas na equipe de planejamento urbano, os planos dos 

setores grandes ficam sujeitos a responsáveis técnicos com cabeças 

diferentes, até moldadas por conceitos internacionais mais atualizados. Um 

bom exemplo é o desenvolvimento dos espaços de influência do Rio 

Tamanduateí. Plano urbanístico que já teve nomes como, Projeto Eixo do 

Tamanduateí, Operação Urbana Diagonal Sul, Operação Urbana Mooca-Vila 

Carioca e o atual Plano dos Bairros do Tamanduateí.  A evolução da 

nomenclatura indica os objetivos do planejamento em cada época. Pode-se 

observar a abrangência da intervenção urbana passando da preocupação 
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inicial voltada para os espaços que formam o corredor ladeando o rio (e a 

ferrovia que corre em paralelo), para a preocupação atual com os bairros que 

faceiam o rio como um todo, o que ensejou o nome do plano atual ou 

operação urbana consorciada.         

Lembramo-nos dos conceitos de fruição dos espaços e fachadas ativas 

encontrados no PDE para mostrar que se procura no plano para São Paulo 

retomar qualidades da cidade tradicional. Atitude que acompanha a 

tendência internacional para valorização da mobilidade individual através do 

transporte ciclo viário e andar a pé, em conjunto com melhorias do sistema 

de transporte coletivo (CALTHORPE, 1993). A menção para a ampliação da 

área de abrangência dos planos ao longo do Rio Tamanduateí e seu perímetro 

atual agora expandido abraçando os bairros limítrofes se deve ao princípio de 

considerar o bairro como o setor de menor escala no planejamento da 

cidade. No bairro seria possível haver diálogo mais próximo com a população, 

entender sobre suas necessidades prementes e conhecer melhor o sítio, 

fatores fundamentais para o desenvolvimento de um bom projeto (CAMPOS 

F°, 1989). A observação sobre São Paulo importa para a sugestão de 

estratégias de projeto urbano com os ingredientes de hoje, que se resumem 

em construir espaços para se tornarem lugares com alta qualidade ambiental 

e de vida urbana.  

Não projetamos lugares, e sim espaços que poderão vir a serem 

lugares quando apropriados pelas pessoas.  Quando se presencia um trecho 

da cidade que tenha um bom projeto urbano, o arquiteto diz, “que espaço 

interessante, projeto bom”, os demais cidadãos dizem “que lugar bacana”. O 

cidadão (o arquiteto também) procura o lugar onde se sinta bem, onde haja 

eventos, coisas para olhar, comprar, comer, escritórios e moradias. Também 

as áreas de predominância industrial podem ser projetadas segundo o 

conceito de serem lugares. O espaço projetado, resultante de programa 

elaborado de maneira completa traduzindo o que os interessados almejam 

como base de um bom projeto tem grande chance de se tornar uma 

construção que será chamada o lugar.  Este atributo, o lugar, independe da 

renda dos cidadãos, pode ser lugar de pobres ou lugar de ricos. Pode ter sido 

proveniente da apropriação de espaços novos construídos a partir de um 

projeto urbano de qualidade ou simplesmente ser um trecho da cidade 

existente que devido à facilidade de acesso e significado sociocultural passa a 

ter expressão forte como “lugar bacana” (BARNETT, 2003).  



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 77  

Nos comentários sobre o planejamento da cidade de São Paulo 

destacamos a tendência dos planos chegarem a setores cada vez menores, 

indo até a recomendação para se estudar cada bairro. O bairro em uma 

cidade grande é ainda uma porção grande do tecido urbano. Em São Paulo há 

bairros com mais de cem mil habitantes e área ocupada muito grande. 

Chamamos atenção para que os bairros maiores sejam formados por espaços 

menores de vizinhança, como o entorno de uma escola, templo, pequena 

área comercial, de lazer e serviços, que pode ser chamada - alguns urbanistas 

o fazem - de unidade de vizinhança. A área de vizinhança tem seu pequeno 

centro. Na área do bairro onde as relações de convivência são mais intensas e 

encontram-se equipamentos de comércio, serviços, institucionais e espaços 

púbicos de porte e abrangência maior, configura-se o centro do bairro. Em 

relação à cidade inteira, o centro do bairro se classifica como um subcentro. 

Na cidade, a classificação dos espaços por área central, centro de bairro e 

centro de vizinhança facilita a articulação de projetos urbanos, interessantes 

para serem incorporados no âmbito de planejamento do município. Desta 

classificação se depreende uma hierarquia de espaços, interligados por um 

sistema de percursos. São os caminhos do transporte público, dos veículos 

particulares motorizados, das bicicletas e dos pedestres. Formam longas 

faixas que nos planos diretores dos municípios normalmente se apresentam 

com nomenclatura técnica adequada e bem organizada (MACEDO, 2002). 

Sem nada contra o planejamento oficial, chamamos a atenção para uma 

maneira de classificar os tipos do tecido urbano de uma cidade com a 

pretensão de chegar ao pequeno aglomerado urbano familiar ou aquele 

determinado por atividade principal, comercial, industrial, serviços ou 

institucional, que provoque atração diversificada para uso e ocupação do solo 

em seu redor. Tanto o aglomerado familiar como o gerado por outra 

atividade implica em percursos para que sejam alcançados, sendo importante 

considerar nesta escala os pequenos corredores de mobilidade e as distâncias 

para se chegar a pé até o centro. Pode ser, por exemplo, a rua por onde passa 

o ônibus e chega em uma praça, onde se encontra um templo religioso e 

comércio em volta. Situação que caracteriza uma centralidade no âmbito de 

poucas quadras que podem ser marcadas por vias de contorno para uma 

perfeita delimitação física da unidade de vizinhança (FAAR, 2010). Como 

nestes lugares em geral não existe o tipo de enquadramento por vias, deve se 

deixar traçada a diretriz para sua implantação, como uma recomendação do 
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plano de bairro e melhor dizendo, do plano da unidade de vizinhança. Este 

tipo de via de contorno candidata-se a ser o tipo mais simples de corredor da 

cidade marcando uma pequena subárea que é a unidade de vizinhança. Na 

Figura 2, através do esquema conceitual, representam-se, como os 

corredores fazem as ligações gerais servindo aos percursos dos transportes 

coletivos e localizam-se atividades diversas compatíveis com as características 

de passagem do corredor. Os corredores contornam uma área mais reservada 

que é a subárea, onde as ruas tranquilas, onde exista uma pequena praça 

pública arborizada com alguns equipamentos de lazer para todos.    

 
Figura 2: Desenho esquemático de uma área de vizinhança 

 
Fonte - Desenho A.C. Macedo, arquivo autor 

 

O conceito de corredor e subárea na escala da cidade vem da 

apropriação do município por inteiro onde o tecido urbano consolidado 

permite visualizar os corredores e subáreas com maior propriedade. A 

definição de um corredor se faz pela soma da largura do espaço ocupado pelo 

percurso que o identifica, destinado a veículos sobre pneus, trilhos, água, 

energia ou óleo, mais a largura das vias laterais que lhes fazem apoio, 

acrescido da largura das duas faixas lindeiras de lotes que faceiam as vias. A 

subárea é a porção de tecido urbano que fica entre os corredores, com 

dimensões, volumetria das construções, padrão de uso do solo, topografia e 

equipamentos existentes de interesse público.  

Procedimentos relacionados ao estudo dos corredores e subáreas 

permitem identificar as partes para transformar a cidade. Podem ser 
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aplicados a setores do município indicados no planejamento urbano por 

manchas e números. Espaços aonde com certeza já andaram e documentou 

sua visão economistas, sociólogos, geógrafos, biólogos, pessoal de mercado 

dentre outros. Espaços que os arquitetos, pertencentes ao grupo de decisão 

sobre a configuração urbana, devem ter percorrido a pé, tirando fotos e 

observando padrões de uso e ocupação. No escritório estudaram mapas e o 

Google Earth e traçarem proposições iniciais de perímetros para os projetos 

urbanos. É possível fazer isto com bastante aproximação da realidade 

utilizando ferramentas da simulação de dados paramétricos e do 

mapeamento gerado pelo SIG, Sistema de Informações Geográficas.   

Pela marcação e qualificação dos corredores e subáreas se faz a 

anatomia da cidade e se identificam projetos urbanos em diferentes escalas, 

ficando a decisão de desenvolver detalhes e proceder a implementação para 

ser feita em conjunto com os grupos de interesses público e privado. O bom 

projeto e procedimentos para sua implantação efetiva dependem da vontade 

coletiva, da áurea do querer fazer, e fazer bem feito.  
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INTRODUÇÃO 

 

A história do homem na Terra antecede a história das cidades, pois nos 

tempos mais remotos da espécie humana o homem era um simples animal 

caçador coletor que se agrupava com outros indivíduos da mesma espécie 

para se alimentar, proteger e reproduzir. Até o século XIX, apenas alguns 

livros religiosos relatavam a origem do homem e suas primeiras organizações 

em sociedade, até que a fascinante obra de Charles Darwin, “A origem das 

espécies”, trouxe uma abordagem diferente (e polêmica) para este 

referencial. Muitos estudos mostram a evolução humana com uma série de 

conquistas e habilidades que nossos ancestrais adquiriram com o passar do 

tempo (ISAAC, 1978; HEINZELIN et al., 1999; ZINK, 2014). Isto ressalta que a 

história dos primeiros agrupamentos humanos e das primeiras civilizações 
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sucederam comportamentos específicos dos nossos ancestrais, dentre os 

quais se resumiam a caçar e coletar frutos e raízes individual ou 

coletivamente (KORMONDY e BROWN, 2001). 

Os primeiros humanos domesticaram animais e dominaram técnicas 

agrícolas que marcaram o seu estabelecimento em certos locais durante o 

Neolítico (12-6 mil anos a.C.). Esta residência fixa permitiu o advento e 

aperfeiçoamento de importantes conhecimentos científicos (astronomia e 

matemática) e laços culturais como o desenvolvimento da música e dança em 

datas específicas. 

Os registros da primeira organização humana em cidade como as que 

conhecemos hoje datam de 4500-3700 a.C. e se referem a uma área abrigada 

ao Sul da antiga Mesopotâmia, atualmente conhecida como Oriente Médio, 

exatamente na cidade de Warca, no Iraque. Originalmente seu nome era 

Uruk e a cidade possuía casas, templos, ruas e até mesmo mini vilas onde as 

pessoas transitavam e se relacionavam às margens do rio Eufrates (ALGAZE et 

al. 1989). Ainda na região da antiga Mesopotâmia, outra cidade pioneira na 

história das civilizações humanas foi Babilônia (também conhecida como 

Babel), que em 2300 a.C., foi considerada a capital do Império Babilônico, 

sendo esta uma grande metrópole. Diversas cidades se formaram nas Idades 

Antiga, Média e Moderna, com destaque para Alexandria, Atenas, Troia, 

Roma e Constantinopla. 

Durante a Idade Média, nos séculos XI, XII e XIII, houve grande 

expansão das atividades comerciais europeia, o que promoveu grande 

movimento imigratório para as cidades, aumentando assim a demanda das 

atividades agrícolas, artesanais e mercantis. Com isso, os camponeses 

abandonavam os feudos em busca de outra opção de vida. Este movimento 

deu origem à formação das “Vilas Novas” que com o aumento das atividades 

comerciais, estes novos povoados se tornariam, em um futuro próximo, 

grandes cidades. Assim, as cidades medievais eram formadas a partir de vilas 

que se conectavam para facilitar as atividades econômicas da época. Este 

movimento comercial e a expansão das cidades já causavam impactos de 

ordem ambiental que, na maioria das vezes, eram simplesmente 

negligenciados, pois a demografia humana ainda era relativamente baixa para 

a capacidade de suporte do ambiente. Na questão social, pobres e ricos 

conviviam bem nestes aglomerados humanos. Tanto eclesiásticos quanto 

artesãos se misturavam no cenário urbano, sendo os mais ricos considerados 
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Burgueses. Um pouco mais tarde, por volta de 1760 d.C., iniciou-se na 

Inglaterra um movimento que transformaria o processo de manufatura em 

processo industrial, ou seja, aquilo que era realizado por artesãos passaria a 

ser processado por máquinas, utilizando-se basicamente água na forma de 

vapor. A principal matriz energética passaria a ser o carvão, o que 

demandaria alto custo ambiental. Como a proposta interessava muito à 

burguesia, a ideia se espalhou rapidamente no século XVIII pela França, 

Alemanha e chegou até os Estados Unidos (FIORI, 2007).  

Algumas das principais consequências da Revolução Industrial foi o 

aumento da longevidade da expectativa de vida da população humana, a 

produção de importantes fármacos e o alavanque da tecnologia em geral. O 

setor de comunicação foi bastante beneficiado com o avanço das tecnologias, 

o que facilitou as diversas relações comerciais. No entanto, este marco foi 

histórico também para o meio ambiente, no qual tem deixado uma série de 

perturbações ambientais.  

Contrapondo benefícios e malefícios do legado da Revolução 

Industrial, pode-se destacar o trabalho de Carl-Bosh, que em 1931, ganhou o 

Prêmio Nobel por ter esclarecido a “síntese da amônia” em escala industrial. 

A descoberta deste importante cientista trazia uma solução para aumentar a 

produção de alimentos, porém, trazia consigo uma das maiores fontes de 

contaminação e enriquecimento de nitrogênio nos ecossistemas. Brilhante 

por um lado, trágica por outro, as consequências deste novo modo de viver 

trouxe à população humana mais um desafio: o de como viver em uma 

sociedade tecnológica. 

Diversos marcos ambientais ocorreram no século XX, dentre os quais 

se destacou o “smog fotoquímico” ocorrido na cidade de Londres na década 

de 50 devido as intensas taxas de poluentes atmosféricos emitidas (HUNT et 

al., 2003.) Outro marco importante ocorreu na década de 60, nos Estados 

Unidos, quando as autoridades norte-americanas detectaram o uso 

indiscriminado de pesticidas, que colocou em risco a saúde de milhares de 

pessoas. Uma obra de bastante relevância sobre este problema foi escrita por 

Rachel Carson em 1962, intitulada “Primavera silenciosa”, na qual a autora 

questionou as práticas poluidoras desempenhadas por pesquisadores 

agrônomos e governo. Por fim, Rachael fez um apelo manifestando que a 

humanidade tivesse um novo olhar para as questões relacionadas ao mundo 

natural (CARSON, 2010). Entre as décadas de 60 e 70 diversos países com 
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fraca economia e legislação ambiental relativamente branda receberam 

indústrias que teriam problemas de investimento em tecnologias limpa nos 

países de origem. O setor petroquímico foi um dos principais responsáveis 

pelos altos índices de contaminação atmosférica, hídrica e edáfica.  

A rotina em uma cidade média ou grande, pode agregar valores como 

o respeito às diferenças étnicas e raciais, à pluralidade de costumes e crenças 

e principalmente o “viver coletivamente”. Porém, uma das principais 

consequências negativas de se viver nestes centros está relacionada à saúde 

pública. Trabalhos recentes têm mostrado o risco de adquirir doenças 

respiratórias pelo simples fato de se viver em cidades (SALDIVA et al., 2010). 

Conforme o número de pessoas aumenta em uma dada população, espera-se 

que a oferta de serviços e oportunidades acompanhe o mesmo ritmo de 

crescimento, porém, nas metrópoles de países emergentes isso nem sempre 

acontece, o que gera desigualdades sociais e problemas de violência e tráfico 

de entorpecentes.  

Dados recentes da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram 

que dos atuais 7,2 bilhões de habitantes do planeta, 54% habitam centros 

urbanos, sendo que projeções estimam um aumento para aproximadamente 

66% até o ano de 2050 (ONU, 2015). A ONU ainda destaca que em 1990 havia 

10 megacidades no mundo, com aproximadamente 153 milhões de 

habitantes, sendo que em 2014 havia 28 megacidades com aproximadamente 

453 milhões de pessoas.  

Esta mesma tendência se enxerga no Brasil. A figura 1 mostra o efeito 

demográfico da migração da zona rural para a zona urbana em todas as 

regiões do país de acordo com os censos realizados desde 1960 até 2010 

(IBGE, 2015). 
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Figura 1. Fluxo da população nos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), segundo as Grandes Regiões, as unidades da federação e a situação do 

domicílio - 1960/2010 

 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2015). 

 

Diante deste cenário, torna-se necessário rever algumas metas e 

planos para os próximos anos, uma vez que a taxa de crescimento 

populacional e controle de natalidade não estão em consonância com a 

perspectiva ideal para a construção de cidades sustentáveis para as próximas 

gerações (HOGAN, 2004; WONG e CARVALHO, 2006; LIMA e MATIAS-

PEREIRA, 2014). 
 

PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS À FORMAÇÃO DE CENTROS 

URBANOS 
 

Poluentes atmosféricos e o crescimento desorganizado das cidades 
 

A contaminação atmosférica pode ter distintas origens, sendo 

caracterizada como natural quando emitidas de vulcões e queimadas naturais 

ou antrópica quando emitida pela ação do homem (DOMINGOS et al., 2002). 

Independente de sua origem, os poluentes são caracterizados como primários 

quando emitidos diretamente da fonte e secundários quando eles se formam 

na atmosfera a partir de gases já emitidos. Alguns exemplos de poluentes 

primários são os hidrocarbonetos (HC), emitidos pela vegetação, automóveis 

e pela refinação do petróleo, o dióxido de enxofre (SO2), emitido pela queima 

do óleo diesel, o monóxido de nitrogênio (NO), emitido pelos automóveis, o 

monóxido e o dióxido de carbono (CO, CO2), emitidos por atividades 

industriais e biogênicas. Dentre os poluentes secundários, destaca-se o 

ozônio troposférico (O3), o ácido sulfúrico (H2SO4), o ácido nítrico (HNO3) e o 
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nitrato de peroxiacetila (PAN). Pelo fato destes gases fazerem parte do 

cenário das grandes e médias cidades não planejadas, o crescimento 

desorganizado das metrópoles está associado a uma condição de pior 

qualidade do ar.  

Durante o processo de desenvolvimento de uma área urbana diversas 

indústrias se estabelecem em áreas específicas fortalecendo a economia da 

região e emitindo grande quantidade de contaminantes aéreos. Atrelado a 

este problema encontra-se a questão da mobilidade, principalmente no que 

tange a contribuição da frota veicular, que muitas vezes é composta por 

automóveis antigos ou danificados.  

A topografia de cada cidade, assim como as condições climáticas, 

podem afetar ainda mais as condições de dispersão e formação dos poluentes 

emitidos para a atmosfera. Ferreira et al. (2012) mostraram que o ozônio 

troposférico mostrou um padrão sazonal na cidade de São Paulo, destacando 

a importância das estações do ano na formação do poluente. Diversos outros 

trabalhos têm mostrado o efeito das condições locais na contaminação aérea, 

assim como os efeitos na população humana e vegetação (SALDIVA et al. 

2011,  BULBOVAS et al. 2015; DOMINGOS et al. 2015). Entretanto, a poluição 

atmosférica não é um problema local, mas algo que deve ser tratado como de 

interesse comum (KLUMPP et al. 2004; SALDIVA et al. 2010), uma vez que sua 

dispersão não se limita às fronteiras geopolíticas.  

Dentre as consequências do aumento das emissões atmosféricas por 

indústrias e frota veicular pode-se destacar o aumento das chuvas ácidas, as 

variações na temperatura em escala local e regional, o aumento de doenças 

respiratórias na população humana, os problemas na produção de alimentos 

e a acidificação de reservatórios de água (OLIVEIRA, 2011; HOINASKI et al. 

2013; HAMRA et al. 2014). Todas estas questões estão intrinsicamente 

relacionadas aos problemas econômicos e sociais de uma cidade, na qual a 

maior ocorrência de casos crônicos ou agudos de pessoas com problemas 

respiratório podem se tornar frequentes. Rodrigues-Silva (2012) destacam 

que o tratamento de uma pessoa nestas condições pode custar muito ao 

sistema público de saúde, sendo que ações mais eficazes e campanhas de 

redução de poluentes aéreos poderiam ser mais baratas e eficazes. Dados 

recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 

aproximadamente 8 milhões de pessoas do mundo morrem por causas 

relacionadas à poluição atmosférica (OMS, 2015), o que torna necessária a 
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criação de políticas públicas que viabilizem a questão da mobilidade urbana, 

bem como assuntos de saúde pública e ambiental.  

Indubitavelmente, a melhor alternativa para se tratar o problema seria 

com políticas de intensa redução de emissões de gases tóxicos, porém, para 

que isso ocorra é necessário maiores investimentos em tecnologias limpas ou 

em política de mobilidade, como por exemplo, com a construção de ciclovias 

e ciclofaixas na malha viária urbana e maiores investimentos em transporte 

público de qualidade.  

Diversos trabalhos já mostraram o potencial de espécies vegetais para 

monitorar alguns gases tóxicos da atmosfera. Na Europa, destacou-se o 

tabaco (Nicotiana tabacum), uma planta herbácea utilizada no programa 

EUROBIONET (European network for the assessment of air quality by the use 

of bioindicator plants) que envolveu 11 países em uma rede de 

monitoramento da qualidade do ar (KLUMPP et al., 2001; KLUMPP et al., 

2002). No Brasil, outros estudos têm mostrado o potencial de espécies 

nativas no biomonitoramento, como o caso da goiaba (Psidium guajava), da 

ipomeia (Ipomoea nil), da tradescância (Tradescantia pallida) e tilansia 

(Tillandsia usneoides), dentre algumas espécies arbóreas da floresta Atlântica 

(FIGUEIREDO et al., 2004; SANTANNA et al., 2008; FERREIRA et al., 2012; 

SILVA et al., 2013; DOMINGOS et al., 2015). 

Diante do exposto, a questão das emissões atmosféricas deve ser uma 

pauta fundamental nas discussões sobre a construção de cidades inteligentes 

e sustentáveis, considerando todos os aspectos relacionados à saúde pública 

e ambiental, além das questões sociais e econômicas envolvidas. 
 

Extremos climáticos em áreas urbanas: um problema sociambiental 
 

A mudança climática é um dos maiores desafios de todos os tempos e 

todos os países estão sujeitos aos impactos por ela causados. Estes desafios 

exigem diálogos que envolvam política, economia, investimentos em ciência e 

tecnologia por parte dos diferentes atores da sociedade com consequências 

globais de longo alcance. 

Atualmente, 84% da população brasileira vive em cidades e enfrenta 

impactos significativos das alterações climáticas (IBGE, 2007). As cidades são 

vulneráveis às mudanças climáticas e os possíveis impactos destas alterações 
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deverão ocorrer em diferentes escalas, de acordo com a vulnerabilidade e as 

características específicas de cada região. 

Além da preocupação com as mudanças climáticas, há os eventos 

extremos a curto prazo relacionados à meteorologia, cuja frequência e 

intensidade variam de acordo com a mudança climática. Estes extremos 

climáticos se apresentam de diversas formas, tais como enchentes, secas 

prolongadas, ondas de calor, tufões e tornados (FBDS, 2009). 

Esses fenômenos já vêm sendo estudados e é possível apontar com 

bastante precisão a frequência e as localizações geográficas onde eles têm 

mais probabilidade de ocorrer. Porém, com as mudanças climáticas, essa 

frequência aumentou em termos de quantidade e de intensidade (NOBRE, 

2010). 

O relatório do IPCC (2014) demonstra que o aumento da temperatura 

média global nos cenários de mudanças climáticas faça com que o risco de 

eventos extremos seja ainda maior. Aumenta também o risco de eventos 

singulares de grande escala, ou seja, eventos ainda não conhecidos. 

Aumentar a resiliência das cidades envolve abordar redução da base 

de pobreza. Uma cidade resiliente é aquela que está preparada para os 

impactos climáticos atuais e futuros, limitando assim a sua magnitude e 

gravidade. 

Os possíveis impactos dessas mudanças ocorrerão em diferentes 

escalas, sempre de acordo com as características específicas de cada região 

do Brasil. Seria necessário identificar e mapear as vulnerabilidades das 

regiões brasileiras para propor e implementar medidas de adaptação (PBMC, 

2013).  
 

Impacto ambiental no crescimento de cidades mal planejadas 
  

Uma das maiores discussões ambientais da atualidade envolvendo 

centros urbanos é a respeito da mudança no uso do solo e suas 

consequências. Desde que o homem começou a se aglomerar em cidades, 

diversos impactos ambientais surgiram, sendo a intensidade do impacto um 

fator dependente da atividade humana. Segundo a Resolução n. 001/86 do 

Conselho nacional do Meio Ambiente (CONAMA), impacto ambiental é 

definido como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
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energia resultante das atividades humanas que afetam direta ou 

indiretamente: 

 a saúde, a segurança e o bem estar da população;  

 as atividades sociais e econômicas; 

 a biota; 

 as condições estéticas e sanitárias ambientais; 
a qualidade dos recursos ambientais”. 
 

Assim, diante desta definição, fica evidente que a construção de 

qualquer cidade gera impacto negativo no meio ambiente, porém, o grande 

dilema está na intensidade com que isso ocorre. Há um grande esforço da 

comunidade científica mundial em desenvolver tecnologias e metodologias 

eficientes e limpas, de forma que a geração de resíduos e os impactos sejam 

minimizados para as atuais e futuras gerações.  

 No entanto, por menor que seja o impacto, em alguns casos ele pode 

causar problemas irreversíveis. Este é o caso da fragmentação de habitats 

naturais e a perda da biodiversidade endêmica. Mitttermeier et al., (1998) 

mapearam os hot spot de biodiversidade em regiões tropicais se destacaram 

a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia brasileira, o que reforça a extrema 

necessidade de se preservar estas regiões. No entanto, dados recentes 

estimam que cerca de 61% da população brasileira vive em cidades 

pertencentes ao bioma Mata Atlântica, promovendo assim o 

desenvolvimento (organizado ou não) de centros urbanos e a fragmentação 

do ambiente natural (SOS Mata Atlântica, 2013). Cincota et al., (2000) 

chamaram a atenção no início deste século para o número de pessoas que 

habitavam os hot spots de biodiversidade, sendo constatado que dos 25 hot 

spot levantados no trabalho, 16 apresentavam um contingente populacional 

acima da média mundial, no qual se enquadrava a Mata Atlântica. 

 O estabelecimento de uma zona urbana ou seu crescimento 

moderado passa a ser um problema minimizado para a conservação da 

biodiversidade quando as áreas de florestas primárias e secundárias do 

entorno apresentam conectividade entre si, facilitando assim o fluxo gênico e 

a manutenção de populações biológicas (BRAAKER et al. 2014). Porém, no 

atual modelo econômico brasileiro as áreas peri-urbanas são normalmente 

destinadas à monocultura e pecuária, o que dificulta o movimento de 

organismos entre as manchas de habitat. 
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Outro potencial impacto associado ao crescimento de áreas urbanas e 

ao número de imigrantes que as habitam é a introdução de espécies exóticas 

ou invasoras em ambientes naturais, como praças e parques públicos. A 

sobreposição de nichos ou até mesmo a ausência de predador ou polinizador 

pode causar o predomínio de poucos grupos taxonômicos, promovendo assim 

uma homogeneização biótica (LÔBO et al. 2011, JESUS et al. 2015) que pode 

desencadear uma série de feedback com implicações mais sérias nos serviços 

ambientais, que em geral, caracterizam-se como serviços de produção 

(alimento, água, combustíveis), de regulação (manutenção climática), de 

informação (espiritual, recreativo) e de habitat (conservação de fatores 

biológicos, diversidade genética) (COSTANZA et al. 1997,  De Groot et al. 

2002).  

Considerando que historicamente o planejamento de muitas 

metrópoles foi voltado apenas para o capital, negligenciando assim aspectos 

ambientais, as paisagens urbanas das maiores cidades brasileiras apresentam 

ruas e avenidas que costuram uma matriz cinza de prédios, casas e indústrias 

com uma ou outra área verde. Estas áreas promovem o resgate da fauna 

urbana, contribuem para a amenização climática e servem, dentre outras 

coisas, como local de recreação e espiritualidade para as pessoas que as 

usufruem. Assim, o mal planejamento de uma cidade pode comprometer os 

serviços que a própria natureza oferece à população humana e aos outros 

seres vivos. 

No que tange o ciclo do carbono, as florestas urbanas, assim como 

outras áreas verdes, apresentam grande papel na ciclagem e estoque do 

elemento. A substituição de áreas vegetadas por edificações e malhas viárias 

nas grandes cidades interferiu no fluxo de carbono não somente por perder a 

capacidade de armazenar o elemento nos troncos das árvores, mas também 

por emitir toneladas de C anualmente por meio da frota veicular (CARVALHO, 

2011). Dados recentes da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da cidade 

de São Paulo mostraram que a cidade foi responsável pela emissão de 11.994 

GgCO2 no ano de 2009, sendo este gás responsável por 79% das emissões de 

gases de efeito estufa (VILELA, 2013).  

Desta forma, presume-se que o impacto ambiental faça parte do 

desenvolvimento das cidades, porém, cabe às autoridades públicas e 

sociedade civil se organizarem para elaborar a melhor estratégia de 
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desenvolvimento, bem como zelar pela minimização dos efeitos adversos 

causados no meio ambiente natural. 
 

Os caminhos da (in)eficiente gestão de resíduos sólidos em cidades  
 

Quando não gerenciados corretamente, os resíduos apresentam diversos 

riscos para o meio ambiente e para a saúde pública. Dependendo de sua 

composição química e características, podem ser causa direta de doenças ou 

ser abrigo ou alimento para vetores que transmitem inúmeras doenças 

infectocontagiosas. Se dispostos de maneira inadequada no solo, os resíduos 

podem causar contaminação de lençóis freáticos, prejudicando o 

abastecimento de água. Além disso, podem causar incômodos como odor e 

poluição visual. Uma das piores consequências da disposição inadequada de 

resíduos é a impossibilidade de uso das áreas contaminadas no futuro. De 

acordo com Panagos et al (2013), cerca de 38% das áreas potencialmente 

contaminadas na Europa são locais de disposição de resíduos dos mais 

diversos tipos.  

A definição oficial de resíduos sólidos que vigora no Brasil desde a 

promulgação da lei federal 12305/2010 (Lei de Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS) é de que resíduo se constitui:  

 
[…] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 
ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível. (BRASIL, 2010, s.p.). 

 

A lei define ainda que rejeitos são  

 

[…] resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não 

a disposição final ambientalmente adequada.  (BRASIL, 2010 s.p.) 

 

A quantidade de resíduos gerada em uma cidade e a composição 

destes é variável de acordo com os padrões de produção e consumo de cada 

cidade. Relaciona-se também com o PIB per capita. Geralmente rendas mais 
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altas estão associadas a maior geração de resíduos e a geração de resíduos 

com maior fração de recicláveis do que de materiais orgânicos. Segundo o 

UNEP (2011) a maioria dos países com renda per capita acima de US$ 23.000 

por ano apresenta geração de resíduos sólidos municipais acima de 450 Kg / 

ano, o que é o caso de Estados Unidos e Reino Unido, sendo exceções os que 

geram abaixo disso como Japão e Canadá. Por outro lado, nos países com 

renda per capita abaixo de US$ 23.000/ano a geração de resíduos é 

tipicamente inferior a 450 kg/ ano, como é o caso de Brasil, México e Polônia, 

sendo algumas das exceções Itália e Espanha. No Brasil, a geração varia entre 

0,611 kg/habitante/dia no estado do Maranhão e 1,346 kg/habitante/dia no 

Estado de São Paulo (ABRELPE, 2014). Também o índice de desenvolvimento 

humano está positivamente correlacionado com a geração per capita de 

resíduos e explica cerca de 60% da variação (WILSON et al, 2012). 

É importante notar que na divulgação das quantidades de resíduos 

sólidos municipais não há padronização sobre a que exatamente se refere à 

quantidade divulgada. Esta quantidade pode ser em termos de resíduos 

gerados, coletados pelo sistema formal ou a quantidade que chega aos 

aterros. Nos países em desenvolvimento há muita atividade informal de 

reutilização e reciclagem de resíduos, de modo que os números podem estar 

distorcidos (WILSON et al, 2012; AGUIAR, 1999). 

Independentemente do tipo de resíduo, a partir da geração há 

algumas etapas que devem ser cumpridas: acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento, disposição final (PHILIPPI Jr. e AGUIAR, 2005). A 

Figura 1 mostra esquematicamente como essas etapas se relacionam. 

 
Figura 1. Esquema genérico das etapas do gerenciamento de resíduos 
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Em relação aos locais de disposição final de resíduos, cabe destacar 

que eles têm um papel importante no crescimento das cidades. Uma vez que 

para a operação dos aterros sanitários é necessária a existência de estradas e 

o fornecimento de utilidades como energia e água, e que geralmente são 

instalados nas periferias ou mesmo fora da área urbana. Esses locais acabam 

se tornando vetores de crescimento. Quando enfim a cidade "engole" esses 

locais, frequentemente acontecem movimentos pelo fechamento desses 

locais. Ogata (1981) ilustra este cenário particularmente no caso do município 

de São Paulo. 

Muitas pessoas perguntam qual a solução ideal para os resíduos. É 

possível reciclar 100%? Quais os tipos de materiais devem ser reciclados ou 

não? Priorizar incineração ou aterro? É importante que a decisão seja sempre 

relacionada a possibilidades de mercado – quais empresas existem a uma 

distância economicamente interessante que reciclam cada tipo de material 

coletado? Diante do cenário atual, conclui-se que a solução tem que ser 

estudada em cada município ou, em caso de empresas, em cada empresa. Um 

resíduo que pode ser reciclado em um caso talvez não possa em outro por 

uma questão de alternativas de mercado. A esse balanço inteligente entre as 

várias alternativas tecnológicas e econômicas para os resíduos pode-se dar o 

nome de gerenciamento integrado de resíduos. 

A Lei de Política nacional dos Resíduos Sólidos trouxe ou consolidou 

alguns instrumentos de gestão de resíduos que devem ser destacados. A 

Responsabilidade Compartilhada pelo destino dos resíduos, que consiste no 

estabelecimento da obrigatoriedade de participação de todos os elos da 

cadeia produtiva na gestão dos resíduos dos produtos. Para certos produtos, 

a lei estabeleceu também a necessidade de sistemas de logística reversa.  

De acordo com a Lei de Política nacional dos Resíduos, a seguinte 

hierarquia de prioridades deve ser observada na gestão dos resíduos sólidos: 

não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada. A lei aborda também, de 

maneira específica, a priorização de embalagens reutilizáveis ou recicláveis, 

cabendo a todos os elos da cadeia de distribuição garantir ações de 

minimização.  

Por fim, a lei traz ainda a necessidade de planos de gestão de resíduos 

nos níveis municipal, estadual e federal; e planos de gerenciamento de 
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resíduos para certos tipos de geradores. Os planos de responsabilidade dos 

municípios podem estabelecer soluções consorciadas, o que significa que dois 

ou mais municípios podem estabelecer acordos para conjuntamente fazer o 

gerenciamento de seus resíduos. Este aspecto é importante porque muitos 

municípios não têm capacidade técnica e verbas para operar, sozinhos, um 

aterro sanitário, nem verbas ou mesmo volume suficiente de resíduos para 

uma central de triagem e comercialização de recicláveis. As soluções 

consorciadas potencialmente viabilizam a aplicação de soluções de hierarquia 

mais alta na gestão dos resíduos. No entanto, trata-se de um desafio político 

conciliar os interesses de cidades, particularmente quando comandadas por 

políticos de grupos adversários. 

A gestão dos resíduos sólidos é um dos problemas mais complexos 

dentre os temas ambientais urbanos. Marshall e Farahbakhsh (2013) 

destacam que as soluções aplicadas em países desenvolvidos não se aplicam 

a países em desenvolvimento devido a complicadores por conta do tipo de 

urbanização, aspectos políticos, institucionais e de governança, desigualdade, 

crescimento econômico, aspectos culturais e a influência internacional. Para 

esses autores é importante encontrar novas abordagens para o contexto dos 

países em desenvolvimento. A relação com o desenvolvimento econômico é 

clara não só pela associação entre aumento de renda e aumento da geração, 

mas também porque, conforme expõem Hoornweg e Bhada-Tata (2012), o 

gerenciamento é menos eficaz em países com renda mais baixa. 

Destaca-se a necessidade de um balanço inteligente das alternativas 

para uma gestão integrada dos resíduos. De maneira geral, entre os principais 

desafios podem ser destacados: 

 Melhorar as tecnologias e os mercados para reciclagem de resíduos 

domiciliares, comerciais e de construção e demolição, incluindo a 

compostagem; 

 Melhorar as tecnologias e os mercados para a recuperação de 

energia a partir de resíduos, seja diretamente por incineração ou por 

processamento dos materiais por pirólise ou biodigestão; 

 Equilibrar as necessidades de logística reversa, particularmente o 

dilema de dar economicidade a este instrumento em áreas mais 

distantes ou menos densas em população e atividade econômica; 

 Tirar o máximo proveito do potencial de geração de empregos da 

atividade de reciclagem; 
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 Integrar a gestão de resíduos com outras políticas públicas, como a 

política industrial, política econômica e política de educação; 

 Encontrar a abordagem mais apropriada para prevenir problemas 

futuros em temas emergentes tais como veículos em fim de vida útil 

e resíduos eletroeletrônicos. 

 

Falta de infraestrutura verde e azul em centros urbanos: um problema de 

planejamento 

 

O rápido processo de urbanização do planeta tem trazido algumas 

consequências indesejadas para o meio ambiente natural e as populações 

que o habitam. O mosaico de ruas, avenidas, construções e áreas verdes 

caracteriza o ecossistema urbano, que pode ser compreendido como um 

componente da paisagem com características complexas e dinâmicas que 

utilizam matéria e energia em processos e geram produtos como resíduos e 

poluição (HERZOG e ROSA, 2010). Estes mecanismos de transformação que 

ocorrem nas grandes áreas urbanas são basicamente alimentados pelas 

atividades antrópicas e manchas verdes. Alguns autores têm reportado 

correlações consistentes entre qualidade de vida (longevidade, bem-estar) e 

espaços verdes urbanos (TANAKA et al. 1996; TAKANO et al. 2002). Kardan et 

al. (2015) mostraram a benéfica associação entre a quantidade de árvores na 

rua e o estado de saúde da população da cidade de Toronto, no Canadá. Os 

autores ressaltaram a significativa relação custo benefício que o simples 

plantio de árvores pode trazer aos “cofres” do sistema de saúde de uma 

cidade. Assim, torna-se importante considerar o sistema social humano ao se 

pensar em sistemas ecológicos urbanos, pois ambos estão intrinsicamente 

relacionados (GROFFMAN e LIKENS, 1994; ZIPPERER et al., 2000; YLI-

PELKOPNEN e NIEMELA, 2005).  

Esta premissa deveria ter sido considerada nas gestões públicas 

passadas das grandes cidades brasileiras, pois o planejamento urbano foi por 

muito tempo focado no desenvolvimento econômico, e como consequência 

disto, nota-se que atualmente diversas metrópoles brasileiras apresentam 

problemas de infraestrutura, como por exemplo, enchentes. Por outro lado, o 

conceito de infraestrutura verde tem sido discutido com ênfase, uma vez que 

ele compreende as relações naturais, seminaturais e artificiais dos sistemas 

ecológicos multifuncionais recorrentes dentro, no entorno ou até mesmo 
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entre áreas urbanas (TZOULAS et al., 2007). Este conceito envolve a qualidade 

e a quantidade de espaços verdes urbanos e peri-urbanos, bem como as suas 

conectividades dentro de uma cidade (IGNATIVE et al. 2011; ANDRESSON et 

al., 2014). Desta forma, entende-se que planejar cidades com áreas verdes de 

qualidade e conectadas é também planejar cidades com melhor qualidade de 

vida, mais saudável, além de sustentavelmente correta, pois esta 

infraestrutura envolve também outros aspectos importantes como a 

conservação da biodiversidade, a provisão de serviços ecossistêmicos e 

benefícios econômicos. 

Em geral, as cidades são formadas por vias asfaltadas e calçadas 

concretadas que impedem a infiltração da água, dificultam sua evaporação e 

intensificam o escoamento superficial (runoff). A tradicional Infraestrutura 

Cinza formada por sistemas de tubos e canais de água não permite que a 

água seja conduzida até o solo para ser redistribuída no solo. Assim, estes 

atributos do ecossistema urbano reduzem a quantidade de água armazenada 

no solo e promovem problemas mais sérios em casos de estiagens 

prolongadas. Como exemplo, destaca-se a região metropolitana de São Paulo 

que teve baixos níveis de precipitação pluviométrica no ano de 2014 e desde 

então tem vivenciado uma das crises hídricas mais sérias de sua história.  

Um dos grandes desafios das cidades sustentáveis é o de criar, adaptar 

ou manter um sistema de permeabilidade de água em áreas urbanas, seja por 

meio de tecnologias voltadas para a construção civil ou no planejamento de 

mais áreas verdes conectadas, além de readequar alguns aspectos da 

Infraestrutura básica para a questão da sustentabilidade hídrica. Este 

conjunto de atividades fornecerá bases para a implantação de uma 

“Infraestrutura azul” e promoverá um cenário de melhor qualidade de vida 

para as atuais e futuras populações urbanas (WAGNER et al., 2013). 

 

TEMAS CENTRAIS NA CONSTRUÇÃO DE CIDADES INTELIGENTES E 

SUSTENTÁVEIS 

  

Alguns setores da sociedade necessitam de atenção prioritária ao se 

pensar em um modelo de cidade inteligente e sustentável. O desafio de 

transportar milhares de pessoas diariamente de extremos geográficos em 

cidades de médio e grande porte deve ser tratado com muita cautela por 

autoridades públicas e sociedade civil. Outros setores como o da construção 
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civil e da matriz energética também se enquadram como prioridades ao se 

pensar em construir áreas urbanas com boa qualidade de vida para todos, o 

que certamente dá mais dignidade ao cidadão. 

 

Mobilidade urbana: um grande desafio de cidades inteligentes 

 

A articulação entre mobilidade e acessibilidade embasa o conceito de 

cidades sustentáveis, uma vez que, segundo Brasil (2007), a mobilidade 

urbana, para a construção de cidades sustentáveis, será produto de políticas 

que proporcionem o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, 

priorizem os modos coletivos e não motorizados de transporte, eliminem ou 

reduzam a segregação espacial, e contribuam para a inclusão social 

favorecendo a sustentabilidade ambiental.  

Entende-se aqui por mobilidade espacial, a capacidade inerente ao 

agente urbano (indivíduo, empresa, instituição) de deslocar-se a si mesmo e 

de fazer deslocar bens ou mercadorias (fluxos materiais) e informações 

(fluxos imateriais). Por outro lado, a acessibilidade pode ser definida pelo 

conjunto de meios materiais (condições de infraestruturas, tais como sistema 

viário, antenas de telefonia móvel, cabos de fibra ótica, etc.), pelas regulações 

(normas estabelecidas ou instrumentos urbanísticos) e pelos serviços 

(transporte, internet, telefonia, etc.) reunidos em um determinado 

subespaço, os quais permitem oferecer possibilidades, a um agente, de se 

deslocar ou de fazer movimentar bens e informações para lugares específicos, 

centrais ou periféricos (CASTILLO, 2012). 

A urbanização dos países do SUL, conforme os denomina Santos 

(2014), que se caracterizou por seu desenvolvimento acelerado atrelado à 

falta de planejamento, resultou no crescimento descontrolado das cidades, 

gerando, dentre outros, a crise na mobilidade. 

Assim, de acordo com Brasil (2004), o tecido urbano atual mais se 

assemelha a um emaranhado de vias cuja funcionalidade é a de adequá-lo ao 

rápido e descontrolado processo de urbanização. 

O quadro se agrava tendo em vista que o crescimento das cidades faz 
aumentar a necessidade de mais mobilidade, a qual, sem um planejamento 
efetivo, resulta em aprofundamento da crise existente.  

Constitui-se parte da crise, a opção pelo modal rodoviário, em especial 
centrado no transporte individual, que além de representar imobilidade física 
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e social (ALVES, 2014), amplia os impactos negativos sobre o meio ambiente 
físico, expressos, dentre outros, pelo maior consumo de energia e pelo 
aumento da poluição do ar. 

Diante deste quadro e das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável, surge o conceito de mobilidade urbana sustentável, a qual, 
segundo Kneib (2012), trata-se daquela que visa o desenvolvimento 
ambientalmente equilibrado, economicamente viável, socialmente justo e 
que permita melhorias na qualidade dos transportes e da vida urbana. 

De acordo com Campos (2006), a mobilidade sustentável pode ser 
atingida por meio de ações que enfoquem dois contextos, o sócio-econômico 
e o ambiental. Com relação ao primeiro, ações sobre o uso e ocupação do 
solo e sobre a gestão dos transportes devem objetivar a garantia do acesso 
aos bens e serviços, com vias a manter a qualidade de vida da população. 
Dentre tais ações, a referida autora aponta o direcionamento de programas 
de investimento em transportes públicos de melhor qualidade, com tarifação 
adequada à demanda e à oferta e que garantam a segurança das pessoas. 
Além disso, a autora também destaca a necessidade de atrelar tais iniciativas 
a um adequado plano de uso do solo, o qual possibilite deslocamentos de 
menor distância, a partir de investimentos em novas moradias próximas das 
áreas centrais ou ao longo de corredores bem servidos de transporte público. 

Com relação ao contexto ambiental, tornam-se necessárias ações que 
priorizem investimentos em transporte público movidos à base de energia 
limpa, que criem políticas de restrição ao uso de transporte individual em 
áreas já poluídas e que implementem sistemas inteligentes de controle de 
tráfego, resultando em maior fluidez, redução de congestionamentos e dos 
tempos de viagem. (CAMPOS, 2006) 

Por fim, em concordância com Brasil (2004), ressalta-se a necessidade 

da incorporação de tais ações ao planejamento urbano e regional, a fim de 

minimizar os efeitos da crise de mobilidade atual que afeta a qualidade e a 

sustentabilidade das grandes cidades.  

 

Construções sustentáveis para cidades inteligentes 

 

O crescimento populacional nos centros urbanos tem pressionado o 

setor da construção civil; o qual consiste no principal responsável por prover 

habitação e infraestrutura às cidades. Dessa forma, o volume intenso de 

atividade deste setor, apesar de sua importância econômica e social, vem 

causando impactos ambientais que são gerados tanto por meio das obras em 

andamento, bem como pelos edifícios já inaugurados. Assim, pode-se dizer 
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que a dinâmica migratória observada atualmente, vem criando a discussão de 

um novo paradigma para a construção civil. Como acompanhar as 

necessidades de uma população cada vez mais densificada causando o 

mínimo impacto ambiental na execução das obras de engenharia?  

Duarte (2013) comenta que a construção civil, além de se configurar 

como um importante agente de desenvolvimento, figura como um setor 

responsável por severos impactos ambientais decorrentes de suas atividades, 

entre estes se destacam: grande consumo matérias primas naturais não 

renováveis, geração de elevados volumes de resíduos, emissão de gases de 

efeito estufa na atmosfera, elevados consumos de energia e água, entre 

outros. Wines (2000) comenta que a construção e a utilização dos edifícios 

consistem nos maiores consumidores de recursos naturais do planeta. 

Segundo o autor, estes são responsáveis pela utilização de aproximadamente 

17% da água produzida, 25% da madeira colhida e o consumo de 40% dos 

combustíveis fósseis e produtos manufaturados. O International Council for 

Research and Innovation in Building and Construction, em relatório publicado 

em 2002, informa que as atividades de construção e demolição foram 

responsáveis por 20 a 30% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera e 

40% dos resíduos gerados. Diante dessa situação, Araujo e Gunther (2007) e 

Linz et al (2012) comentam que é necessário repensar o paradigma atual de 

desenvolvimento do setor, levando em consideração maior harmonia e 

equilíbrio do ser humano, combinando os processos econômicos, sociais, 

culturais e políticos, para que os recursos naturais das gerações futuras não 

sejam comprometidos.  

Apesar de ser um dos setores econômicos que mais impacta o meio 

ambiente natural, a construção civil também figura como uma das indústrias 

que mais promove investigações e pesquisas a respeito de novas técnicas 

executivas, ferramentas de gestão e inovações tecnológicas no objetivo de 

mitigar os danos causados por suas atividades. Silva e Pardini (2010) 

ressaltam que a construção sustentável vem lentamente se emergindo e 

conquistando cada vez mais adeptos entre construtores, projetistas e 

usuários. Segundo os autores, as construções sustentáveis, além de sua 

importância ambiental, podem apresentar custos operacionais e de 

manutenção inferiores ao de uma obra convencional. A sustentabilidade nas 

construções, de acordo com os autores, enquadra-se em um conceito de 
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longo prazo, porém, ainda com viabilidade mensurada de forma imediatista, 

ou seja, em uma visão de curto prazo por parte dos empreendedores.  

A agenda para o incremento da preocupação com a sustentabilidade 

nas construções deve refletir as dimensões apresentadas no triple botton line, 

ou seja, econômica, ambiental e social. De acordo com a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC), a sustentabilidade assumiu um papel de 

destaque na agenda das empresas da indústria da construção civil, ou seja, o 

setor está cada vez mais preocupado com o seu papel no contexto da 

mitigação e adaptação dos efeitos das mudanças climáticas e da necessidade 

de melhoria das condições de vida do planeta (CBIC, 2012).  

Para um empreendimento ser considerado como sustentável, a 

Câmara da Indústria da Construção (2008) apresenta os seguintes requisitos 

básicos: i) adequação ambiental, ii) viabilidade econômica, iii) justiça social e 

aceitação cultural. Além destes princípios, a Câmara da Indústria da 

Construção (2008) também apresenta quesitos, os quais também são 

destacados pela AsBea (Associação Brasileira dos Escritório de Arquitetura) e 

pelo CBCS (Comitê Brasileiro de Construções Sustentáveis): a) 

Aproveitamento de condições naturais locais, b) utilização mínima do terreno 

e integração com o meio ambiente natural, c) implantação e análise no 

entorno, d) não provocar ou reduzir impactos no entorno (paisagem, 

temperatura, concentração, sensação de bem-estar, etc), e) qualidade 

ambiental interna e externa, f) gestão sustentável na implantação e execução 

da obra, g) adaptação do edifício as necessidades atuais e futuras dos 

usuários, h) utilização de materiais e insumos que contribuam com a eco-

eficiência do processo, i) redução do consumo energético, j) redução do 

consumo de água, l) reduzir, reciclar, reutilizar e dispor corretamente os 

resíduos, m) introduzir inovações tecnológicas sempre que possível e viáveis, 

n) educação ambiental: conscientização dos envolvidos no processo.  

Os edifícios correspondem a bens de consumo de longa vida útil, 

geralmente entre 30 e 50 anos. Também caracterizam estes produtos a ampla 

gama de materiais e insumos utilizados, bem como o espectro de 

profissionais que são envolvidos desde seu planejamento, incorporação, 

execução e comercialização. Dessa forma, a preocupação com a inserção da 

variável ambiental nas construções não deverá ocorrer de maneira isolada, ou 

seja, considerando apenas uma etapa da obra; mas sim deverá levar em conta 
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as especificidades do empreendimento desde seu projeto até o término do 

seu ciclo de vida.  

De acordo com a Câmara da Indústria da Construção (2008), o 

empreendimento sustentável traz uma série de benefícios, baseados nos 

tripé que compõe a sustentabilidade:  

 
Benefícios sociais: a sustentabilidade desenvolve a economia local por 

meio da geração de emprego e renda, gera benefícios por meio dos 

impostos pagos e promove a integração dos ocupantes (do 

empreendimento com sua vizinhança e uma adequação arquitetônica 

com seu entorno). 

Benefícios ambientais: observa-se que os empreendimentos 

sustentáveis podem ser concebidos ou planejados que suprimam 

menores áreas de vegetação, otimizem o uso de materiais, gerem 

menos emissões de resíduos durante sua fase de construção; 

demandem menos energia e água durante a fase de operação, sejam 

duráveis, flexíveis e passíveis de requalificação e possam ser 

amplamente reaproveitados e reciclados no fim de seu ciclo de vida. 

Muito dos benefícios ambientais se traduzem em ganhos econômicos, 

com a redução de custos de construção, uso e operação e manutenção 

das edificações. 

Benefícios econômicos: aumento da eficiência dos recursos financeiros 

na construção, a oferta de um retorno financeiro justo aos 

empreendedores e acionistas, indução de aumento de produtividade 

de trabalhadores por encontrarem-se em um ambiente saudável e 

confortável. (CÂMARA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 2008, p. 20). 

 

Tajiri, Cavalcanti e Potenza (2012) afirmam que uma habitação pode 

ser considerada sustentável quando sua adequação ambiental, viabilidade 

econômica e justiça social são incorporadas no ciclo de vida do 

empreendimento. Segundo os autores, o projeto de uma habitação 

sustentável deve-se iniciar desde a fase de concepção, onde há maiores 

possibilidades de intervenção com foco na sustentabilidade. A partir da fase 

concepção, a execução do empreendimento deve ser orientada de forma que 

as técnicas construtivas contemplem insumos de baixo impacto ambiental e 

menor geração de resíduos e emissões de gases de efeito estufa. Após 

entrega da obra, durante a fase de uso (etapa de maior tempo no ciclo de 

vida da habitação), os usuários devem dispor de inovações e mecanismos que 

permitam a redução do consumo de energia e água e garantam melhores 
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condições de conforto térmico e ambiental. Além do mais, a obra deve ser 

pensada de forma a tornar simples ações de retrofit e adequações da mesma.  

Bueno e Rossignolo (2010) comentam que, com a difusão dos edifícios 

sustentáveis, surgiu a necessidade da criação de sistemas para avaliação do 

desempenho destes empreendimentos. Dessa forma, sistemas de 

certificação, tais como Breeam, GBTool, Leed e Aqua vêm sendo utilizados 

para certificar diversos edifícios no Brasil. Picoli, Kern, Gonzále e Hirota (2010) 

comentam outras iniciativas de incentivo a sustentabilidade nos edifícios, os 

autores destacam a criação no ano de 2003 do Programa Nacional de 

Eficiência Energética em Edificações (PROCEL-EDIFICA), que possui por 

objetivo promover a conservação e o uso eficiente dos recursos naturais 

(água, luz, ventilação, etc) nas edificações, buscando reduzir desperdícios. Os 

autores também destacam o Selo Azul da Caixa Econômica Federal que 

certifica o empreendimento com base em 46 critérios de sustentabilidade da 

obra.  

 

Eficiência energética em cidades inteligentes e sustentáveis 

 

Energia é um tema frequente quando se discute cidades inteligentes e 

sustentáveis. As diversas formas de energia são necessárias no ambiente 

urbano para praticamente todos os tipos de atividades: de mover aparelhos 

domésticos, iluminação e aquecimento nas casas ao transporte individual e 

de massas, passando pelos processos industriais, comércio e serviços de 

todos os tipos. A quantidade de energia consumida nas cidades varia de 

acordo com estilos de vida, atividades econômicas predominantes. 

 

Consumo de energia nas cidades  

 

Tipicamente as cidades são importadoras de energia principalmente 

nas formas de energia elétrica e de combustíveis, sejam eles fósseis ou não. 

Usinas hidroelétricas e nucleares ficam tipicamente afastadas da área urbana. 

As usinas hidrelétricas ficam afastadas porque inundam grandes áreas, que, 

portanto, se tornam inabitáveis. As termoelétricas com um pouco mais de 

frequência estão dentro da área urbana, no entanto sofrem alguma 

resistência a sua implantação devido aos riscos relacionados à poluição do ar 

e geração de resíduos sólidos. A maioria das cidades não dispõe de uma 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 103  

refinaria de petróleo própria, de uma fonte de gás natural própria ou de uma 

usina de biocombustível. 

Kenedy et al (2013) destacam que o consumo energético das cidades 

depende de uma série de fatores. Por exemplo, o consumo de energia gasto 

em transporte per capita depende da estrutura urbana e densidade 

populacional. O consumo é maior em cidades com estrutura mais espalhada, 

como Los Angeles, Detroit e São Francisco nos Estados Unidos, e menor em 

metrópoles mais densas e compactas como Bangcok, Hong Kong e Tóquio. 

Conforme as cidades crescem em território, os materiais e as pessoas 

precisam viajar distâncias maiores, e por isso o consumo de energia para 

transporte aumenta. 

Obviamente fatores climáticos determinam o padrão de consumo de 

energia nas cidades. Energia para aquecimento nas cidades, a ciclicidade e os 

picos a que está sujeita esta demanda se torna um desafio para a gestão da 

energia. Kennedy et al. (2013) destacam ainda a importância das ilhas de 

calor – efeito que eleva a temperatura em áreas urbanas quando comparadas 

com outras áreas próximas – devido a maior absorção de calor em áreas 

pavimentadas e telhados e ao efeito de aprisionamento de calor em canyons 

e outras microestruturas. Além disso, toda energia consumida na cidade de 

alguma forma acaba se transformando em calor após o uso. Periodicamente 

esse efeito aumenta a demanda por refrigeração e pelo consumo de energia 

associado. Desenvolvimento de sistemas solares para aquecimento de água e 

geração de energia fotovoltaica permite um aumento da geração local. O 

acesso à energia em diferentes áreas é bastante desigual. Na África, por 

exemplo, 53% das populações urbanas possuem acesso à eletricidade, 

enquanto na zona rural a proporção é de 8% (UNDP, 2007). 

 

Fontes de energia 

 

De acordo com o IEA (2014), o consumo global de energia tem um 

perfil que ainda se baseia em combustíveis fósseis. A matriz energética 

mundial tem a seguinte configuração: hidráulica (2,4%), biocombustíveis e 

resíduos (10%), carvão (29,0%), petróleo (31,4%), gás natural (21,3%), nuclear 

(4,8%) e outros – incluindo as fontes renováveis como energia solar, eólica e 

geotérmica (1,1%). 
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A matriz energética brasileira, de acordo com o Balanço Energético 

Nacional 2015, é constituída de 39,4% de fontes renováveis de energia: 

biomassa de cana (15%), hidráulica (11,5%), lenha e carvão vegetal (8,1%) e 

lixivia e outras renováveis (4,1%) (EPE, 2015). Já as fontes não renováveis 

representam 60,6% da matriz energética brasileira, representados por: 

petróleo e derivados (39,4%), gás natural (13,5%), carvão mineral (5,7%), 

urânio (1,3%) e outras não renováveis (0,6%). Observa-se que há uma 

tendência em inúmeros países de que a proporção de fontes renováveis 

aumente.  

Jacobson (2014) apresenta uma proposta radical, de acordo com a 

qual toda a energia consumida nos Estados Unidos para transporte, 

aquecimento e refrigeração, eletricidade e para consumo industrial poderia 

ser convertida para solar, eólica e hidráulica até 2050, sendo que 85 % 

poderia ser substituída até 2030. Segundo a IEA (2010) o investimento em 

energia renovável, sem contar hidroelétricas, saltou de US$ 19 bilhões em 

2014 para US$ 143 bilhões em 2010. 

Nota-se que a proposta desses autores não inclui o uso de biomassa, 

biogás ou biodiesel, fontes que vem sendo apontadas como viáveis por vários 

autores, embora haja uma polêmica ainda não totalmente resolvida em 

relação à competição dos recursos agrícolas para produção de alimentos. 

Aqueles que argumentam que não há competição baseiam-se no fato de que 

a rigor a produção agrícola mundial já é suficiente para alimentar toda a 

população. Há também alternativas para uso de biogás vindo de resíduos 

como lodo de efluentes e biogás de aterros sanitários. No caso dos aterros 

sanitários, os resultados parecem frustrantes (GODOY 2013; PEDOTT; 

AGUIAR, 2014) não tanto pela ausência de tecnologia, mas pelas condições 

em que certos projetos foram implementados, particularmente os que 

contam com recursos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Outra tendência é o aproveitamento de oportunidades para geração 

descentralizada de energia. Um dos destaques neste campo é o uso de 

painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica. Há também 

experiências com o aproveitamento de energia solar para aquecimento de 

água. 
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Políticas públicas 

 

Não há uma solução única para a sustentabilidade da geração e 

consumo de energia elétrica nas cidades. É certo que, em ritmo mais ou 

menos acelerado, a proporção de uso de fontes fósseis deve diminuir em 

favor de outras fontes. Além do ganho em relação a mudanças climáticas, há 

uma outra questão importante para as cidades: a poluição do ar. Nas regiões 

mais pobres a queima de combustível sólido em ambientes internos ainda é 

significativa, e essa queima representava, no ano 2000, 2,7% da carga total de 

doenças perdendo entre os fatores ambientais apenas para a água não 

potável e a falta e saneamento (WHO, 2006). O estudo do UNEP (2011) 

aponta ainda inúmeros custos aumentados de poluição do ar, e que as 

energias renováveis são alternativas para minimizar os riscos a saúde 

causados. 

Para políticas públicas é necessário considerar um balanço inteligente 

entre as alternativas disponíveis, principalmente: 

 Políticas de incentivo a eficiência energética, tais como a 

rotulagem de produtos quanto à eficiência energética. Isso inclui 

programas como o Procel e a categorização de edifícios quanto à 

eficiência energética; 

 Políticas e comando-e-controle quanto à regulamentação técnica 

de elementos de engenharia como lâmpadas e motores; 

 Políticas de incentivo a geração descentralizada, com inserção do 

excedente na rede das concessionárias; 

 Incentivo ao retrofit inteligente de equipamentos quando a 

vantagem em consumo energético suplantar o inconveniente da 

geração antecipada de resíduos; 

 Aplicação do princípio do poluidor-pagador na geração de 

energias menos sustentáveis. 

 Marcos regulatórios sobre a geração, distribuição e venda de 

energia derivada de fontes renováveis, como por exemplo, 

energia fotovoltaica. 
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CONCLUSÃO 

 

O aumento demográfico da população humana e sua organização em 

cidades está diretamente atrelado ao maior consumo de matéria e energia, 

gerando assim impactos negativos para a sociedade. No entanto, a vida em 

centros urbanos não se limita ao crescimento da população humana e nem ao 

demasiado consumo de energia, mas às diversas atividades culturais, 

recreativas, sociais e econômicas.  

Uma alternativa para se construir cidades inteligentes e sustentáveis a 

partir do modelo pré-existente é o de se considerar os problemas e os 

desafios de uma cidade de forma integrada. Isso significa que se deve 

entender, por exemplo, que o impacto de poluentes atmosféricos devido ao 

aumento da frota veicular está diretamente relacionado à questão da 

mobilidade urbana, a qual se encontra associada às construções de novas 

malhas viárias ou mecanismos alternativos de transportes. Ainda neste 

raciocínio, deve-se entender que a ampliação da malha viária para fins de 

melhoramento na mobilidade gera impactos na biodiversidade e nos serviços 

ecossistêmicos, que por sua vez torna vulnerável a situação de alguns 

compartimentos naturais do ecossistema, como por exemplo, o estoque de 

água no solo de uma cidade. Assim, a formação de cidades inteligentes e 

sustentáveis exige esforços multidimensionais e interconectados. 
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Capítulo 6 

 

 

VISÃO SISTÊMICA E SUSTENTABILIDADE URBANA:  

PERSPECTIVAS TEÓRICAS E APLICABILIDADE 

 

Izes Regina de Oliveira32 

Geraldo Milioli33 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O processo de industrialização do início do século XX trouxe a 

urbanização no encalço do progresso econômico e o impacto ecossistêmico. 

Neste contexto a sociedade absorveu problemas que se evidenciam nos 

medos, riscos, doenças, além das crises ecológicas, sociais e econômicas. Ao 

agravamento destes problemas urbanos e ecológicos e da desigualdade 

social, no dizer de Prigogine e Stengers (1997), o racionalismo da ciência não 

ajudou o cotidiano do homem, nem do meio, tampouco dos saberes. Estes 

problemas são complexos e transformam o conceito da ciência e do 

pensamento citados pelas autoras, cuja mudança volta a dar significação à 

inteligência dos saberes e práticas antigas, tão bem utilizadas pela 

Permacultura e pelas ecovilas que a ciência moderna e o consumismo 

negligenciaram.  

A recorrência dos problemas, sua complexidade e a dificuldade de 

solucioná-los no formato racional demonstram que estamos em uma época 

de transição, a qual alcança a ciência e a vida prática. Assim, as cidades e seus 

                                                           
32 Arquiteta e Urbanista, Mestre e Especialista em Planejamento Urbano, professora na ESUCRI – 
Escola Superior de Criciúma. Rua Gonçalves Lêdo, 185 - Centro, Criciúma - SC, CEP 88802-120. -
mail izesdeoliveira@hotmail.com 
33 Sociólogo, Dr. Professor/Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 
(PPGCA-UNESC) e Coordenador do Laboratório de Sociedade, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(LABSDMA) da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. Av. Universitária 1105, Bairro 
Universitário, Bloco P-7, Cx. Postal 3167, CEP 88806-000, Criciúma, Santa Catarina. E-mail 
geramil@unesc.net 
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habitantes precisam adaptar-se às mudanças, quanto ao estilo de vida, na 

concepção das construções, na forma da cidade e seu desenvolvimento.  

A partir do século passado a ecologia emergiu das ciências biológicas 

para as ciências naturais e sociais como uma nova ciência que interagem 

entre si o ecossistema, a paisagem, a região, a biosfera e o ser humano com 

todas as suas dimensões, os quais não podem ser tratados separadamente, 

porque fazem parte de um sistema único e complexo (ODUM, 1988). 

O histórico dos debates das Nações Unidas com propostas do Clube de 

Roma nos anos de 1970 para conter o crescimento, da Comissão de 

Brundtland (1987) que trouxe a definição de desenvolvimento sustentável e 

das Metas do Milênio (2000), indica a complexidade dos problemas urbanos 

para soluções analíticas. Desta forma o pensamento foi se ajustando ao 

debate ambiental colocando limites ao desenvolvimento, recomendando 

sustentabilidade e estabelecendo parcerias em busca de um novo modelo. 

Quando da Rio +10, na Cúpula da Terra 2002, os princípios ecossistêmicos e 

relações sócio ecológicas foram aspirações que levaram a aprovar os Dez 

Princípios de Melbourne, cujo quinto princípio modela as cidades como um 

ecossistema sustentável, base deste artigo.  

Neste ponto de vista os estudos de Frijof Capra (2002, 2006a, 2006b) e 

Edgar Morin (1984, 2001, 2003), colocam os humanos como parte do sistema 

sócio ecológico cujo foco está nas relações e processos que suportam a vida 

em suas inúmeras formas, especialmente as participações, parcerias e 

cooperações. 

Embora não haja modelo conceitual capaz de agregar o 

desenvolvimento sustentável no todo coerente, exemplos urbanos com 

atenção na direção ecossistêmica salpicam de forma fragmentada e pontual. 

Sendo assim, este artigo parte do princípio de que a cidade é um verdadeiro 

ecossistema e a aborda como um ecossistema sustentável, no seu todo, com 

uma hipótese prática para ajudar na transição para o desenvolvimento 

sustentável. Estuda nos sistemas, a interdependência entre indivíduos, 

sociedade e natureza e o todo integrado, cuidando da relação de 

interdependência destes com o processo cíclico da natureza. 

A justificativa deste trabalho é formar estratégias para recuperar e 

renovar as cidades como um todo, reorientar a sociedade e sugerir 

alternativas para mudanças de ações no tratamento da cidade e da 

arquitetura para fins da transição para a sustentabilidade; possibilitar uma 
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proposta política, permitindo subsídios e auxílio aos gestores urbanos, com 

enfoque na mudança de paradigma. Importa devido à urbanização crescente 

dos países latinos e do planeta. Desta forma, o objetivo é repensar o 

desenvolvimento, beneficiar mutuamente o homem e a natureza e tratar a 

cidade à luz do conceito de ecossistema urbano sustentável. 

De natureza qualitativa, o enfoque é exploratório e propositivo e 

desenvolve um discurso analítico e descritivo, que segundo Chizzotti (2001) 

propícia uma compreensão qualitativa do tema, neste caso, o ecossistema 

urbano. A origem metodológica bibliográfica vem da obra “Sustentabilidade 

Urbana e Ecossistemas: reflexões sobre a sociedade, o meio ambiente e o 

desenvolvimento dos municípios” de Oliveira e Milioli (2014). 

O propósito não é uma exposição exaustiva do conceito de sistemas e 

ecossistemas, apenas caracterizar uma base de conceitos sistêmicos em 

Morin (1984, 2001, 2003) e Capra (2002, 2006a, 2006b), mas objetiva um 

estudo da cidade de Criciúma, sul de Santa Catarina, quanto sua realidade 

atual e sua compatibilidade à visão ecossistêmica. Aponta estratégias 

propositivas para reconduzir o desenvolvimento urbano e supõe auxiliar a 

reconstruir cidades com bases sustentáveis. 

 

1 O PENSAMENTO SISTÊMICO  

 

Os complexos problemas das cidades contemporâneas impõem à 

reflexão e vislumbram um envolvimento conectado com a sustentabilidade 

do município em todas as dimensões, no que concerne à relação 

ecossistêmica do homem com a natureza na busca da regeneração dos 

espaços municipais e da garantia da vida dos seres vivos que habitam esse 

ambiente, sua cultura e sua história. 

A cidade perdeu com o tratamento tradicional dos problemas urbanos 

o que levou Jane Jacobs (2001, pág. 484) a citar o equívoco no tratamento 

das cidades contemporâneas:  

 
Os teóricos do planejamento urbano moderno convencional têm 

confundido constantemente os problemas das cidades com problemas 

de simplicidade elementar e de complexidade desorganizada e têm 

tentado analisá-las e tratá-las dessa maneira. Sem dúvida essa 

imitação das ciências físicas não foi consciente. Provavelmente foi 

fruto, como costumam ser hipóteses da maioria das linhas de 
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pensamento, do cabedal de sementes intelectuais que germinavam na 

época. No entanto, entendo que esses equívocos não poderiam ter 

ocorrido, e certamente não teriam sido perpetuados como foram, sem 

um grande descaso pelo próprio assunto – as cidades. Esses equívocos 

interpõem-se em nosso caminho; é preciso desmascará-los, 

reconhecê-los como estratégias impraticáveis e descartá-los. 

 

Enquanto Capra (2006a, pág. 23) cita que a recorrência de favelas, 

pobreza e criminalidade está identificada à crise de ideias: 

 
[…] o fato de a maioria dos intelectuais que constituem o mundo 

acadêmico subscrever percepções estreitas da realidade, as quais são 

inadequadas para enfrentar os principais problemas de nosso tempo. 

Estes problemas […] são sistêmicos, o que significa que estão 

intimamente interligados e são interdependentes. Não podem ser 

entendidos no âmbito da metodologia fragmentada que é 

característica das nossas disciplinas acadêmicas e de nossos 

organismos governamentais. Tal abordagem não resolverá nenhuma 

de nossas dificuldades, limitar-se-á a transferi-las de um lugar para 

outro na complexa rede de relações sociais e ecológicas. Uma 

resolução só poderá ser implementada se a estrutura da própria teia 

for mudada, o que envolverá transformações profundas em nossas 

instituições sociais, em nossos valores e  ideias. 

 

Desta forma o modelo não resolveu os problemas da cidade, pois 

como não acompanhou o pensamento moderno sobre as ciências 

socioambientais, andou na contramão do processo sistêmico. Além desses 

autores, encontramos na literatura, outros que respondem que a 

possibilidade da sustentabilidade do desenvolvimento está justamente na 

abordagem sistêmica dos assentamentos humanos e das cidades, aos moldes 

da natureza-biomimetismo. 

 

1.1 CAPRA, MORIN E A ABORDAGEM ECOSSISTÊMICA 

 

Para Capra (2006a) este método de observação concebe o mundo 

como um todo integrado, que por sua vez, pode ser entendido pela visão 

sistêmica. 

Assim, as redes de relações estão embutidas em redes maiores, cuja 

exemplificação está o ser humano com suas dimensões, o ser humano com a 

cidade, a cidade com seus bairros que formam uma estrutura que compõe o 
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todo que é a própria cidade que surge destas relações que organizam as 

partes, que está rodeado pelo ecossistema natural, que faz parte do globo 

terrestre. 

Diferente da abordagem analítica que analisa reduzindo em partes 

ainda menores, na abordagem sistêmica as propriedades das partes podem 

ser entendidas apenas a partir da organização do todo. Assim, o pensamento 

sistêmico é oposto ao pensamento analítico porque é contextual, ou seja, 

coloca a análise “no contexto de um todo mais amplo,” considerando o seu 

meio ambiente. Por isso “podemos dizer que todo pensamento sistêmico é 

pensamento ambientalista” (CAPRA, 2006a, p. 47).  

Capra (2006) coloca a alfabetização ecológica como a maneira de 

perceber e se conscientizar da interdependência entre os sistemas naturais e 

o homem. Neste ponto o autor admite a transdisciplinaridade. 

Morin (2001) afirma que o homem faz parte de uma organização 

inter-relacionada nas diversas dimensões da sua subjetividade (as artes, a 

cultura e as tradições espirituais). Assim o pensamento complexo está 

associado à ideia de unidade e ao mesmo tempo de diversidade. Pode-se 

dizer que o ser humano é único, embora ao mesmo tempo um ser biológico, 

social, cultural, psíquico e espiritual, por isso mesmo deve ser estudado com 

base no pensamento complexo sob a ótica multidimensional. Portanto o 

pensamento sistêmico de Morin é complexo e inclui a inter e 

multidisciplinaridade. 

 

2.1.1 Resumo do Pensamento Sistêmico de Frijof Capra 

 

A visão da mecânica newtoniana no final do século XIX era a da 

termodinâmica, cuja segunda lei
34

 afirmava a dissipação não recuperada da 

energia mecânica, em forma de calor. Constava que qualquer sistema físico 

isolado, ou “fechado”, se encaminharia espontaneamente em direção a uma 

                                                           
34 1ª Lei: Numa transformação a energia e a matéria não são nem criadas, nem destruídas, são 
conservadas (no total as mesmas quantidades à entrada e à saída): “nada se cria, nada se perde”, 
tudo se transforma. (PILLET, 1993: 145)2ª Lei: A todo fluxo de energia deve estar associado um 
fluxo de calor no qual desaparece a energia que não está disponível para os sistemas: a entropia 
de qualquer processo real aumenta sempre; a noção de entropia mais conhecida é a de 
deterioração (PILLET, 1993: 144). 
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desordem sempre crescente e a entropia
35

 continuará aumentando. Esta era 

uma visão oposta à imagem evolucionista dos biólogos da época, a de um 

mundo vivo, capaz de ordem e complexidade crescentes. Com a nova teoria 

de sistemas, de ordem e desordem, nos sistemas abertos (como as cidades), 

a entropia pode decrescer e a segunda lei da termodinâmica pode não se 

aplicar (CAPRA, 2006a). 

A abordagem sistêmica enfatiza as relações de forma dinâmica, e um 

novo modo de pensar em termos de conexões, relações e contexto. Coloca 

como característica geral a visão das partes para o todo. Para entender o 

todo deve se entender as interconexões de suas partes. “… não há partes, em 

absoluto. Aquilo que denominamos parte é apenas um padrão em uma teia 

inseparável de relações” (2006a, p. 47). 

Desta forma, percebem-se os problemas sociais e culturais do mundo 

inter-relacionados ao sistema econômico e aos recursos da natureza, os quais 

estão diretamente interligados a catástrofes e disfunções das cidades.  

“As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas”, e “são 

destruídas quando o sistema é dissecado” em elementos isolados (2006a, p. 

46). Por isso, as partes de uma cidade (bairros) só podem ser entendidas 

dentro do contexto maior (a organização da própria cidade), considerando, 

ainda, o seu meio ambiente. 

Os sistemas são, ao mesmo tempo, independentes de influências 

ambientais, mas interagindo continuamente com o ambiente (2006, p. 263).  

                                                           
35 Entropia: “O segundo princípio, esboçado por Carnot e reformulado por Clasius (1850), 
introduz a ideia não de desperdício, que contraria o primeiro princípio, mas de degradação de 
energia. Enquanto todas as formas de energia podem se transformar integralmente uma na 
outra, a energia que toma forma calorífica não pode se reconverter inteiramente, perdendo 
então uma parte de sua aptidão para efetuar um trabalho. Ora, toda transformação, todo 
trabalho libera calor, contribuindo para esta degradação. Esta diminuição irreversível da aptidão 
de se transformar e de efetuar um trabalho, própria do calor, foi denominada de entropia.” […] 
“O impressionante é que o princípio de degradação de energia de Carnot, Kelvin, Clasius tenham 
se transformado em princípio de degradação de ordem ao longo da segunda metade do século 
XIX…” […] “todo aumento de entropia é aumento de desordem interna. O segundo princípio não 
se coloca apenas em termos de trabalho. Ele se coloca em termos de ordem e desordem. Ele se 
põe de repente em termos de organização e desorganização, já que a ordem de um sistema é 
constituída pela organização que dispõe os elementos heterogêneos em um todo. Portanto, 
entropia significa ao mesmo tempo: degradação de energia (desordem molecular, 
homogeneização), degradação de ordem (macroscópico, equilíbrio térmico), degradação de 
organização (impossibilidade de transformação)” Mas a desordem não se refere apenas aos 
sistemas fechados, mas aos abertos como a cidade. “È desintegrando-se que o cosmos se 
organiza.” (MORIN, 2003, p. 53, 54 e 56). 
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Para a compreensão da natureza da vida, Capra (2006a) sintetiza o 

sistema em três perspectivas diferentes: padrão, estrutura e processo, 

inseparáveis e totalmente interdependentes. O entrelaçamento do padrão 

envolve qualidades físicas (mapeamentos), sua estrutura que envolve 

quantidades (pesos e medidas) e o processo que é a organização 

propriamente dita. Outra característica do sistema é sua organização em 

níveis sistêmicos. 

Sistemas aninhados dentro de sistemas são encontrados em todo o 

mundo vivo - por exemplo, o conceito de estresse de uma cidade - o nível 

sistêmico pode ser a população, seu tamanho e a expansão urbana pode ser 

o estresse.  

O processo da vida é identificado com a cognição, “que é talvez o 

aspecto mais revolucionário e mais instigante dessa teoria, uma vez que ela 

promete, finalmente, superar a divisão cartesiana entre mente e matéria.” 

(CAPRA, 2006a, p. 144). A mente é o próprio processo de vida, atividade que 

organiza os sistemas vivos em todos os níveis. Os organismos mais simples 

têm mente e são capazes de perceber as mudanças de temperatura, luz, e 

outros. O processo de conhecer é mais que pensar, pois envolve percepção, 

emoção e ação.  

Da mudança das partes para o todo surge outra característica: a rede 

de relações que organiza as partes. Esta organização tem um padrão, 

chamado autopoiese ou “autocriação”, é um padrão de rede, no qual a 

função de cada componente consiste em participar da produção ou da 

transformação dos outros componentes da rede (2006a e 2006b). 

 

2.1.2 Resumo do Pensamento Sistêmico de Edgar Morin 

 

O caráter polisistêmico do universo é uma impressionante arquitetura 

de sistemas se edificando uns sobre os outros, contra os outros e entre os 

outros, em um grande jogo, circulando, flutuando, se envolvendo (MORIN, 

2003). A realidade do sistema, para Morin, é a interação, a organização, a 

unidade complexa do todo enquanto todo; as transformações que se 

operam sobre as partes, seus antagonismos e suas qualidades emergentes. 

 

 Interação. Um objeto organizado ou sistema não pode mais ser 

encontrado unicamente na natureza dos seus elementos, mas, em 
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um sistema organizacional que transforma o caráter dos 

componentes. Portanto a complexidade indica que tudo está 

ligado a tudo, em uma rede de relações interdependentes 

(MORIN, 1984). A interação são ações que organizam e 

transformam elementos ou fenômenos, entre ordem e desordem 

que existe entre a inter-relação organizacional do sistema. Está 

nas três faces de um mesmo fenômeno que o autor define como 

conceito trinitário (inter-relação/organização/sistema). Há 

sempre desperdício na interação entre ordem e desordem 

(MORIN, 2001/1984). Morin apresenta a diversidade dos sistemas 

e critica a ciência clássica reducionista que rejeita o diverso, 

concebe sistema como unidade de complexidade global 

organizada de inter-relações entre elementos, ações ou 

indivíduos. Desta forma o sistema cidade é a unidade que vem da 

diversidade (pluralidade ou multidimensionalidade). Ela é única 

(unidade) ao mesmo tempo em que interage com sua 

diversidade: a sociedade, a história, a cultura, o ambiente, a 

estrutura urbana, o transito e seu patrimônio construído. 

 Organização. Não basta a inter-relação do todo, deve haver 

organização nesta inter-relação entre o todo. Partindo da ideia de 

que a organização interliga a totalidade “pode-se conceber o 

sistema como unidade global organizada de inter-relações entre 

elementos, ações ou indivíduos” (2003, p.133). No caso das 

cidades que comportam um sistema aberto, o qual se organiza 

nas interações de ordem e desordem com o meio ambiente. 

Morin (2003, p.100) diz que a é a emergência do sistema, que 

mostra que “o universo é fundado não em uma unidade 

indivisível, mas em um sistema complexo.” A inter-relação 

organizadora produz uma unidade global, dotada de propriedades 

ou qualidades que não existiriam no nível das partes isoladas 

(MORIN, 1984). O indivíduo, ao mesmo tempo é dependente na 

sua autonomia em uma circularidade que o singulariza. Assim, 

assinala o princípio da dependência entre si de todos estes 

sistemas, formando uma unidade complexa.  

 Unidade complexa. São ações recíprocas entre as ideias de ordem 

e desordem e transformam e organizam elementos ou fenômenos 
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(2003, p.72). A inter-relação produz algo mais que as simples 

partes isoladas como o sistema urbano que é global, uno e 

complexo e dispõe de qualidades que não se pode reduzir à soma 

dos indivíduos que a constituem. (1984, p. 61). O sistema 

reconhece as partes no todo e o todo nas partes como em um 

círculo vicioso, que sem poder anular suas características, tornam-

se complementar “no mesmo movimento que as associa”. Como 

os habitantes que produzem a cidade que os produz. Como as 

estruturas físicas (ruas, prédios, bairros, sistema viário) que se 

transformam no sistema urbano. 

 Transformação. Quando a organização cria a ordem e a 

desordem, são as transformações energéticas que se operam 

sobre as partes. A presença e a produção da desordem levam o 

paradigma da organização a reconhecer as incertezas e 

antagonismos (2003). 

 Antagonismos. Estas transformações podem suscitar desordens e 

antagonismos que também os integram e alimentam-se deles. 

(MORIN, 1984, p. 63). Por isso, o sistema evolui no sentido da 

desorganização (MORIN, 2003). 

 Emergências. Nas transformações pode surgir uma propriedade 

nova, como um salto lógico, o fenômeno que faz a originalidade 

do sistema que Morin (2003) chama de emergência. Representam 

uma qualidade nova com relação aos componentes. 

 

2.2 PENSAMENTO ECOSSISTÊMICO 

 

O ecossistema é um fenômeno de integração natural entre vegetais, 

animais e humanos com caráter auto-organizado e organizacional em 

combinação de relação de espécies diferentes, donde resulta uma espécie de 

ser vivo que é o próprio ecossistema. Este “ser vivo” é muito robusto porque 

se reorganiza e evolui, e é ao mesmo tempo muito frágil. Portanto, degradar 

o ecossistema é degradar o próprio homem, que por ser um sistema aberto, 

precisa se alimentar de energia, de ordem e complexidade (MORIN, 1984, p. 

250). 

Da mesma forma, o ecólogo urbano Salvador Rueda (2000) cita que os 

homens e as cidades são ecossistemas interdependentes de outros sistemas 



122 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

mais amplos que constituem seu entorno, em uma unidade íntima, onde as 

informações, matérias e energia se entrecruzam e formam uma base 

complexa que mantêm a estrutura da cidade. Diz ainda que igualmente, os 

entornos dos assentamentos urbanos se modificam em consequência desta 

relação. 

A cidade aos moldes do “mau desenvolvimento” é um sistema 

heterotrófico ou incompleto porque não capta energia suficiente e necessita 

de contribuições de outros sistemas autotróficos (ODUM, 1988; 2004). Se a 

cidade transformasse seu metabolismo incluindo os extensos ambientes de 

entrada e saída, reciclando resíduos e recursos, utilizando energia renovável, 

poderia ser considerada um ecossistema no sentido completo e sustentável.  

Como comparar a abordagem da cidade como um ecossistema 

sustentável à modelagem dos sistemas? Modelar a cidade aos ecossistemas 

naturais de forma que a mesma produza na sua biorregião, fixe energia 

primária, não gere resíduos, tampouco sobrecarregue seus sistemas de 

decomposição e tenha características de metabolismo circular, envolva 

diretamente a população em parcerias e cooperativas na consolidação da 

qualidade de vida, é uma abordagem ecossistêmica e responde a questão 

como abaixo descrito.  

As cidades contemporâneas são ciclos lineares porque geram resíduos, 

não se retroalimentam, não introduzem os resíduos no ciclo sistêmico (PESCI, 

2004). Esta sociedade de fluxo linear é setorial, especializada e baseada na 

extração e nos recursos minerais não renováveis. Isto levou a fatores que 

influenciaram na sustentabilidade da cidade: poluição, pobreza, tecnologia e 

estilos de vida (FRANCO, 2000).  

O funcionamento linear deixa rastros de degradação tanto ecológica 

como social e cultural que podem chegar até áreas onde lhe proporcionem 

recursos materiais ou humanos, ou forneçam-lhe local para o depósito do seu 

lixo e poluição, que podem alcançar distância de dimensão local a global, e 

ainda causar impactos em terras férteis, mares e florestas. Estes rastros são 

chamados de “pegada ecológica”. 

Qual a dimensão de uma cidade em busca da sustentabilidade? A 

abrangência das necessidades de consumo e descarte dentro dos limites 

territoriais estará dentro das suas dimensões sustentáveis. Para se 

transformar em um ecossistema urbano sustentável, deverá ainda, 
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reconhecer a natureza como parte do sistema como também, atender as 

necessidades socioculturais da população.  

Assim, a teoria dos sistemas vivos, poderá unir comunidades 

ecológicas e comunidades humanas e transformar as cidades em um 

ecossistema completo. A tônica desta transformação é a mudança para o 

paradigma sistêmico, no qual pensamentos, atitudes, educação, e ações, 

reconhecem a natureza como parte do sistema. Ao reconhecer a natureza 

como parte do sistema, ela passa de exterior a ser o centro do pensamento 

complexo de relações onde o homem é um dos aspectos parciais (RUEDA, 

2000).  

Richard Rogers (2001), em “Cidades para um pequeno planeta”, cita o 

estudioso de ecologia urbana, Herbert Girardet, o qual sugere transformar o 

metabolismo linear da cidade, na busca de um metabolismo circular
36

, em 

que o consumo e o lixo são reduzidos e a reutilização de recursos é 

maximizada. Enfatiza na conservação dos recursos não renováveis, e insiste 

no consumo dos renováveis, objetivando um sistema circular de uso e 

reutilização que aumenta a eficiência global do núcleo urbano e reduz o 

impacto no meio ambiente, em substituição aos atuais processos lineares de 

poluição e degradação. Na figura (01), o autor compara os dois 

metabolismos. 
  

                                                           
36  “Cidades com metabolismo linear consomem e poluem em alto grau e cidades com 
metabolismo circular minimizam novas entradas de energia e maximizam a reciclagem”. Herbert 
Girardet apud Richard Rogers (2001). 
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Figura 1: Metabolismo Circular  

 

 
Fonte: Herbert Girardet apud Rogers (2001) 

 

O ecossistema natural, no contexto urbano ou rural, cria uma rede de 

reservas na cidade que ajuda a manter e proteger os serviços vitais do 

ecossistema: de regulação (do clima, enchentes, equilíbrio de nutrientes), 

regeneração da atmosfera, ciclo da água (filtragem de superfície e subsolo); 

cultural (ciência, espiritual, estético, cerimonial e lazer); de abastecimento de 

alimentos e remédios; e de apoio na ciclagem de nutrientes, fotossíntese e 

formação do solo. Estes serviços poderão suprir alguma necessidade 

alimentar interna, ainda transformar a paisagem urbana e dar 

sustentabilidade ao ecossistema humano e urbano (Avaliação Ecossistêmica 

do Milênio). 

O paralelo que Capra (2006b) faz entre comunidades naturais, 

ecossistemas e comunidades humanas, não é apenas uma metáfora, pois a 
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ligação entre estes fornece o entendimento de que todos são sistemas vivos 

fazem parte do pensamento sistêmico e da abordagem ecossistêmica. 

Entender os princípios básicos dos ecossistemas naturais e aplicá-los 

de modo que estes princípios se manifestem como princípio para o 

desenvolvimento urbano é proposta de Capra (2006b, p. 231) para um 

ecossistema urbano sustentável. Desta forma identifica e sugere cinco 

princípios básicos da ecologia como diretrizes a serem utilizadas na cidade: 

 

INTERDEPENDÊNCIA: dependência mútua dos processos vitais dos 

organismos cujas relações envolvem muitos laços de realimentação de 

natureza cíclica, o que leva a → RECICLAGEM: fluxo cíclico de recurso 

– transformar o descarte dos resíduos em recursos e para alcançar 

padrões sustentáveis de produção e consumo. A realimentação 

envolvendo laços de → PARCERIA E COOPERAÇÃO: os intercâmbios 

cíclicos de energia e recursos são sustentados por cooperação 

generalizada nos ecossistemas naturais. Parceria é tendência para 

formar associações, estabelecer ligações e certificado de qualidade da 

vida. (CAPRA, 2006b, p. 233). Isto propõe → FLEXIBILIDADE a qual 

tende a colocar o sistema em equilíbrio. O princípio da flexibilidade 

corresponde à estratégia de resolução de conflitos (CAPRA, 2006b) 

desde que haja → DIVERSIDADE: um sistema diversificado será flexível 

e vice-versa. Quanto mais variáveis como religião, habilidades, 

costumes, nível cultural diferente e diversidade étnica, em uma 

comunidade humana, mais flexível à mudança e maior os limites de 

tolerância (CAPRA, 2006b, p. 235). 

 

A multiplicidade de relações marca a complexidade e a autonomia 

estabelecida com o ecossistema. Quanto mais rico em espécies maiores os 

mecanismos de equilíbrio. Por isso, resgatar a cultura dos povos também é 

importante para compreender a essência da existência e aguçar a 

participação. O autor sugere uma política cultural constituída de novas 

humanidades para enfrentar esta crise (MORIN, 1984, p. 290). 

Percebeu-se, por meio deste estudo, que os assentamentos 

sustentáveis como as ecovilas, os agroecossistemas permaculturais, as 

ecocidades, e cidades compactas, têm características análogas às dos 

sistemas saudáveis e organismos vivos. 
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2.3 PERSPECTIVAS DO ECOSSISTEMA URBANO E A SUSTENTABILIDADE 

 

Comparamos o estudo dos ecossistemas com a realidade de Criciúma 

por meio dos levantamentos bibliográficos, mapas, e o conhecimento sobre a 

cidade. Percebeu-se que Criciúma está desalinhada em relação à dinâmica do 

seu ecossistema. 

Entre outras desconexões, o alimento como um todo, vem 

necessariamente de recursos naturais de outras regiões, ou de outros países; 

a água disponibilizada não é aquela que cai sobre a cidade, vem 

necessariamente de outro município; o lixo produzido não circula de volta 

para o solo que produziu o alimento, é envolvido por outras redes de 

sistemas; o automóvel é mais valorizado que o pedestre; o uso de energia 

total não é fixada no local, vem de outros sistemas e de outro município; a 

vegetação não ajuda a diminuir a poluição de ar, águas e solo tampouco as 

enchentes porque não tem uma cobertura maciça e interconectada. 

Outros fatores provocaram o desalinho do ecossistema urbano de 

Criciúma:  

 Expansão urbana. A partir do Plano Diretor de Criciúma/1999 - 

PD/1999, o descontrole da ocupação urbana através da ampliação 

do perímetro urbano não apenas influenciou no aumento de 

grandes vazios urbanos, como diminuiu a biodiversidade com a 

mudança de usos das áreas de agricultura e reservas naturais; isto 

também contribuiu para os gastos públicos, obrigando o Poder 

Público a expandir os serviços e equipamentos urbanos. A perda da 

escala local e biorregional altera a conexão entre a cidade e os 

habitantes o que acarreta a dependência do transporte, para mais 

população residente, de alcançar o centro urbano.  

 Circulação intraurbana. Fatores ocasionados pela expansão urbana 

mais a densificação do centro urbano criada pelo PD/1999 

influenciaram na circulação intraurbana. Estes fatores agregados ao 

modelo viário, resultado da localização do Terminal Central (1994) 

mais o aumento do número de veículos, intensificaram o tráfego e 

aumentaram o congestionamento viário em diversos pontos do 

centro urbano. Para Jan Gehl (2013), o arquiteto da “Cidade para 

todos”, é necessário reforçar o aumento da preocupação com os 

pedestres, com os ciclistas e com a vida na cidade em geral.  
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 Verticalização. O índice de altura das edificações definido pelo 

PD/1999 e que permaneceu na revisão do mesmo, intensifica a 

verticalização do centro urbano. Resultou na alta densidade, 

aumento do número de automóveis, congestionamentos de 

trânsito, subordinação às tendências do mercado, falta de áreas de 

estacionamento e o aumento considerável da pegada ecológica. No 

pensamento de Capra (2006b) o crescimento excessivo e fora da 

escala humana caminha de mãos dadas com a fragmentação, a 

confusão e o colapso, levando ao desequilíbrio social e ecológico, 

diminuindo a saúde no plano individual. No que Odum (1984) replica 

ao afirmar que as cidades podem atingir dimensões superiores 

àquelas que para seu próprio bem lhes convêm. Portanto, cada 

cidade precisa descobrir sua densidade ótima.  

 Revisão do Plano Diretor. Puramente quantitativa. Faltou estudar os 

problemas como um todo, com suas variáveis complexas e 

diversificadas e não apenas as questões numéricas.  

 A questão da poluição – ar, águas e solo. O cenário ambiental 

abriga um contingente de 5.500 ha de áreas degradadas pelo 

processo de mineração do carvão. Apresenta um conjunto de rios 

contaminados- 786 km de leitos, águas, e 77 lagoas ácidas; 

montanhas de rejeitos piritosos - 115 depósitos, cadastrados no 

projeto de Recuperação Ambiental desenvolvido pelo Comitê Gestor 

de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina 

(SCHNEIDER, 2008, p. 42). Quanto à recuperação destas áreas 

poluídas, as “experiências demonstram que os ecossistemas 

localmente danificados podem ser restaurados, mas somente por 

grandes esforços e despesas“. (ODUM, 1988, p. 17). 

 A cultura do carvão na paisagem urbana. A marca cultural do carvão 

se apresenta em diversas formas e símbolos, carece, porém, de 

identidade. No pensamento sistêmico uma comunidade sustentável 

valoriza as culturas tradicionais, pois, a diversidade cultural produz 

emergências com novos elementos culturais. Isto é primordial para o 

ecossistema urbano. No pensamento de Capra (2006b) a 

interdependência entre os componentes diversos como as diversas 

culturas, enriquece as relações e flexibiliza o sistema. 
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 Cenário natural e construído. Devagar Criciúma perde suas 

construções históricas e desconsidera a paisagem natural. Schlee et 

al (2009) afirmam que é necessário preservar o ambiente construído 

e a paisagem para construir a identidade e a memória do lugar. 

 A questão da habitação. Mapas municipais baseados nas ortofotos 

de 2001 constataram a falta de 5.000 habitações. Reconhecida e 

enumerada, portanto, a necessidade de atenção ao setor (UNESC – 

IPAT, 2008). Agora o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV 

melhorou estes números. Aplicar os princípios ecossistêmicos das 

ecovilas e da Permacultura é sugestão deste estudo que propõem 

ambientes equilibrados e produtivos em alimentos, energia, abrigo, 

além de infraestrutura social e econômica.  

 

3. CONCLUSÃO 

 

Não há consenso para a definição de sustentabilidade, tampouco do 

que se constitui uma cidade sustentável e na literatura não encontramos um 

modelo conceitual capaz de agregar o desenvolvimento sustentável no todo, 

muito embora existam características sustentáveis pontuais, espalhadas 

pelas cidades brasileiras e do planeta. 

Dos conceitos vistos a preocupação se volta à redução do consumo 

dos recursos naturais e a minimização dos resíduos para a melhoria da 

capacidade dos ecossistemas para não colocar em risco as gerações futuras 

(OLIVEIRA e MILIOLI, 2014). 

O modelo de Bossel que Newman e Jennings (2008) apresentam é 

possível integrar de forma mais completa a informação disponível na 

literatura cujo conceito respeita as características intrínsecas e não redutíveis 

das dimensões ambiental, econômica, social e cultural, que integra essas 

dimensões em uma visão sistêmica. 

Desta forma, unimos o pensamento sistêmico de Capra e Morin, às 

nove estratégias de Bossel e abordamos a sustentabilidade do ecossistema 

urbano. 

 

1) Práticas conectivas que alimentam e sustentam a vida. As 

práticas sociais que fortalecem os laços e fazem com que as 

pessoas se sintam parte do lugar, estão relacionadas ao princípio 
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sistêmico da interdependência. A história, a arte, a cultura, os 

cerimoniais, os rituais, as tradições e a religião ligam as pessoas 

entre si e aos elementos da natureza. As culturas tradicionais 

fomentam a ética e as inter-relações. A preservação dos 

conjuntos arquitetônicos dos centros tradicionais e outros 

patrimônios culturais na valorização dos espaços abertos e 

paisagens, o convite às caminhadas e pedaladas reconhecem esta 

conexão. Os urbanistas da ecocidade, Register (2008) e Newman 

(1997), da cidade compacta, arquiteto Rogers (2001) e o ecólogo 

urbano Rueda (2000) e o arquiteto da cidade “viva” Jan Gehl 

(2013) defendem bairros “caminháveis” e espaços públicos bem 

elaborados e qualitativos para facilitar as interações e melhorar a 

convivência e a saúde humana. 

2) A visibilidade do mundo “mais-humano”. A nossa 

responsabilidade sobre as consequências das atividades na 

dinâmica da cidade e nas escolhas sustentáveis na utilização dos 

recursos dá visibilidade aos processos ecológicos, à biodiversidade 

e ao ecodesign. Por isso as cidades mais sustentáveis são também 

chamadas de cidades “verdes”. Assim, incentivar e apoiar a 

criação de estruturas sustentáveis no que diz respeito à água 

(captação e deságue), ao ar, transformar as formas de drenagem 

das águas, aumentar a permeabilidade do solo, vegetar margens 

de rios e usar fluxos de energia e materiais dentro da biorregião 

são exemplos, dentre outros, que deixam a cidade mais humana e 

fortalecem o ecossistema urbano. 

3) Proteger a diversidade cultural, econômica e ecológica. Criar 

programas de plantações visando corredores ecológicos para 

melhorar a resiliência
37

 do ecossistema urbano ligando-os à 

arborização dos passeios incentivando assim o caminhar e 

desestimular o uso do automóvel; incentivar o uso da bicicleta 

definindo vias específicas para ciclismo no município; facilitar as 

                                                           
37 Resiliência: refere-se à habilidade dos ecossistemas retornarem aos seus níveis de 
sustentabilidade após terem sido perturbados. BREMER, 2004. A resiliência pode ser aplicada às 
cidades. Elas também precisam continuar a responder pelas crises e se adaptar a formas de 
mudança e crescimento diferenciado. As cidades necessitam tanto de um interior vigoroso e 
soluções boas, quanto estruturas físicas fortes, para construir o desenvolvimento. NEWMAN, 
Peter. Resiliente cities, 2009. 
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caminhadas como alternativas de interações entre pessoas, a 

melhoria da circulação intraurbana, a diminuição da poluição e 

economia de combustível fóssil; melhorar a acessibilidade, 

delimitar mais áreas exclusivas para pedestres e uso exclusivo de 

táxi e transporte público leve nas áreas centrais. Incentivar 

produção orgânica em cinturões verdes; permitir usos do solo nos 

espaços de expansão urbana que amorteçam a urbanização com 

vegetação maciça e supram a área urbana de alimentos e água, 

tragam equilíbrio climático, reduzam a poluição e ofereçam 

abrigo à avifauna.  

4) Economia local e biorregional de sustento. Criar ecovilas urbanas 

para prover as necessidades básicas de alimentação, nos bairros e 

biorregião; produção de alimentos orgânicos in natura ou 

transformados. Dar suporte ecológico e econômico social para 

habitantes de todas as classes sociais: adotar um estudo sério 

para autoconstrução e melhorar a questão da habitação e 

urbanização das áreas irregulares; transformar as vilas periféricas 

e bairros com a instalação de ecovilas. 

5) Energia solar e arquitetura ecológica. Dar prazo legal para 

exigências sobre a produção de novas edificações 

energeticamente eficientes; incentivar e apoiar a arquitetura 

bioclimática. 

6) Design sustentável dos sistemas de apoio. Incentivar construção 

de edifícios que utilizam princípios de design ecológico e 

tecnologias sustentáveis para água, energia, e esgotamento de 

águas; suscitar preferências na escolha de materiais recicláveis 

e/ou ecológicos. 

7) Gestão adaptativa de instituições policêntricas. Interligar 

funções econômicas sistêmicas em redes de cooperação com as 

culturas tradicionais como uma sociedade industrial sustentável: 

incentivar, maciçamente, grupos artesanais cooperativados, 

englobando toda a população subempregada, para trabalhar os 

resíduos como matéria prima, a exemplo dos agrupamentos ZERI - 

Zero Emissions Research and Initiatives; incentivar a educação 

ecológica nas escolas e comunidades, incentivando desta forma, a 

ciclagem de materiais; incentivar parcerias de produção de 
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alimentos orgânicos integrados com consumidores; incentivar a 

participação popular efetiva nas decisões. 

8) O bairro e a renovação urbana. Orientar a ocupação dos vazios 

urbanos que surgem com a expansão urbana: estudar leis de uso 

do solo mais flexíveis com divisão de zonas multifuncionais. 

Consolidar zoneamentos mistos para que as pessoas possam 

morar junto das atividades diárias, com menores deslocamentos e 

uso de transporte público. Restaurar espaços públicos e trabalhar 

para os processos ecológicos se tornarem viáveis novamente. 

9) Promover a cooperação por meio de parcerias. Ampliar o círculo 

de vida: promover cooperação efetiva entre os habitantes dos 

bairros, entre bairros e entre bairros e associações, inclusive 

internacionais. Encorajar o esforço coletivo por meio da troca de 

informações e do fortalecimento dos canais de participação. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atitudes frente à abordagem analítica de tentar resolver os 

problemas separadamente (analiticamente) se percebem cada vez mais 

limitadas dentro de uma realidade cada vez mais complexa.  

Além disso, a falta de entendimento da interdependência do ser 

humano com a Natureza coloca a sobrevivência em risco. O desprezo pela 

natureza mostra que as catrástrofes e disfunções das cidades estão 

relacionadas ao modelo insustentável baseado no crescimento econômico, 

cujos interesses dificultam a transição para construírem-se comunidades e 

equipamentos sustentáveis. 

Somando-se a isto, a forma como os planejadores vêm tratando dos 

problemas das cidades leva a se pactuar com Jane Jacobs (2001), que o 

planejamento urbano se prendeu a equívocos e estagnou como campo de 

conhecimento e muitas vezes até agravou situações. Desmascarar os 

equívocos é reconhecer as propostas ecossistêmicas e novas políticas sociais; 

é executar o planejamento e a gestão focados para a sustentabilidade do 

desenvolvimento, é incluir a gestão participativa da administração local 

democrática, e descentralizada, a cooperação e parcerias, a atenção à 

biodiversidade e às culturas locais. 
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Apreendeu-se deste estudo que dentre as mudanças mais 

revolucionárias dos últimos tempos, a mudança no método de raciocínio 

talvez seja a mais profunda, porquanto difícil. Mas concorda-se com Newman 

e Jennings (2008) que a perspectiva de pensar a cidade como um ecossistema 

sustentável dá um passo adiante aos desafios urbanos.  

O exemplo de abordagem ecossistêmica como a ecovila cultua 

soluções viáveis para erradicação da pobreza e da degradação do meio 

ambiente e combina um contexto de apoio sociocultural com um estilo de 

baixo impacto. Por esta visão a abordagem sistêmica entende que é possível 

a autossuficiência urbana e comunitária.  

Muito embora a mudança de paradigma desafie o pensamento 

tradicional entende-se que é tempo de repensar o lugar de viver. Outros 

exemplos de abordagem ecossistêmica e ações de governantes visionários de 

diversos países começam a influenciar também a cidade tradicional brasileira, 

muito embora pontualmente: novas políticas de apoio e incentivos fiscais aos 

edifícios que utilizam design sustentável, como uso de energia renovável, 

telhado jardim, captação das águas pluviais, tratamento biológico de águas 

locais, banheiro seco, aquecimento solar, reflorestamentos urbanos e rurais, 

e outras práticas “verdes”, como produção orgânica, reciclagem de produtos 

residuais, e participações efetivas já são realidade em cidades brasileiras.  

Este artigo conclui que copiar os ecossistemas naturais como modelo 

para a sustentabilidade do desenvolvimento dos ecossistemas urbanos pode 

fornecer a orientação na transformação da evolução humana nas cidades e 

na forma alternativa para viver como na comida, na água, nos sistemas de 

energia, na habitação e nas estruturas urbanas. Além disso, o aumento da 

biodiversidade reduz as emissões de carbono, ajuda no contexto 

socioeconômico e ecológico, assim como dá vida e saúde à cidade, melhora o 

clima e traz alegria no viver. 
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Capítulo 7 

 

 

MEIO AMBIENTE:  

ENCONTRO ENTRE ARQUITETURA E SUSTENTABILIDADE 

 

Heitor da Costa Silva
38

 

Silvia Garcia Tavares
 39

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
O meio ambiente é o território das conquistas intelectuais do homem; 

é impreciso e variável, dependente da tecnologia e da habilidade social para a 

conquista e definição desse território. O conceito de sustentabilidade 

enquanto é empregado para qualificar, é um termo que está no domínio do 

conhecimento de processos e estabelece uma relação entre a produção e o 

espaço, vinculando fatores de custo financeiro da produção ao lucro do 

produto, material e imaterial. A arquitetura também está no universo das 

ideias, mas com base no processo de projetar uma ordem espacial e temporal 

e se materializa com a construção de um lugar para as atividades humanas, 

estando abrigada sob o signo da arte e da técnica. Decorre daí como 

regulamentação minuciosa de partida para o discurso que pretendemos a 

convergência conceitual, o espaço das coisas e das interações do mundo vivo, 

vegetal e animal e do espaço construído. Juntos eles formam o lugar do ser 

humano. Esse capítulo discute o meio ambiente como território da vida, a 

sustentabilidade enquanto conceito e direção, e a arquitetura como a arte de 

combinar o meio ambiente e construção para atingir sustentabilidade. O 

objetivo é, portanto, delinear pontos de convergência do significado da 

arquitetura, da sustentabilidade e do meio ambiente, no contexto 

contemporâneo. Mais especificamente, circunscrever um universo possível 

para esses conceitos visando o ensino do projeto de arquitetura. É sugerido 
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que os preceitos da arquitetura bioclimática reúnem condições para um 

desenho inteligente e qualificado da arquitetura enquanto arte, adaptada ao 

meio e promovendo a sustentabilidade. 

  

MEIO AMBIENTE 
 

O meio ambiente tem sido tema em destaque, nas discussões 

referentes à sociedade contemporânea. As diferentes escalas e subtemas 

apontam para um esgotamento dos recursos necessários à vida no planeta 

terra. A permanência dessa crescente e desqualificada atividade que é por 

vezes descuidada e sem controle põe em risco a sobrevivência saudável da 

humanidade, em grupos ou na totalidade. A abrangência das preocupações 

percebe-se na macro escala com a destruição da camada de ozônio, a 

diminuição da biodiversidade, a desertificação e o desmatamento, os níveis 

da poluição, a urbanização e o consumo de recursos que são agentes da 

degradação ambiental. Enquanto na meso escala, cresce o despropósito do 

sistema produtivo com base no lucro e do consumo, com base no supérfluo. 

Ao mesmo tempo, na micro escala, são aceleradas as diferentes estruturas 

internas em uma mesma sociedade e ficam evidentes desigualdades, 

degradação do ambiente natural, poluição com origem nas atividades 

produtivas e meios de transporte. 

A Figura 1 a seguir, mostra o pátio de manobras de uma montadora de 

automóveis, e ilustra vários níveis de degradação ao meio ambiente. 

Inicialmente, é perceptível a extensa área "deserta", estéril por si só e 

edesprovida de vegetação ou qualquer elemento natural. A área é utilizada 

somente para a movimentação do grande estoque de veículos. Além disso, há 

a degradação dos próprios veículos pela exposição às inclemências climáticas, 

períodos de insolação ou chuva. Como decorrência da produção, da 

comercialização e da qualidade intrínseca do automóvel questiona-se quais 

são os benefícios dessa prática produtiva quando confrontados sociedade e 

meio ambiente? O questionamento é objetivo, automóvel e sociedade 

ganham o quê? O automóvel é uma conquista tecnológica frente ao 

deslocamento de pessoas e cargas, isso é inegável. Por outro lado, mais 

pessoas em menos espaço reduzem consideravelmente as possibilidades de 

desperdício, e gera a possibilidade de mobilidade sem a necessidade do uso 

de automóveis, e força a maioria a viver em espaços e estruturas residenciais 
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que são inerentemente eficientes em termos de uso de energia: 

apartamentos. Esse tipo de uso de espaço urbano também libera grandes 

áreas naturais dos riscos impostos pela baixa densidade construtiva (OWEN, 

2009, p. 3). Há de se contestar então o questionamento proposto, sobre os 

benefícios da produção de automóveis para a sociedade, frente à degradação 

ambiental, visto talvez como um falso dilema? 

 
Figura 1: Pátio de manobras de montadora de automóveis 

 

 
Fonte: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS, disponível em http://goo.gl/HMU5XU 

 
SUSTENTABILIDADE 
 
Meio Ambiente e Sustentabilidade - a produção espacial, o produto 
 

O conceito de sustentabilidade (relativo ao meio ambiente) é 

complexo e atende a um conjunto de variáveis interdependentes. O Relatório 

de Brundtland de 1987 (UNITED NATIONS, 1987), traz um diagrama 

elucidativo dessa interdependência de variáveis auxiliando a focalizar uma 

abordagem. Mais ainda, enfatiza a ideia subjacente da produção e do lucro 

que o conceito sugere "… suprir as necessidades da geração presente sem 

afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas…". A Declaração 

de Estocolmo (UNITED NATIONS, 1972), complementa e define princípios de 

preservação e melhoria do ambiente natural, destacando"… a necessidade de 

apoio financeiro e assistência técnica a comunidades e países mais pobres…", 

isso por meio de um Plano de Ação. 



138 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

O que hoje é apontado como insustentável, é o sistema produtivo e o 

consumismo. A sociedade mudou a prática de produção para suprir pela 

produção para consumir. Essa é a prática insustentável e tudo tornou-se 

supérfluo. Por isso o balanço de ganhos e perdas desapareceu, mesmo o 

necessário está sendo produzido com desperdício, causando irreparáveis 

danos ao meio ambiente. 

A questão agora é: existe essa prática, encabeçada pela produção e 

consumo? Se existe, é porque a sociedade desconhece o efeito em escala das 

pequenas ações. Torna-se imperiosa a educação. 
 

Figura 2: Diagrama da sustentabilidade 

 
Fonte: adaptado do Relatório Brundtland (UNITED NATIONS, 1972) 

 
A vida social contemporânea é urbana. A população mundial é hoje 

mais urbanizada do que nunca. Hoje 52% da população mundial vive em 

cidades (THE WORLD BANK, 2013), e no Brasil esse número é ainda maior 

chegando a 85% (THE WORLD BANK, 2014). Essa mudança para um futuro 

mais urbanizado requer um planejamento consciente e projetos que levam 

em conta habitabilidade e sustentabilidade, atingidas por meio do conforto 

urbano, infraestrutura e ambientes urbanos adequados (TAVARES, 2015). 

Os interesses ambientais contemporâneos são guiados pela 

necessidade de proteger o que a ser humano ainda não destruiu, necessidade 

de reabilitar o máximo possível o que destruímos, e utilizar maneiras de 

reconfigurar nossas vida para que as civilizações, como nós conhecemos, se 

sustentem para que as gerações futuras possam usufruir (OWEN, 2009). 

Mesmo em cidades pequenas e médias, fora mas ligadas aos grandes 

centros, há uma cultura que promove o padrão comportamental de produção 
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com base no desenvolvimento projetado com imagens e paradigmas 

metropolitanos. Nesse sentido, a produção nas cidades ainda mais próximas 

ao "meio natural", mais distantes dos grandes centros "artificiais" urbanos, 

desconhece a territorialidade do ambiente social local e as conquistas 

tecnológicas sociais e ambientais. 
 

Figura 3: Fruta para venda. (a) fruta manipulada e embalada. 
 

 
Fonte: Heitor da Costa Silva 

 
A Figura 3, frutas (a) e (b), mostra uma aberração de produção e 

consumo. Em (a) a fruta é manipulada e 380g, com a "casca" substituída por 

embalagem plástica, em (b) 1kg da fruta à granel, natural - porém a mesma 

fruta em (a) e (b) têm o mesmo valor comercial. 

 

ARQUITETURA 

 

Meio Ambiente e Arquitetura - o espaço construído - o processo 

 

A arte de construir arquitetura se expande do objeto à cidade. 

Entende-se o objeto arquitetônico como o equipamento móvel, mobiliário ou 

utensílio, o edifício ou conjunto desses e a cidade com seus edifícios e os 

espaços abertos. Dessa forma as cidades são feitas por arquitetos, indivíduos 

e coletivamente. O arquiteto é o responsável pela produção territorial e 

espacial da sociedade contemporânea, enquanto planejador de lugares. É 

tema amplamente conhecido as sobreposições para essa responsabilidade. É 

sabido também, quão estéreis têm sido essas polêmicas no sentido de 

frutificar benefícios sociais e é justamente por essa disputa que é questionada 

como definição de responsabilidade pelo desenho da cidade. A função social 
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do arquiteto, hoje é questionada. A qualidade da arquitetura contemporânea 

também é discutível. Ainda que de fundamental importância, esses tópicos 

fogem do escopo desse documento, o foco aqui volta-se para o tratamento 

dado ao pensamento arquitetônico que produz lugares para as atividades da 

sociedade, sustentáveis ou não. Os lugares construídos e aqui referidos são 

aqueles planejados para indivíduos ou grupos, no espaço urbano e rural, 

fechado e aberto, para uso público ou privado. Existe uma corrente do 

pensamento arquitetônico que se identifica com a arquitetura que 

convencionamos chamar arquitetura bioclimática. 

 

A expressão Arquitetura Bioclimática (relativo ao que rodeia os corpos por 

todos os lados). 

 

A expressão arquitetura bioclimática consiste na criação de espaços 

para as atividades humanas, por meio de um envoltório cujo objetivo é a 

utilização de fatores ambientais locais que asseguram, inicialmente, 

condições ótimas de conforto térmico e óptico para os usuários e, 

posteriormente, na administração dos recursos naturais (LAMBERTS; DUTRA; 

PEREIRA, 1997; OLGYAY, 1963). A arquitetura focada em princípios 

bioclimáticos utiliza recursos naturais como insolação e ventilação e visa 

preservar bens finitos, preservando assim o ambiente natural. A noção de 

projeto bioclimático, mesmo que em muitos casos seja considerada uma 

novidade, tem suas raízes e relaciona-se à arquitetura tradicional. 

Especificamente: em todos os recantos da superfície terrestre, a arquitetura 

tradicional é derivada da utilização de referenciais locais – condições 

climáticas, materiais de construção, estrutura social –, considerando a 

necessidade de assegurar a melhor condição de vida, com um mínimo de 

recursos. O uso de técnicas bioclimáticas é o primeiro passo para se atingir 

sustentabilidade. O projeto arquitetônico contemporâneo deve, portanto, ter 

como objetivo principal a restrição às fontes artificiais para assegurar 

condições saudáveis de conforto biológico, que pode ser obtido por 

intermédio da administração e utilização de características especiais do 

ambiente natural no qual está inserida a edificação. 

Considerando o envoltório da edificação para os ambientes fechados, 

seguem recomendações de atenção precípua para o projeto e planejamento 

arquitetônico que promove o conforto dos usuários: 
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 Análise por demanda para funcionamento satisfatório do 

envoltório durante o espectro anual de mudanças climáticas 

 Prioridade por utilização de energia do sol 

 Estudo da geometria solar e reconhecimento do entorno da área 

de intervenção para eleição da situação adequada da edificação ao 

solo 

 Orientação das áreas com relação o acesso da radiação solar 

 Identificação de elementos ambientais naturais e artificiais 

 Promover o aumento dos ganhos térmicos durante o período frio e 

a correspondente diminuição durante o período quente 

 Promover a melhoria das condições de iluminação natural 

 O uso de amplas aberturas para o acesso do sol voltadas para o 

norte aumenta os ganhos térmicos no inverno 

 Nas aberturas voltadas para o norte, promover a instalação de 

sombreamentos horizontais apropriados, aqueles que nas grandes 

altitudes solares é barrado e nas pequenas permite o acesso solar 

 Usar o plantio de árvores decíduas no norte para a promoção de 

sombra no período quente 

 Uso de aberturas ao sul aumenta consideravelmente a perda 

térmica no inverno 

 Usar a condição de luz natural difusa para acesso em profundidade 

das edificações 

 Tomar atenção particular às aberturas para o oeste 

 O sol com baixas alturas demanda sombreamento vertical 

apropriado 

 Uso da ventilação natural 

 Auxiliar a descarga térmica de elementos estruturais, ventilação 

sobre superfícies circundantes aos ambientes 

 Otimização das condições de vida e economia de energia obtidas 

por sistemas auxiliares em períodos específicos de frio ou calor 

 Dirigir naturalmente o fluxo de ar vertical, chaminés e dutos para 

circulação do ar 

 O uso da ventilação noturna é muito eficiente, principalmente no 

período quente 
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 Usar sistemas de fachadas ventiladas, para regiões onde as 

temperaturas são altas no período quente  

 Usar a ventilação natural primordialmente para o suprimento do ar 

saturado dos ambientes 

 Permitir a permeabilidade para o vapor 

 Controle do desenho de juntas entre elementos construtivos e o ar 

que passa pelas frestas 

 Permitir respiração da edificação, por meio de afastamentos 

adequados 

 

A seguir são feitos alguns comentários e agrupados exemplificando a 

verificação das recomendações. 

Os estudos de geometria solar, o movimento aparente do sol, na 

calota celeste, são de especial atenção, pois são manipulações geométricas 

que auxiliam o entendimento da influência da raiação eletromagnética sobre 

os lugares, edificados fechados ou abertos. Pelos estudos de sombra fica 

evidente as demandas e os tipos de controle, para os períodos quente e frio. 

Isso, considerando que no período quente deve ser evitada a radiação e no 

período frio, o oposto. Assim o cuidado com a incidência solar define 

condições de implantação de edificações ou espaços abertos e também o 

recurso do uso da vegetação como situação complementar ou mesmo 

essencial aos empreendimentos ambientais (SILVA, 1994). 

As recomendações acima elencadas, são primordiais e devem 

funcionar como estímulo criativo para o arquiteto. São critérios básicos da 

física da construção, não são determinantes de forma ou função da 

edificação, além disso, devem ser considerações iniciais das diversas etapas 

do projeto e em conjunto com a avaliação climática do local, pois é dessa 

avaliação climática que dependerá quais medidas e com que intensidade elas 

deverão ser implementadas. 

O clima local é o primeiro dos critérios a ser considerado quando se 

deseja implementar uma arquitetura que responde ao meio ambiente e às 

necessidades do usuário do espaço, uma arquitetura bioclimática. O clima é 

determinante, pois o envoltório da edificação funciona como filtro para 

inclemências climáticas. 
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Estudo de caso, dimensionamento de aberturas em função da orientação, 

para a região climática de Porto Alegre, RS – Brasil 

 
Figura 4: Aberturas – Dimensionamento (P, M & G) X Orientação (O/S, L & N) 

 

 
Fonte: Heitor da Costa Silva 

 

 

 

A Figura 4 (Aberturas - Dimensionamento X Orientação) mostra a 

relação transparência e opacidade, que caracteriza o acesso da radiação solar, 

calor e iluminação, em função do dimensionamento para as diferentes 

orientações. O diagrama é o resultado de uma análise para as condições 

climáticas da região de Porto Alegre, RS (SILVA, 1994). Esse diagrama 

contempla definição de um desenho de elemento, um único parâmetro, 

entretanto, no diagrama foram levados em conta todas as demais 

recomendações. Por essa proposta, é possível associar todas as 

recomendações acima elencadas que tomam parte dessa decisão e 

associadas proporcionalmente. 

As aberturas voltadas ao norte, por exemplo, são grandes. Nelas os 

elementos horizontais para sombreamento devem interagir para o controle 

de radiação no período quente, ao passo que a eliminação de juntas, entre 

componentes e elementos, que permitem o fluxo do ar, devem ser 

atenuadas, por interveniência do sistema de acionamento, para evitar perdas 

térmicas no período frio. Por serem grandes, é imprescindível que as 

aberturas apresentem também elementos verticais integrados, para o 

sombreamento. Os elementos horizontais e verticais associados às aberturas 
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grandes, para o norte, promovem o sombreamento, mas auxiliam na reflexão 

de luz difusa que se reflete, em diferentes ângulos, para o interior dos 

edifícios, uma compensação lógica de mais sombreamento e ao mesmo 

tempo controle da qualidade de luz difusa. 

Mais ainda, o "simples" desenho de uma abertura é determinante no 

desempenho energético, conforto e adequação ao meio. Dito de outra forma, 

ao projetar o caráter de uma edificação por meio de critérios bioclimáticos, 

atendemos os critérios de sustentabilidade, ou seja, do processo, do meio 

ambiente, entendendo também as limitações impostas pelo sítio e por fim 

para criarmos o lugar, o lugar do ser humano que utiliza esse espaço para 

uma determinada atividade. Portanto, o lugar arquitetônico qualificado. O 

espaço projetado é o mesmo que define a sustentabilidade e o meio 

ambiente por mediação da arquitetura, a arte de construir. 

O estudo do caso apresentado, dimensionamento de janelas em 

função da orientação, é parte resumida de estudo mais amplo com 

experimentação de outros parâmetros de projeto, tais como ventilação 

noturna, massa térmica, isolamento de muros externos, isolamento de 

coberturas e iluminação natural, considerando forma e posicionamento das 

aberturas (SILVA, 1994). Além disso, o estudo completo apresenta intervalos 

percentuais para as dimensões simplesmente referenciadas como pequena, 

média e grande. Com essas investigações, incluindo todos os parâmetros 

ainda citados, já é possível estabelecer a pertinência entre projeto do lugar e 

princípios de arquitetura bioclimática. Esses estudos isolados contemplam 

aspectos didáticos relevantes ao ensino e auxiliam a compreensão de atitudes 

frente à construção dos espaços contemporâneos. No entanto, não 

prescindimos de investigações de outros aspectos isolados ou em grupo, a 

ventilação natural, por meio de dutos e chaminés, durante o dia em período 

quente, por exemplo, tomados isoladamente e em conjunto com sistemas de 

acionamento de aberturas para ventilação noturna. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Outros aspectos relevantes, carentes de investigação, são estudos de 

custos de infraestrutura urbana e dimensões de empreendimentos 

associados a diferentes tipologias. Mais especificamente, não são claros os 

efeitos em custo financeiro de medidas bioclimáticas em “torres” e “barras” 
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como tipos arquitetônicos. Mais ainda, usos (habitação, comércio, serviços, 

etc…), tipos e custos com relação aos princípios.  

São previsíveis as melhorias ambientais de acordo com tipologias 

construtivas, usos, por exemplo, mas os argumentos de custos financeiros são 

pouco presumíveis à primeira vista, principalmente no que se refere às 

“torres”, nas primeiras etapas de projeto, quando estudos de massa 

incorporam medidas de preservação contra a degradação ambiental e a 

coleta de águas pluviais ou a qualificação da construção de telhados verdes 

ou produtivos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os conceitos de sustentabilidade e meio ambiente, como apresentados 

nesse capítulo, são parte integrante da arquitetura. Nesse sentido, a melhor 

definição para efeitos didáticos do ensino do projeto arquitetônico, melhor 

referir à arquitetura bioclimática porque dessa maneira circunscrevem-se as 

atividades do planejamento e desenho do lugar para a arte de construir. Para 

o ensino, a preocupação com a precisão conceitual é fundamental, pois as 

sobreposições dos conceitos, para o ensino do projeto, levam a falsos 

discursos que obscurecem a proposição de projetos ambientalmente 

adequados. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção do espaço urbano está diretamente relacionada à cultura 

de cada sociedade, o que resulta em estruturas urbanas específicas. Leis e 

políticas públicas tentam controlar e direcionar na estruturação das cidades, 

mas, muitas vezes, sem um resultado adequado. 

Verifica-se, dessa forma, que o processo de urbanização no Brasil tem 

ocasionado sérios problemas urbanos, principalmente a partir da década de 

1960, quando ocorreu forte expansão da urbanização brasileira. Nos centros 

urbanos, foi elevada a demanda por moradia, empregos e serviços públicos, 

com impactos severos ao meio ambiente e à vida da população. 

A formulação de políticas públicas adequadas é fundamental; 

entretanto, os processos de planejamento e gestão sérios e efetivos deveriam 

ser prioridade, voltados a contribuir para a construção de ambientes urbanos 

equilibrados, mais justos e menos degradantes do meio ambiente natural. 

Nesse contexto, este artigo visa a analisar uma realidade urbana 

relacionando-a às diretrizes de planejamento urbano aprovadas na 

Constituição Federal Brasileira (1988) e no Estatuto da Cidade (Lei Federal 

                                                           
40 Profª Drª. da Universidade do Oeste Paulista. E-mail: sibila@sibila.arq.br 
41 Profº Dr. da Universidade Federal da Grande Dourados. E-mail: boinmar@hotmail.com 
42 Profº Dr. da Universidade Estadual Paulista. E-mail: renivaldo@unoeste.br 
43 Profª Ms. da Universidade do Oeste Paulista. E-mail: yeda_rm@hotmail.com 
44 Profª Ms. da Universidade do Oeste Paulista. E-mail: mayara_albano@hotmail.com 



148 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

nº.10.257/2001), cujos instrumentos deveriam ser incluídos no plano diretor 

municipal e aplicados na gestão do território. 

O foco de análise desta pesquisa é a cidade de Presidente Prudente, 

no interior do Estado de São Paulo. Busca-se ampliar a discussão sobre a 

produção do espaço urbano em cidades de porte médio, correlacionando-a 

com questões voltadas à conservação do meio ambiente. 

Têm como base de estudo os anos de 1997 a 1999, quando foram 

executados quatro empreendimentos de habitação social financiados pela 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Governo 

Estadual Paulista. 

A metodologia utilizada está baseada em pesquisa qualitativa, com 

aprofundamento de base teórica e de aspectos físicos e legais voltados à 

habitação social e à análise ambiental. A abordagem qualitativa permite 

relacionar a teoria e os dados por meio da compreensão dos fenômenos a 

partir da descrição e interpretação, com contato direto e prolongado com o 

ambiente e a situação que está sendo investigada, utilizando o método 

dedutivo (TEIXEIRA, 2000; BOSCOLI, 2006). 

 

1. PLANEJAMENTO TERRITORIAL URBANO 

 

O processo de redemocratização brasileiro nos anos 1980 possibilitou 

a retomada das discussões sobre reforma urbana pelos conselhos e órgãos de 

classe, que almejavam a democratização das cidades por meio de igualdade 

de acesso da terra urbana, possibilidade de acesso a serviços e equipamentos 

urbanos principalmente pela população menos favorecida, entre outras 

diretrizes. 

Dessa forma, foram incluídas na Constituição Brasileira de 1988 

temáticas de política urbana, e da gestão das cidades que passaram a ocupar 

um lugar de destaque em diversas esferas institucionais, políticas e sociais no 

Brasil. 

O município foi fortalecido tendo passado a ser ente federativo, cuja 

autonomia foi ampliada: política, administrativa e financeiramente. A 

competência pelo desenvolvimento urbano passou a ser dos municípios. A 

aprovação de plano diretor para cidades com população acima de 20 mil 

habitantes tornou-se obrigatória. 
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A política habitacional passou a ser estratégica para o município, uma 

vez que um dos principais problemas nas cidades brasileiras é a provisão de 

moradias adequadas à grande parcela da população, o que deveria ocorrer 

em consonância com as políticas ambiental e de desenvolvimento urbano. 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal n°.10.257/2001) tem como principal 

objetivo a regulamentação dos artigos constitucionais sobre política urbana, 

estabelecendo diversas diretrizes a partir da preocupação com a qualidade de 

vida no espaço urbano, da preservação de ambientes naturais e da 

conservação de ambientes construídos frágeis, apoiadas nos aspectos 

discutidos na primeira Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 

Humanos (Habitat I), em 1976, e na Conferência Habitat II, em 1996. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (Rio-92), realizada na cidade do Rio de Janeiro no Brasil em 

1992, foi elaborada a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Agenda 21) em torno da discussão sobre sustentabilidade 

do meio ambiente urbano. Foram apresentadas metas para promoção da 

qualidade de vida e equidade social nas cidades.  

No Brasil, ocorreu a formulação da Agenda 21 Brasileira. Dentre 

diversas ações, a agenda é “instrumento de planejamento para a construção 

de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia 

métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica” 

(BRASIL, 1992). 

Verifica-se, então, que as políticas públicas deveriam promover 

aspectos de sustentabilidade à realidade urbana, com a implementação de 

políticas urbanas que não ignorassem a questão ambiental (MEDAUAR, 2004). 

Demonstra-se assim a necessidade de integração das políticas públicas 

setoriais por meio da gestão ambiental urbana. 

As políticas públicas urbanas são desenvolvidas em resposta a 

problemas urbanos, e devem ser visualizadas como um conjunto particular de 

políticas públicas, que visam a orientar a organização e o ordenamento do 

território das cidades, por meio da produção do espaço, da infraestrutura, 

dos serviços e dos equipamentos públicos, e da regulamentação das funções 

e da densidade construtiva (ALVIM, CASTRO, ZIONI, 2010). 

No entanto, mesmo sendo parte da política urbana, a política 

habitacional pode envolver programas de responsabilidade de qualquer um 

das três esferas de governo: federal, estadual e municipal. No entanto, na 
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implantação dos empreendimentos habitacionais definidos por tais 

programas no espaço urbano, é necessária uma adequação baseada no 

respeito às definições municipais: ambientais, de uso e ocupação do solo 

urbano, de desenvolvimento urbano, entre outras (LACAZE, 1999). 

Aliado à política urbana, o poder público municipal possui a 

competência e a obrigação para ações de controle e regulação sobre o 

planejamento e a gestão urbano, focando no adequado desenvolvimento 

urbano (Constituição Brasileira, 1988, artigo 182), tendo como base 

conhecimentos teóricos e definido como políticas e diretrizes práticas 

(FERRARI, 1991). 

A gestão é característica claramente visualizada na ação 

governamental municipal nas cidades brasileiras e refere-se ao presente, ao 

administrar dentro dos recursos presentemente disponíveis e tendo em vista 

as necessidades imediatas. Portanto, a relação entre gestão e planejamento 

está baseada no referencial temporal, pois o planejamento é a preparação 

para a gestão futura (SOUZA, 2002). 

Assim, o processo de planejamento urbano teria como propósito 

estipular diretrizes e metas voltadas a ordenar e equipar o espaço urbano de 

maneira racional e democrática, direcionar a expansão da malha urbana, 

definir as áreas de forma adequada à sua população, conservar o ambiente 

natural dentro das limitações do espaço construído, entre outros aspectos 

(PHILIPPI Jr., ROMERO, BRUNA, 2004). 

O planejamento ambiental pode ser descrito como planejamento 

apoiado nas questões ambientais, visando à conservação dos ambientes 

natural e construído, sendo elemento básico para o desenvolvimento 

econômico e social. O planejamento ambiental deve ocorrer de forma ampla, 

voltado à melhor utilização, manejo e gestão de uma unidade territorial, a fim 

de obter o máximo de benefícios para a coletividade (ALBANO, 2013). 

E, apoiado no planejamento ambiental, o conceito de 

desenvolvimento sustentável deve ser compreendido, buscando a qualidade 

de vida da população, envolvendo várias dimensões, incluindo a ambiental, a 

social, a econômica e a temporal dos processos urbanos. Da mesma forma, a 

noção de sustentabilidade aplicada ao desenvolvimento urbano exprime dois 

aspectos: das políticas urbanas e de introdução das questões ambientais no 

planejamento urbano (CANEPA, 2007; FRANCO, 2001). 
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O planejamento urbano ambiental se estrutura como um desafio que 

deveria conseguir conciliar o meio ambiente com os processos urbanos por 

meio da relação entre planejamento e análise ambiental (MARIA, 2013; 

ALBANO, 2013). Para tal, o plano diretor é um instrumento que deveria 

definir as diretrizes e o adequado controle do espaço por meio do 

planejamento urbano ambiental, segundo a atual Constituição Federal 

Brasileira. 

O plano diretor é a base de políticas urbanas, aprovado no município, 

tendo a tarefa de democratizar o espaço da cidade por meio de sua função 

social. Esse instrumento deve estar em consonância com os objetivos do 

planejamento e da gestão urbanos, com a finalidade de melhorar a qualidade 

de vida da população, principalmente dos grupos mais vulneráveis. Isso inclui 

a redução da especulação imobiliária e a busca de boa qualidade ambiental. 

 

1.1. Plano diretor municipal 

 

O Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) regulamentou os artigos 182 e 

183 da Constituição Federal de 1988, sobre política urbana, e deveria 

apresentar o conceito de função social da cidade e da propriedade urbana e o 

que seria seu cumprimento. No entanto, delegou essa tarefa aos municípios, 

juntamente com alguns instrumentos inovadores para intervenção no 

território, com sua inclusão e aprovação nos planos diretores (ROLNIK, 2001). 

Ou seja, a definição sobre a função social da cidade e se a propriedade 

urbana a cumpre passaram a ser atribuições de cada município por meio de 

seus planos diretores, assuntos que deveriam ser discutidos e aprovados com 

seriedade, além da tarefa de definir e mapear as áreas urbanas prioritárias, 

onde o poder público poderia agir de forma coercitiva (SAULE Jr., 1997, 2001). 

O Ministério das Cidades e o Conselho Federal de Engenharia, 

Agricultura e Agronomia (BRASIL, 2004) identificam questões relevantes que 

deveriam ser consideradas na execução dos planos diretores municipais, 

como a dimensão econômica, na criação de empregos, e a territorial, que 

deve ser aliada às propostas de planejamento e gestão urbanos, aumentando 

o controle do espaço urbano, diminuindo a segregação socioespacial e a 

expansão desordenada da malha urbana, e reabilitando áreas urbanas 

consolidadas. 

Nessa linha, há o instrumento urbanístico denominado zoneamento 
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urbano ambiental, que foca na subdivisão do território municipal para a 

definição do seu uso e ocupação, e da melhor qualidade de vida aos 

habitantes de uma cidade, de forma a mitigar os impactos e a degradação no 

ambiente urbano (CANEPA, 2007; SOUZA, 2002). 

Assim, a figura do zoneamento ambiental amplia o conceito de 

zoneamento, sem mudar sua essência, nem sua natureza, possibilitando 

maior ênfase à proteção de áreas de interesse ambiental, controlando a 

ocupação de novas áreas naturais, como também objetivando a redução de 

degradação do ambiente já urbanizado por meio de uso e ocupação 

compatíveis com as características geomorfológicas, hídricas e climáticas do 

local (SILVA, 2003, apud CANEPA, 2007). 

Importante destacar que quando ocorre a expansão territorial urbana, 

atingindo sistemas naturais sem um planejamento e uma gestão adequados, 

sem mitigação dos danos, acontece fortemente a degradação ambiental, 

reduzindo as possibilidades de implementação da sustentabilidade das 

cidades. Assim sendo, a urbanização sustentável é um dos maiores desafios 

da atualidade (CARRERA, 2005, apud CANEPA, 2007). 

Segundo a Agenda 21, no capítulo 7 (BRASIL, 1992), sobre 

assentamentos humanos, há várias áreas a serem priorizadas, das quais 

podem-se ressaltar: a oferta adequada de habitação a todos; a promoção do 

planejamento e da gestão do uso do solo dos assentamentos humanos em 

bases sustentáveis, com seu aperfeiçoamento; e a promoção do 

planejamento e do gerenciamento de assentamentos humanos em áreas 

suscetíveis a desastres. Isso resulta da necessidade de implementação de 

políticas públicas visando ao desenvolvimento urbano sustentável. 

 

2. OCUPAÇÃO E EXPANSÃO TERRITORIAL URBANA DE PRESIDENTE 

PRUDENTE-SP 

 

Presidente Prudente é um município de porte médio, atualmente com 

aproximadamente 200 mil habitantes (IBGE, 2010), localizado no oeste do 

Estado de São Paulo. Desde sua formação, essa cidade apresenta o populismo 

como modelo de governo municipal, fato que contribui para a ausência de um 

processo de planejamento e gestão urbanos efetivos e coerentes (LEITE, 

1972). 
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Associados a isso, a ausência de uma política habitacional municipal 

efetiva, o desinteresse público declarado na definição de áreas voltadas à 

habitação social na estrutura urbana, e a falta de preocupação com os 

ambientes natural e construído reproduzem e reforçam o modelo de 

expansão urbana periférica e segregada ocorrido nas últimas décadas 

(HONDA, 2011). 

A partir de 1964, com o novo sistema de governo federal, a cidade de 

Presidente Prudente-SP foi alvo de alterações sociais, econômicas, políticas e 

legais significativas, refletidas no processo de estruturação urbana. Além 

disso, devido à política estadual paulista de ampliação e interiorização do 

quadro industrial, ocorreu aumento da população urbana prudentina e 

desenvolvimento das atividades terciárias. 

A expansão territorial urbana durante a década de 1970 ocorreu com 

grande força, criando grandes vazios no traçado da cidade. A malha urbana 

praticamente dobrou. Ao mesmo tempo, começou a se configurar um 

processo de urbanização altamente segregacionista na cidade (MARISCO, 

2003). 

A partir de 1983, entretanto, ocorreu uma grande redução na oferta 

de lotes e loteamentos, com poucos investimentos privados e públicos na 

cidade. Em 1989, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 

(CDHU), da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, foi criada e o 

percurso de construções de empreendimentos de habitação social foi 

retomado (HONDA, 2011). 

Em 1996, foi aprovado plano diretor para a cidade, a Lei Municipal 

nº.29/1996, baseado na nova Constituição Federal Brasileira (1988) e nas 

discussões do Estatuto da Cidade. A Política Nacional de Habitação (PNH) em 

vigor visava à descentralização da execução dos programas habitacionais, 

com incentivo a ações dos governos municipais como agentes promotores de 

habitação social. 

Na gestão municipal de 1997-2000, cinco empreendimentos de 

habitação social foram executados na cidade, sendo um particular e quatro 

com financiamento da CDHU – Maracanã, Cecap-II, Cobral e São João, que são 

foco de análise de caso para a discussão deste artigo. 

Em janeiro de 2008, foi aprovada a revisão do plano diretor (Lei 

Municipal nº.151/2008). A expansão urbana de Presidente Prudente-SP 
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continua demonstrando forte processo de segregação e manutenção de 

grandes vazios urbanos. 

 

2.1. Aspectos ambientais e políticos 

 

A área urbana é produzida e reproduzida constantemente, e deve ser 

analisada por diversos aspectos, entre os quais estão o político, o econômico, 

o social e o ambiental. Sua estruturação física deveria ter como referência o 

relevo onde está implantada e a forma como tem sido apropriada (CASSETI, 

1991; NUNES, 2002). 

Nessa ótica, o planejamento urbano ambiental deveria estar baseado 

em zoneamento ambiental, com análise e definição de aspectos 

geoambientais, proporcionando o reconhecimento dos processos de 

interação dos quadros físico e biológico, de suas potencialidades e limitações, 

e das possibilidades de uso racional dos recursos naturais de cada região 

(MARIA, 2013). 

As formas de relevo predominantes em Presidente Prudente-SP são as 

colinas amplas e baixas, com altimetria entre 300 e 600 metros, declividades 

variando entre 10% e 20%, solos altamente susceptíveis à erosão (Latossolos 

e Argissolos) e com acentuada permeabilidade (PEDRO, 2011) 

No entanto, apesar da fragilidade do solo, o histórico de ocupação da 

região demonstra bastante descaso às características ambientais locais, e o 

município de Presidente Prudente-SP não tem se focado adequadamente em 

mitigar e reduzir os impactos relativos a esse tipo de ocupação. 

Há normatização legal municipal relativa a questões ambientais 

definida no plano diretor e em leis específicas, sendo citados aspectos como a 

conservação e a recuperação do meio ambiente, a compatibilização da 

política ambiental com as políticas setoriais, a elaboração de zoneamento 

ambiental, entre outros. 

No entanto, não há legislação complementar que direcione a aplicação 

de tais aspectos. O zoneamento ambiental não foi elaborado e não é tema de 

diretrizes municipais. Também não se verifica qualquer relação entre uso e 

ocupação do solo rural ou urbano com questões ambientais (ALBANO, 2013). 

A ocupação do solo segue critérios econômicos, a definição de usos 

não respeita as diretrizes municipais, e ambos têm desrespeitado a legislação 

federal, como a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n°.6.766/1979). 
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Verifica-se que espaços públicos e áreas verdes e institucionais de Presidente 

Prudente foram-SP cedidos ou doados a terceiros após 1980, e em alguns 

casos, foram entregues para execução de habitação de interesse social (LIMA 

et al, 2014; BANDEIRA et al, 2013). 

 

2.2. Habitação de interesse social e preocupação socioambiental 

 

Na cidade de Presidente Prudente-SP, entre os anos de 1997 e 1999, 

cinco empreendimentos habitacionais de interesse social foram executados, 

sendo um privado com unidades residenciais individuais e baixa densidade de 

ocupação: Maré Mansa, e quatro com financiamento da Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo: 

Cecap-II, Maracanã, São João e Cobral, focos da discussão deste artigo. 

Três desses empreendimentos de habitação social financiados pela 

CDHU seguem o padrão de localização da habitação de população de baixo 

poder aquisitivo na malha, reforçando a segregação intra-urbana. Os quatro 

conjuntos analisados são formados por edifícios multifamiliares, 

apresentando quatro pavimentos com unidades residenciais: térreo – 

primeiro – segundo – terceiro pavimentos; com circulação vertical exclusiva 

em escada, estrutura em concreto armado aparente, alvenaria de 

fechamento, e cobertura em telhado de telhas cerâmicas. 

Diferem, no entanto, em relação ao número de edifícios e unidades 

residenciais: o Cecap-II possui 16 blocos e 256 unidades, enquanto os outros 

três – São João, Maracanã e Cobral – têm 19 blocos e 304 unidades cada. Em 

relação a áreas permeáveis nos conjuntos, o Cecap-II não possui qualquer 

permeabilidade do solo, enquanto os outros três possuem algumas pequenas 

áreas ajardinadas dentro dos empreendimentos, além de serem beneficiados 

pelos vazios urbanos que os circundam. 

 

2.2.1. Conjunto Habitacional Cecap-II 

 

O conjunto de habitação social Cecap-II (Figura 1) foi implantado em 

região consolidada da malha urbana, em uma área residual resultante da 

abertura de loteamento urbano e do traçado da Avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, projetada como anel viário. Quando da entrega das 
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unidades aos moradores, a região já contava com serviços de transporte 

público, escolas, creches, postos de saúde e infraestrutura urbana. 

 
Figura 1 – Localização do Conjunto Habitacional Cecap-II 

 
(Fonte: Google Maps) 

 

Seu terreno está localizado próximo ao Topo ondulado das Colinas 

Covexizadas, sobre vertente convexa de baixa declividade (2 a 5%), embora 

não ladeie área de fundo de vale ou ambientalmente frágil, sendo adequada à 

execução de edificações sem prejuízo ambiental. 

Devido à ocupação dos bairros adjacentes, com gabarito de altura de 1 

e 2 pavimentos, e dos corredores de vento criados pela Avenida Presidente 

Juscelino Kubitschek de Oliveira e do fundo de vale próximo, o conjunto 

habitacional é bastante privilegiado quanto aos aspectos de ventilação e 

insolação. 

Verifica-se que a definição da área de implantação do 

empreendimento ocorreu exclusivamente devido à disponibilidade do lote, 

não tendo havido qualquer estudo de viabilidade urbana ou de impacto social 

e/ou ambiental para sua aprovação e execução. 

 

2.2.2. Conjunto Habitacional Maracanã 

 

O conjunto habitacional Maracanã (Figura 2) foi implantado em 

loteamento já existente de mesmo nome, na área pública definida como uso 

institucional e de lazer segundo projeto aprovado e registrado anos antes. 

A eliminação da área de lazer no loteamento não foi compensada por 

qualquer outra estrutura urbana, resultando em carência de locais abertos 
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voltados ao uso da população, além de aumento da densidade populacional. 

O descaso com a legislação é bastante significativo, ignorando-se leis federais 

e estaduais, assim como as normas, planos e diretrizes municipais. 

O conjunto está em setor urbano de grande concentração de 

habitação de interesse social e há grandes áreas de vazios urbanos. Sua 

localização não tem relação com a falta de áreas disponíveis. Entretanto, a 

população foi beneficiada em relação à oferta de serviços e equipamentos 

públicos, transporte e infraestrutura. 

 
Figura 2 – Localização do Conjunto Habitacional Maracanã 

 
(Fonte: Google Maps) 

 

Apresenta cota baixa, próxima a fundo de vale e a córrego canalizado 

na franja urbana, situando-se parcialmente sobre área de proteção de 

nascente. Verifica-se claramente que o planejamento urbano não se 

configura como preocupação do poder público local, e ainda menos o 

planejamento urbano ambiental. 

 

2.2.3. Conjunto Habitacional São João 

 

O conjunto residencial São João (Figura 3) foi executado em grande 

vazio resultante da expansão do perímetro urbano, no início dos anos 1990, 

devido à implantação de três empreendimentos de habitação social além da 

malha urbana consolidada no período. 
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Figura 3 – Localização do Conjunto Habitacional São João 

 
(Fonte: Google Maps) 

 

A área não apresenta aspectos de fragilidade ambiental, estando 

posicionada sobre Topo suavemente ondulado das Colinas Convexizadas 

(declividade de 2 a 5%), está distante de córregos e áreas de preservação 

ambiental, e tem o solo e as características geomorfológicas favoráveis à 

execução de edificações sem prejuízos ao meio ambiente. Há fortes ventos 

em todo conjunto, auxiliando na dispersão de poluentes e na questão de 

conforto térmico. 

A localização não causou expansão territorial urbana, tendo ocupado 

pequena parcela de vazio urbano existente. Embora sua implantação tenha 

ocorrido no final da década de 1990, ainda nos dias de hoje há a presença de 

grandes glebas circunvizinhas ao empreendimento habitacional. 

A população residente foi beneficiada pela existência anterior de 

serviços de transporte público e de equipamentos comunitários, educacionais 

e de saúde, além de infraestrutura urbana já implantada. Um aspecto 

negativo é a rede de alta tensão que ladeia todo o empreendimento, mas que 

possibilita preservação de grande corredor verde a sul do conjunto. Verifica-

se que nenhuma análise de impacto ambiental foi realizada para a definição 

de localização e de tipologia construtiva nesse conjunto habitacional. 

 

2.2.4. Conjunto Habitacional Cobral 

 

O conjunto residencial Cobral (Figura 4) foi implantado em setor 

urbano que concentra grande quantidade de unidades de habitação de 

interesse social, reforçando a segregação socioespacial. No entanto, sua 
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localização resulta em isolamento do empreendimento em relação à 

estrutura urbana, estando cercado por vazios urbanos, mesmo nos dias de 

hoje, mais de quinze anos de sua execução. 

 
Figura 4 – Localização do Conjunto Habitacional Cobral 

 
(Fonte: Google Maps) 

 

Encontra-se na franja urbana, em área de mobilidade urbana bastante 

reduzida devido à barreira causada pela linha férrea, à carência de 

transposições e à deficiência do sistema de transporte público. É área 

bastante carente de serviços públicos e próxima ao bairro de maior índice de 

criminalidade na cidade. 

O conjunto está localizado em vertente convexa, próximo a fundo de 

vale, de solo arrasado e fragilizado, podendo ser verificadas áreas com 

erosões laminares e em sulcos a partir do empreendimento. Desde sua 

construção, têm se agravado os impactos causados. Não é possível perceber 

qualquer preocupação social, econômica ou ambiental na definição da 

localização, ou forma de implantação do citado conjunto habitacional. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, buscou-se identificar alguns aspectos que ocorrem no 

processo de planejamento urbano de cidades brasileiras, tendo sido utilizado 

como estudo de caso o município de Presidente Prudente, no interior do 

Estado de São Paulo, focando em quatro conjuntos habitacionais de interesse 

social executados no final da década de 1990, dez anos após a aprovação da 

nova Constituição Brasileira e da obrigatoriedade de planos diretores para 
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cidades acima de 20 mil habitantes, que impunham o aspecto ambiental 

como fundamental. 

Focou-se em análise social e ambiental no processo de planejamento 

urbano nessa cidade. Assim foi possível identificar a falta de critérios na 

escolha dos locais de implantação desses empreendimentos, que resultou em 

impactos negativos, verificando-se que os processos de planejamento e 

gestão urbanos nessa cidade reproduz localmente a realidade brasileira, 

colaborando para a reprodução da segregação espacial, a criação de vazios na 

malha urbana, o reforço dos impactos ambientais, o descaso com as normas 

legais, e a ignorância da importância do controle da cidade. 

O planejamento urbano ambiental deveria ser considerado com real 

relevância nas políticas municipais, visando a um desenvolvimento justo, 

social, ambiental e economicamente adequados. Entretanto, a carência de 

políticas públicas locais inclusivas e ambientalmente engajadas, que foi 

possível identificar na cidade de Presidente Prudente, impede a concretização 

dos objetivos citados, sem benefício percebido. 

A expansão territorial e a ocupação do solo urbano na cidade 

apresenta uma dinâmica marcada pela história econômica, política e social da 

região, sem foco em planejamento urbano e ainda menor preocupação 

ambiental ou inclusão social. Honda (2011) constatou que o poder público 

local em Presidente Prudente, não buscava inclusão social ou a definição de 

uma cidade mais justa. No aspecto ambiental, essa realidade se reforça. 

Constata-se que nos quatro empreendimentos levantados, os aspectos 

não negativos identificados foram em decorrência do acaso, não havendo 

discussão e reflexão sobre eles, e muito menos uma busca pela preservação 

da salubridade urbana e conservação ambiental. Os aspectos negativos, por 

sua vez, foram completamente ignorados, inclusive com desrespeito às 

normas e às leis aprovadas. 

Apesar das discussões para a elaboração e revisão de planos diretores 

nesse município, o descaso social com a população mais carente e o 

descomprometimento com o meio ambiente são notáveis. 

O processo de expansão territorial urbana em Presidente Prudente 

vem ocorrendo de forma bastante diversa aos propósitos dos instrumentos 

jurídicos urbanísticos instituídos e aprovados na Constituição Federal (1988) e 

no Estatuto da Cidade (2001). Apesar dos planos locais possuírem políticas 
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habitacionais e ambientais aprovadas, na prática, tais políticas não são 

seguidas, não apresentando resultados positivos. 

Programas habitacionais têm sido implementados dissociados da 

política habitacional municipal ou de uma política urbana includente, não 

demonstrando vínculo com políticas de desenvolvimento urbano equilibrado 

ou preocupações com o meio ambiente natural e construído. 

Novas realidades políticas do poder público local deveriam ser 

contempladas, objetivando-se implantação de diretrizes como o zoneamento 

ambiental, preservação ou conservação de áreas de fragilidade ambiental, 

restrição para expansões territoriais urbanas desnecessárias socialmente, e 

respeito às normas e leis previamente aprovadas em todos os níveis de 

governo. Os processos de expansão e de adensamento urbanos e a habitação 

social em Presidente Prudente não demonstram uma preparação para a 

gestão futura. 

O desenvolvimento urbano e municipal não pode ser resultado do 

acaso. Legislação melhor estruturada e respeito ao seu cumprimento torna-se 

essencial, pois a gestão adequada do presente e o planejamento 

comprometido com um futuro são primordiais para a construção de um 

ambiente justo e ambientalmente viável. 
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Capítulo 9 

 

 

REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL URBANA NA CIDADE 

METROPOLITANA: REFLEXÕES PARA UM DEBATE 

 

Eloisa Carvalho de Araujo
45

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescente consumo do espaço e dos recursos disponíveis propicia a 

degradação do território, levando à reflexões e práticas que culminem na 

resolução de problemas socioambientais.  

Nesse sentido, muito se tem avançado em projetos de requalificação 

ambiental urbana em face ao acelerado processo de degradação de áreas em 

nossas cidades. Políticas públicas recentes de revalorização do patrimônio 

cultural e ambiental, bem como medidas para recuperação do espaço 

urbanizado, passaram a pautar-se por demandas de caráter socioambiental e 

se tornam cada vez mais presentes no planejamento das cidades, sobretudo, 

nas ações de preservação da paisagem cultural e ambiental.  

Autores como Martins (2012), Souza e Kruse (2012), que abordam a 

transformação urbana sobre plataformas de antigas periferias e sobre centros 

históricos sinalizam que estas intervenções estão cunhadas como estratégias 

de gestão que procuram qualificar a cidade existente, a partir de uma visão 

múltipla. Onde o lugar da transformação assume um papel de protagonismo, 

mas também os mecanismos e efeitos dessa transformação merecem ser 

valorizados e explicitados. 

O tratamento das recentes intervenções nesse campo, em particular, 

vem sendo pautado pela integração de parcerias público-privadas, na 

perspectiva de implementar projetos capazes de promover a recuperação 

econômica e social de espaços em degradação. Mais recentemente, somou-
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se a essas ideias de transformação de ambientes urbanos a necessidade de 

organizar processos sustentáveis nas áreas revitalizadas e estimular sua 

ocupação e ressignificação, com respeito à diversidade, à convivência e à 

coesão sociocultural, com impacto na qualidade espacial e de vida da 

população. 

Segundo Ribeiro Silva (2011) requalificação urbana visa a melhoria da 

qualidade de ambiente e de vida nas cidades, envolvendo a articulação e 

integração de aspectos como habitação, cultura, sócio economia e 

mobilidade. Para a autora, a adoção da requalificação urbana como um 

instrumento de intervenção, implica em práticas que valorizem melhorar as 

condições de uso e fruição de espaços urbanos. Em outras palavras, o 

território, o património e o ambiente tendem a assumir o papel de elementos 

estratégicos e decisivos que contribuem para a promoção de um novo 

paradigma de mudança baseado no planejamento e na sustentabilidade.  

Vaz (2006) aponta que o processo de revitalização/requalificação, uma 

vez definido, deverá seguir critérios políticos, funcionais, sociais e ambientais, 

na perspectiva de conceber uma intervenção que valorize as especificidades 

locais a partir do significado de qualificação do ambiente que se quer impor.  

Por outro viés, um bom desenho ambiental urbano também passa a 

ser valorizado nas propostas recentes de transformação de ambientes 

urbanos. Sobre isso Schutzer (2012) ressalta que, a partir de estudos sobre o 

relevo do sítio de São Paulo, algumas premissas são necessárias para realçar a 

condição de centralidade do sistema ambiental do território da metrópole. 

Para o autor, requalificação ambiental urbana deverá primar minimamente 

por considerar a abrangência socioambiental das transformações desejadas, a 

necessidade de entendimento da paisagem como um sistema unitário, a 

possibilidade de adotar novas técnicas e mesclar as mesmas, além da 

importância de conjugar planejamento ambiental com medidas estruturais, 

reafirmando a ideia de exportar modelos de requalificação e não problemas 

ambientais futuros. 

A partir desse entendimento este texto busca apresentar algumas 

reflexões sobre o tema para um debate em um contexto da cidade 
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metropolitana
46

, que vai mudando e ganhando sentido de região, além de 

sensibilizar pesquisadores quanto à investigação a ser seguida. 

Para além dos centros urbanos, a requalificação ambiental urbana, 

tem se pautado por ampliar o leque de ações e incluir aspectos do cotidiano 

de nossas cidades, em um formato transescalar. O crescimento desordenado 

é mais acentuado nas grandes metrópoles, o que vem revelando múltiplas 

paisagens de degradação ambiental e, por consequência, múltiplas exigências 

de qualificação dos ambientes urbanos. 

Conflitos e demandas da cidade metropolitana refletem um sem 

número de problemas, como crescimento populacional, ausência de 

planejamento urbano, poluição, ausência ou mesmo má aplicação de políticas 

públicas, sobretudo a habitacional, de saneamento básico e de transportes.  

Algumas abordagens de projetos de requalificação ambiental urbana 

vêm priorizando a temática dos rios urbanos, como elemento de conexão 

entre escalas diversas (local, regional e metropolitana). Tais iniciativas de 

recuperação de áreas degradadas, ao valorizar a importância da atividade 

paisagística em rios e de obras de infraestrutura, ressaltam a importância do 

planejamento e do desenho ambiental, como ferramentas capazes de 

articular políticas públicas e participação social. 

Nas cidades europeias, os projetos de “Waterfront”
47

 (frentes 

marítimas) seguem geralmente as mesmas estratégias de revitalização 

urbana. Isto é, requalificam antigas instalações portuário-industriais para 

estas serem substituídas por novos bairros adensados, com estrutura 

funcional diversificada, priorizando a refuncionalização de ambientes urbanos 

em face das exigências da reprodução do capital. É fato que muitas cidades 

reconhecem o grande potencial dos rios e das suas margens no âmbito das 

respectivas políticas de revitalização urbana e que muitas dessas intervenções 

são realizadas em um contexto de parcerias público privadas.  

                                                           
46 Cidade como um arranjo espacial, de escala regional, que vivencia a experiência de planejar e 
governar a cidade multimunicipal, onde ocorre a fusão de competências e escalas, na esteira de 
conflitos sócio territoriais, de naturezas diversas. Conceito apresentado pela autora no V 
Colóquio LADU, eixo temático “(In) versões da Cidade Standard e novos desafios espaciais – novo 
entendimento sobre o espaço metropolitano”, PROURB/FAU/UFRJ, 2015. 
47 A interação rio-cidade e a revitalização urbana: experiências europeias e perspectivas para a 
América Latin - Rio e Cidade: convergências ou divergências com América Latina.  
CONFINS Revista Franco-brasileira de Geografia. No. 18, 2013. Ver: 
http://confins.revues.org/8384?lang=pt#tocto1n5. Acesso em 10 de agosto de 2015. 
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Já nas cidades na América Latina, muitas dessas práticas seguem à luz 

dos interesses do mercado, se tornando objetos de conflitos de interesse e de 

resistência dos atingidos. Ao poder público cabe lidar com estas situações, 

buscando construir mecanismos de diálogo e de mediação nas fases de 

planejamento, de execução e pós entrega das obras. Nestas cidades as 

formas nas quais estas intervenções convergem para o tema passam por 

áreas portuário-industriais, ferroviário-industriais, assim como, também o 

saneamento das margens de rios ou ainda a requalificação dos centros 

urbanos. 

Segundo Araujo e Ribeiro (2015), no caso dos rios, a percepção do 

ambiente poluído, que necessita fugir das ameaças da degradação, associada 

a um problema que requer solução, passa a ser uma meta de projeto, seja 

para oportunizar novas áreas para a urbanização, seja para minimizar os 

efeitos locais de problemas como enchentes, por exemplo. 

Diante dessa preocupação, iniciativas recentes de formação e 

capacitação de profissionais em planejamento urbano, sustentabilidade e 

reabilitação ambiental urbana tem sido parte integrante de atividades de 

grupos de pesquisa
48

. 

O texto aqui apresentado se desenrola para além da introdução ao 

tema e suas preocupações. Uma segunda parte busca revisitar conceitos 

ressaltando novos significados e novos problemas, a partir de casos nacionais. 

Um terceiro momento explicita desafios postos no sentido de estabelecer 

estratégias para integrar os ambientes degradados às paisagens urbanas das 

cidades, com casos internacionais. Um quarto momento, ajuda-nos a 

compreender a cidade metropolitana como ambiente propício à 

transformação e criação de novas formas e, por consequência, aberto às 

práticas de requalificação. E, por fim, considerações a respeito da 

requalificação ambiental urbana frente aos problemas socioambientais, em 

um contexto metropolitano. 
 

 

 

 

                                                           
48 Ressaltamos aqui iniciativa, de curso ministrado à distância, com a participação de estudantes 
de todo o país, traduzida em livro de BUSTOS ROMERO, Marta Adriano; SILVA, Caio Frederico 
(Orgs.). Olhares da Reabilitação Ambiental Sustentável. 1ª. Ed. Produtos das edições do Curso de 
Especialização - REABILITA. Brasília: UNB/FAU, 2012. 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 169  

REVISITANDO CONCEITOS A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS NACIONAIS: NOVOS 

SIGNIFICADOS, NOVOS PROBLEMAS. 
 

Experiências nacionais como o Projeto de Requalificação Urbana e 

Ambiental da Bacia do Cobre
49

 e de Requalificação Urbana Ambiental do 

Ribeirão do Arrudas – PAC Arrudas
50

 embora apresentem-se como ações 

governamentais, apoiam-se em caminhos distintos.  

A primeira delas, o Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental da 

Bacia do Cobre, além de abarcar uma série de componentes como habitação, 

lazer, urbanização, projetos sociais, conservação ambiental, esportes, 

patrimônio cultural, entre outros, busca lidar com o dilema, o quanto 

preservar, o quanto desenvolver, pois é integrado por áreas passíveis de 

ocupação e áreas de preservação ambiental. Conforme descrição do projeto, 

a região compreendida pela Bacia do Cobre, além de ser composta por Mata 

Atlântica e deter significativos mananciais hídricos, contribui para o conforto 

ambiental da cidade como um todo. Por outro prisma, como acervo 

ambiental de valor patrimonial, tem sua área de abrangência associada à 

fatores históricos, culturais e sociais, por se tratar de área de resistência 

cultural de povos indígenas e negros. No âmbito das intervenções, tenta aliar 

dois programas: Programa Dias Melhores, com recursos do BIRD – Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, e, Programa Minha Casa Minha Vida, 

com recursos da Caixa Econômica Federal, este voltado à urbanização de 

assentamentos precários. Segundo informações institucionais sobre o 

projeto, o conceito de fundo, que dá retaguarda às intervenções tem por base 

princípios de sustentabilidade socioambiental, pois amplia o leque 

conservacionista para além dos limites legais das unidades de conservação, 

privilegiando a melhoria da qualidade de vida e o bem estar das populações 

do entorno. 

                                                           
49 Governo do Estado da Bahia, CONDER, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 
Bahia, Preservação em área de valor ambiental. Ver em http://www.abc.habitacao.org.br/wp-
content/uploads/2012/10/sedur-ba-bacia-do-cobre.pdf. Acesso em 07 de agosto de 2015. 
50 O Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental situa-se no vale do Ribeirão Arrudas, na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, abrangendo uma faixa de terreno em Contagem e na 
capital que se constituía em uma das principais áreas de risco de inundação desses municípios, 
caracterizada ainda pela insalubridade e pobreza. Disponível em: http://www.abes-
mg.org.br/visualizacao-de-clippings/pt-br/ler/3917/workshop-mostra-experiencias-aprendidas-
com-o-pac-arrudas  Acesso em 08 ago 2015. 
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A segunda experiência trata-se do projeto de Requalificação Urbana 

Ambiental do Ribeirão do Arrudas – PAC Arrudas. O projeto prevê obras de 

drenagem, tratamento de fundo de vale, requalificação viária do entorno, 

implantação de parque linear e construção de equipamentos públicos de 

lazer e convivência e unidades habitacionais. Por uma demanda por 

reassentar população situada em áreas de risco, o programa também atua no 

desenvolvimento de trabalhos de educação ambiental, qualificação em 

geração de ocupação, trabalho e renda, e, promoção dos trabalhos de pré e 

pós-assentamento, focando a socialização entre os novos vizinhos e a 

formação em gestão de condomínios. Desenvolve-se no entorno do Ribeirão 

do Arrudas, a partir do conceito de desenvolvimento urbano e metropolitano, 

beneficiando com as obras milhões de moradores da capital e da Região 

Metropolitana com a revitalização e o saneamento do Ribeirão Arrudas.  

 
Figura 1 – Transformação da paisagem urbana – Ribeirão do Arrudas/MG  

a céu aberto em 2011 e coberto em 2013 
 

 
 

Fonte: curraldelrei.blogspot.com 

 

No entanto, obras de canalização, com o recobrimento do rio, em 

alguns trechos, desnaturalizando o ambiente fluvial, vêm se mostrando em 

muitas situações, ineficazes para diminuir os problemas associados à 

inundações. O que tem quer ser de fato enfrentado é o controle do uso e da 

ocupação do solo na planície de inundação. Espaços fluviais degradados 

devem merecer a atuação de planejadores e gestores públicos. 
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Figura 2 – Intervenções urbano-ambientais próximas à calha do Rio do Cobre – Parque São 
Bartolomeu e Assentamento Popular 

 

 

Fonte: www.platacity.com.br e www.conder.ba.gov.br 

O que verificamos, com as experiências acima descritas é que soluções 

de ordenamento territorial ambiental devem estar na essência das 

formulações das políticas públicas de enfrentamento dos graves problemas 

urbanos atuais. Deficiências, por exemplo, no funcionamento natural de rios e 

córregos, em razão de alterações em sua dinâmica e morfologia, contribuem 

para a degradação dos mesmos, o que implica na necessária recuperação de 

ambientes. 

O embate desnaturalização versus naturalização de rios vem ganhando 

força, à medida que a implementação de medidas estruturais e não 

estruturais podem contribuir para a recuperação de ambientes fluviais e de 

seu entorno.  

Novas bases teóricas passam a reorientar projetos no âmbito 

internacional como nacional. Conceitos como dar espaço ao rio e também dar 

tempo ao rio para que ele reconstrua sua estrutura biológica 
51

, assim como 

medidas que possam reduzir os riscos de inundações passam a orientar às 

ações a serem empreendidas. 

A recuperação de ambientes fluviais delimita uma nova direção frente 

aos projetos de requalificação ambiental urbano. Primeiramente porque 

determina a necessidade de implantação de políticas públicas de 

ordenamento de uso da planície de inundação, com a revisão de usos e 

atividades e com estudos sobre a vulnerabilidade da região. (BARBOSA; 

                                                           
51 Ver em: TÂNAGO, M.G. La restauración de los rios y sus riberas. In: GÓMEZ, O.D. Restauracion 
de Espacios Degradados. Madrid: Mundi-Prensa, 2004. 15-29p. 

http://www.platacity.com.br/
http://www.conder.ba.gov.br/
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LIMONAD, 2012) Em segundo, porque oferece, na perspectiva transescalar, 

recuperar áreas urbanas degradadas, como instrumento essencial das 

políticas de planejamento territorial e ambiental, consistindo em uma 

abordagem integrada. 

Essas visões reafirmam o conceito de requalificação ambiental urbano 

como um conjunto de operações que combinam a recuperação de 

infraestruturas existentes com ações de ordem econômica e social visando 

melhorar a qualidade ambiental, dinamizando cidades e regiões. (RIBEIRO 

SILVA, 2011) 
 

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS EM DISCUSSÃO 
 

Para Araujo, Rodrigues e Amaral (2014) a preservação e uso adequado 

dos recursos hídricos e da biodiversidade tem lugar certo em agenda 

propositiva para o desenvolvimento sustentável do território. Para os 

autores, muito contribuem as políticas públicas que promovem equilíbrio 

entre intervenções urbanas e preservação ambiental dos recursos naturais 

das bacias hidrográficas. Outros aspectos importantes são as infraestruturas, 

os equipamentos, a eficiência energética, as energias renováveis e as redes 

inteligentes, assim como, a qualificação dos elementos edificados e do espaço 

público. 

Panzini (2013) salienta que a presença de infraestrutura rodoviária ou 

ferroviária, desativada ou não, potencialmente favorece a implantação de 

parques lineares, como corredores verdes.  

E, nesse aspecto, experiências internacionais, como o High Line, o 

parque suspenso de Nova York buscou conjugar, desde a concepção inicial do 

projeto de qualificação, não só o fato de se trabalhar sobre uma linha férrea 

abandonada e elevada, como também com a necessária visão de uma equipe 

multidisciplinar, com arquitetos, paisagistas, urbanistas, designers e 

engenheiros.  

O caso do parque High Line
52

 suscitava uma questão central para a 

definição do conceito do projeto – ter a via como paisagem ou como 

elemento estrutural? A partir de um processo participativo as propostas 

encaminhadas e selecionadas reuniram equipes lideradas por nomes como 

                                                           
52 Quatro equipes – quatro visões. Ver DAVID, Joshua e HAMMOND, Robert. High Line: a história 
do parquet suspenso. São Paulo: BEI Comunicação, 2013, 73-80p. 
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Zaha Hadid e Balmori Associates; James Corner Field Operations (Field Ops), 

Diller Scofidio + Renfro (DS+R) e Piet Oudolf; StevenHoll Architects com 

Hargreaves Associates; e Michael Van Valkenburg com D.I.R.T Studios e Beyer 

Blinder Belle. Uma exposição denominada “Quatro equipes, quatro visões” foi 

realizada, com ampla divulgação na mídia local e nacional e finalmente um 

vencedor foi anunciado, a equipe do Field Ops/DS+R e Piet Oudolf. Um 

projeto que adotou uma abordagem de expor a estrutura e conceber uma 

paisagem natural sobre ela, com trilhas e plantas em um fluir contínuo. 

Ganha sentido a ideia de conceber micro paisagens a serem apropriadas. 
 

Figura 3 – High Line – Nova York 

 

 
 

Fonte: www.beautyofnyc.org 

 

Já em Seul
53

, a existência de via expressa que encobria rio histórico 

antigo, o Cheonggyecheon, foi determinante para o projeto de qualificação da 

paisagem que se anunciava. A retirada das pistas e uma nova canalização 

propiciaram a implantação de parque linear de 8 km. Embora se trate de um 

desenho artificial, junto ao centro urbano, à medida que se afasta do mesmo, 

ganha peso suas características naturais. 

Outro exemplo, de igual relevância, em se tratando de requalificação 

ambiental urbana, é o parque público – Tin Shui Wai, na região de Hong 

                                                           
53 Movimentos e personagens do século XX, Um “genius loci” para o século XXI. Ver em PANZINI, 
Franco. Projetar a Natureza. Arquitetura da Paisagem e dos Jardins desde as origens até a época 
contemporânea. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2013. 655-660p. 
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Kong
54

. Idealizado para ser um parque tropical, é permeado com bosques e 

muitos recursos hídricos. Também conhecido como o parque das “wetlands”. 

O interessante dessa proposta é que a região alvo do projeto se encontra no 

entremeio da instalação de cidades novas, que foram recentemente criadas 

para acolher uma população de migrantes. Foi originalmente destinado a ser 

uma área de mitigação ecológica para compensar as zonas húmidas perdidas 

devido ao desenvolvimento Tin Shui Wai - Cidade Nova. Também apresenta 

uma oportunidade para fornecer um local de educação e recreação com um 

tema sobre as funções e valores das zonas húmidas para uso pelos moradores 

locais e visitantes estrangeiros.  
 

Figura 4 – Hong Kong Wetland Park 

 

 
 

Fonte: http://www.discoverhongkong.com/us/see-do/great-outdoors/nature-parks/hong-kong-
wetland-park.jsp 

 

Tais ideias, no âmbito de uma diversidade de soluções, que buscam 

congregar a manutenção dos sítios originais a uma identidade 

contemporânea, é segundo Panzini (2013) o grande desafio da arte de 

projetar a natureza.  

Iniciativas coordenadas, conjugando espaços verdes, espaços fluviais, 

estruturas ferroviárias e rodoviárias, entre outros, pretendem contribuir para 

trazer o espaço natural para o interior da cidade. 

A inclusão da questão ambiental, segundo Araujo, Rodrigues e Amaral, 

(2014), na esfera urbana, leva à reflexão sobre a própria natureza da política 

                                                           
54 Ver em: Hong Kong Wetland Park, http://www.wetlandpark.gov.hk/en/aboutus/index.asp. 
Acesso em 11  ago 2015. 
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urbana e de seu alcance, exigindo, na atualidade, o enfrentamento das 

questões à luz da sustentabilidade. 

E, nesse sentido, o estudo da qualidade ambiental urbana é segundo 

Minaki e Amorim (2007) um importante subsídio ao planejamento. Para as 

autoras, fatores como poluição, mudanças climáticas, catástrofes ambientais 

podem indicar e ressaltar transformações antrópicas, corroborando para a 

necessária avaliação da tolerância suportada pela dinâmica ambiental. 

Em uma perspectiva globalizante, de homogeneização de práticas, é 

cada vez mais necessário incorporar aspectos da ecologia da paisagem nos 

processos de transformação urbana visando à requalificação ambiental. 

Buscar a singularidade em um contexto plural nos parece um grande desafio. 

O que favorece o entendimento da manutenção da forma urbana em 

equilíbrio com a natureza e com a cultura local/regional. 

As experiências internacionais aqui analisadas, provavelmente 

primaram por investigar tecnologias adequadas. No entanto, o importante, 

segundo Gouvêa (2008), não é só incentivar práticas sustentáveis, onde as 

tecnologias, geralmente são priorizadas. Para o autor, considerar o relevo, a 

hidrografia, o solo, o clima e a vegetação, como fatores determinantes da 

forma das cidades, é imprescindível.  

 

DEGRADAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO: DUALIDADE DA CIDADE 

METROPOLITANA 

 

As causas da degradação ambiental, já conhecidas por muitos, estão 

relacionadas ao desenvolvimento, como economia, qualidade de vida, o 

respeito ao meio ambiente, consumo, desenvolvimento sustentável, 

transporte, habitação, pobreza, marginalização, entre os principais aspectos. 

Também é relevante a associação de comportamentos que promovem a 

degradação do meio e que mais a evidenciam, como aspectos relacionados ao 

solo, como erosão, impermeabilização do solo, ao ar, como veículos, 

incineração de resíduos, indústrias, a água, como desperdício, esgotos 

domiciliares e industriais, a flora, quanto à vulnerabilidade das áreas de 

preservação permanente, arborização urbana e a fauna, quanto à 

disseminação da eliminação da flora. Sem falar das atividades humanas que 

potencializam causas primárias e corroboram, com o emprego de tecnologias, 
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para degradação ainda maior, com efeitos na qualidade de vida, como o 

estresse e a violência. 

O desenvolvimento está também associado aos projetos de 

requalificação ambiental urbana que promovem a valorização imobiliária e 

tem o poder de alterar, substancialmente, as condições dos ambientes 

urbanos das nossas cidades metropolitanas. Sejam, a partir de novos 

significados, ou pela atração de investimentos do mercado imobiliário e 

demais investimentos econômicos.  

Todavia as questões acima pontuadas sejam importantes para um 

debate sobre o tema, são cada vez mais numerosas as iniciativas sobre 

projetos de requalificação ambiental urbana no âmbito da cidade 

metropolitana, as quais contribuem para disseminar práticas de recuperação 

de áreas degradadas, resultando na redução dos riscos ocasionados por 

desastres naturais. 

De acordo com Pádua (2015) o entendimento da dinâmica de 

reprodução da metrópole nos leva a compreender a transformação dos 

lugares, onde formas novas surgem como um modelo de negócio para os 

mecanismos de acumulação do capital.  

O processo contínuo de integração de regiões degradadas, como 

tendência global, em um contexto de estandardização do espaço urbano, 

tornou-se possível por meio de iniciativas de requalificação ambiental urbana. 

Tais iniciativas, em muitas situações revestem-se de instrumentos 

urbanísticos que potencializam a financerização do espaço urbano. E o caso 

das operações urbanas consorciadas e das participações público-privada, 

como instrumentos urbanísticos que possibilitam a recuperação de áreas 

degradadas, a renovação urbana, e a revitalização. No entanto, é bom 

ressalvar que o conteúdo social do território envolvido, muitas vezes é 

apreendido como parte dessa degradação, o que vem a corroborar para a 

fragmentação do espaço e da vida cotidiana, e, por consequência 

conformando a segregação como mote da urbanização na cidade 

metropolitana. 

A cidade metropolitana se revela potencialmente como ambiente 

propício à transformação e criação de novas formas como tendência a 

práticas de reprodução do capital. Iniciativas de requalificação ambiental 

urbana assumem relevante papel de valorização do espaço e renovação do 

capital. 
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Estratégias de valorização do espaço que passam a englobar, por 

exemplo, ações nas margens dos rios urbanos, criação de áreas verdes e de 

lazer, parcelamentos diversificados, para diferentes classes sociais, 

organização do sistema viário, saneamento, propiciam o avanço da 

segregação sócio espacial.  

Trata-se na realidade, segundo Ribeiro (2015) da adoção de estratégias 

que se utilizam do discurso espacial do ambiente e lazer, que impulsiona a 

valorização do espaço, legitimado e justificado pela sua dimensão ambiental, 

inserindo-o no circuito de produção e reprodução do capital.  

O sucesso da recuperação de áreas degradadas, minimizando os 

graves impactos sócios espaciais decorrentes, deverá estar associado a uma 

série de eventos, tais como, programas institucionais, recursos financeiros, 

colaboração entre vários entes envolvidos, equipe multidisciplinar, e, 

sobretudo, um sentimento de redescoberta e apropriação de uma área, a 

partir de novos significados.  

O que significa que na dimensão legal-institucional, tais programas 

deverão primar pela melhoria da qualidade de vida nas cidades, por meio da 

realização de um conjunto de operações de requalificação urbana e 

valorização ambiental, com o propósito de alterar o panorama ambiental e 

urbanístico das cidades, sobretudo, no âmbito da metrópole. Tal conjunto de 

operações deverá ter como objetivo a valorização de elementos singulares 

(rios, frentes marítimas, praças, parques públicos, áreas verdes) e de projetos 

de criação, revitalização e refuncionalização de espaços, criando, assim, novas 

centralidades urbanas e potencializando centralidades existentes.  

Na dimensão sócio espacial e ambiental, tais programas deverão atuar 

de forma integrada e coordenada, considerando a proteção ambiental e a 

valorização paisagística, assim como, a sustentabilidade e a qualificação das 

atividades económicas que aí se desenvolvem. 

Na sua essência os aspectos acima pontuados conformam uma agenda 

propositiva frente ao grau de exigência por requalificação dos muitos 

ambientes degradados que caracterizam a cidade metropolitana atual.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seguindo a trajetória acima, a questão ambiental, sobretudo no 

âmbito metropolitano, revelada a partir da descontrolada expansão urbana e 
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industrial, vem ganhando importância, seja pela relevância do tema, na 

atualidade, seja pela necessidade de buscar formas sustentáveis de 

desenvolvimento do território.  

Nesse aspecto, o desenvolvimento das cidades deve pautar-se por 

uma agenda que se apoie no planejamento ambiental, como fator indutor do 

desenvolvimento sustentável (RIBEIRO FRANCO, 1997). 

O conteúdo da requalificação ambiental urbana, à luz dos princípios 

contidos nos conceitos de sustentabilidade socioambiental e do 

desenvolvimento urbano metropolitano contribui para a inserção do solo 

urbano, orientado pelas práticas do mercado, em um contexto de espaço 

urbano globalizado. Com as transformações decorrentes o espaço é 

ambientado a receber novos usos.  

A partir desse entendimento, há de se considerar que o 

desenvolvimento de espaços abertos, decorrentes de processos de 

requalificação ambiental urbana, precisam considerar as condições sociais, 

econômicas e espaciais, não só a apropriação da natureza e seu impacto, 

suscitando ser parte integrante de um processo participativo, de gestão 

democrática. 

Resta a constatação da necessidade de investir na preservação de 

processos naturais, mas também naqueles que deverão ser controlados. Cada 

cidade deverá buscar a sua fórmula de reposicionar a natureza no tecido 

urbano.  

No âmbito da cidade metropolitana, cabem estudos sobre áreas 

prioritárias para investimentos e definições de linhas orientadoras e 

estratégicas. E, considerando o potencial aporte de recursos internacionais, a 

concepção de tais estudos, deverá primar, igualmente por uma gestão 

integrada de operações urbanas e participações público-privadas. 

“Waterfronts”, áreas industriais ou portuárias, rodovias e ferrovias 

degradadas, centros históricos ou novas áreas de expansão são algumas das 

prioridades de intervenção no mercado internacional. 

A requalificação ambiental urbana, uma vez articulada aos Planos 

Diretores Municipais, passa a exigir um bom desempenho ambiental, 

econômico e social. As medidas implícitas em um programa mais amplo 

poderão constituir um fator de inclusão social que leve em conta os valores 

patrimoniais e paisagísticos. 
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Como consequência dessa investigação, evidenciamos uma atitude 

crítica e cuidadosa a ser seguida em relação à compreensão de iniciativas de 

requalificação ambiental urbana. Persegue-se, enquanto pesquisa a 

necessidade de aprofundar a análise de casos que elucidem esse processo 

frente aos desafios impostos, na contemporaneidade, à cidade 

metropolitana. 
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Capítulo 10 

 

 

O DESENHO URBANO E A INFRAESTRUTURA VERDE:  

EM BUSCA DE NOVAS ESTRATÉGIAS PARA O  

PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin
55

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Na contemporaneidade, uma parte significativa das sociedades se 

defronta com as tendências inquietantes que tendem a intensificar o caos 

urbano, resultante do padrão arcaico de uso e ocupação territorial adotado ao 

longo da era industrial e que se manifesta até os dias atuais, aonde são 

identificados cenários com concentração de poder e riquezas, as quais se 

manifestam em enormes disparidades sociais, econômicas e ambientais, 

gerando conflitos de toda ordem.  

Ao longo do século XX, o processo de urbanização no país passou por 

uma transformação conduzida pela economia de agro-exportação à economia 

urbano-industrial, alterando a distribuição da população em seu território, ou 

seja, o Brasil tornou-se urbano. 

 Entretanto, o modelo de urbanização adotado possibilitou o 

agravamento dos processos de diferenciação sócio espacial, explicitados no 

processo de informalidade urbana. Embora tais aspectos apresentem 

fisionomias diversificadas, alterando-se em conformidade com os aspectos 

geográficos, culturais de uma determinada localidade, eles mostram a 

estrutura econômica e social intensamente desigual e injusta. No que se 

refere às especificidades envoltas às questões ambientais, o padrão de 

desenvolvimento econômico implantado nas cidades foi drástico ao impactar 

severamente os recursos de maior relevância para a vida nas cidades - os 

recursos naturais, notadamente, com a ocupação indiscriminada de áreas de 
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mananciais e encostas - ambientalmente vulneráveis. Nesse contexto, a 

literatura mostra que, há um consenso entre os especialistas, sobretudo, das 

ciências sociais em afirmar que esse padrão de urbanização deu origem aos 

fenômenos de fragmentação urbana e que para outros são denominados de 

segregação. O amplo quadro de efeitos produzidos por esses fenômenos 

independe de sua nomenclatura frente à gravidade dos cenários que 

emergem em diversas dimensões. O que leva a perceber que a questão 

urbana vem ao longo de décadas atravessando as maiores adversidades 

frente à urgência de seu reconhecimento, seja por meio do adequado 

equacionamento de suas demandas na edição de novas legislações, tanto 

quanto, na implementação de políticas públicas visando suprir as deficiências 

habitacionais, de infraestrutura física e social - como questões estratégicas ao 

desenvolvimento do país. Dessa forma, o contexto apresentado ao 

explicitarem as graves questões que afetam uma vivência saudável em 

diversas cidades do país, procuram evidenciar a urgência de intervenções 

governamentais que contemplem novos paradigmas de planejamento e 

gestão das cidades, essencialmente, no que se refere ao direito à cidade - em 

conformidade com os princípios constitucionais, sobretudo, àqueles que 

almejam a implementação da sustentabilidade urbana. 

Assim a questão abordada nesse artigo tem por propósito, realizar uma 

reflexão sobre a importância da incorporação dos princípios ambientais que 

orientam o novo urbanismo na contemporaneidade, ao possibilitar uma nova 

visão do processo de planejamento e suas interfaces com o desenho urbano. 

Pensar a cidade, a partir de metodologias projetuais, com a conjugação 

estratégica de elementos da natureza é de fato uma possibilidade e sobretudo 

uma composição ímpar de ideias, onde a paisagem explicita um ecossistema 

dinâmico, nos quais os fatores biofísicos e humanos orientam o processo de 

tomada de decisões intrínsecas ao planejamento e ao desenho urbano 

(MACHARG, 2000). Essa visão ampliada, foi denominada por MachHarg, por 

planejamento ecológico, onde o autor enfatiza sua importância para a 

melhoria da qualidade de vida. Para Hough (1998, p.5) a submissão presente 

nos sistemas vivos, permite a interconexão da evolução dos processos físicos 

e vitais da terra em incessante transformação, ao contribuírem para a 
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recuperação dos materiais vivos e não vivos, são os “elementos que propiciam 

a autossuficiência da biosfera, que permitem a vida na terra e que dão lugar à 

paisagem física. Constituem os elementos determinantes que dão forma a 

todas as atividades sobre a terra”.  

Ainda que esse enfoque possibilite um novo olhar sobre a cidade, ao 

considerar as interfaces que permeiam o meio ambiente e a sociedade em 

suas especificidades e interações, sua maior contribuição está em criar novos 

caminhos de adaptação e adequação, visando à obtenção de soluções 

inteligentes as complexas demandas apresentadas pela cidade 

contemporânea. Nesse sentido, os processos de planejamento ecológico, ao 

trazerem em seu bojo novos princípios, por meio da integração dos elementos 

naturais as áreas urbanas, conformam estratégias fundamentais para a 

mitigação das grandes questões ambientais oriundas do processo de 

produção das cidades, dialogando com os diversos campos do saber em busca 

da reinvenção da cidade, para muitos especialistas uma atividade inacabada. 

 

SUSTENTABILIDADE PARA O PROJETO URBANO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

Um exercício de observação por meio de uma percepção objetiva, 

realizado por olhares especializados sobre as cidades contemporâneas, 

certamente levará a compreender o quanto tem se tornado urgente à 

incorporação dos elementos naturais em áreas urbanizadas, não somente 

pelos recursos estéticos que podem atenuar as agruras do cotidiano, ao trazer 

um pouco de poesia, cor e musicalidade para os cenários pesados e cansados 

que conformam as atuais cidades, mas em razão da importância da 

conservação e contribuição de seus elementos para o equilíbrio do 

ecossistema urbano. Ideia que encontra fundamento na visão demostrada por 

MacHarg (2000), ao afirmar que as questões decorrentes da relação homem e 

natureza, não podem ser equacionadas ao empregá-las enquanto elemento 

estético, visando o deleite proporcionado pela beleza de suas paisagens, 

como também, com a função de amenizar os desconfortantes ambientes 

presentes em espaços urbanos. Com base nesses apontamentos Ribeiro 

(2010, p. 26) alerta para a necessidade de se “adotar uma postura em que ela 

figure como base estratégica. Sobretudo, é preciso investigar e descobrir suas 

particularidades e sutilezas como fonte e significado”. 
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Longe de se constituírem em um prelúdio para uma nova era, talvez 

seja essa, um caminho para as metas e diretrizes que visam alcançar à 

civilidade, vitalidade e a tão desejada urbanidade, proclamadas recentemente 

em planos, programas e em uma proporção maior em pesquisas, 

considerando os valores irradiados nos diversos campos do saber desde a 

declaração da Carta da Terra. Para Ribeiro (2010, p. 26) essa consciência nasce 

do entendimento de que a natureza é em sua essência um conjunto de 

interações sujeitas às suas leis, com valores e oportunidades disponíveis ao 

homem, porém, com restrições a serem cumpridas. 

Hough (1998, p. 5) complementa com ênfase a submissão presente nos 

sistemas vivos, que permitem interconexão da evolução dos processos físicos 

e vitais da terra em incessante transformação, onde se dá a recuperação dos 

materiais vivos e não vivos. Para este autor, estes são “os elementos que 

propiciam a autossuficiência da biosfera, ao ensejar a vida na terra e que dão 

lugar à paisagem física. Constituem os elementos determinantes que dão 

forma a todas as atividades sobre a terra”. É importante ressaltar outro 

aspecto levantado com base em diversos dados apresentados por pesquisas 

recentes, as quais apontam um significativo aumento demográfico e 

econômico, que em um primeiro momento pode gerar reações inusitadas 

quanto ao futuro das cidades, entretanto, MacHarg (2000, p. 23) apresenta 

uma visão bastante ponderada, ao colocar “que o crescimento é inevitável, 

porém o desenvolvimento não implica destruição”. Considera ainda, que há 

possibilidade de uma adequação e adaptação visando um contexto de 

equilíbrio, todavia deve ser entendido como resultado do comprometimento 

de cada sociedade “que acreditam que o homem e natureza são indivisíveis e 

que a sobrevivência e a saúde dependem da sua compreensão do ambiente 

natural e de seus processos” (MACHARG, 2000, p. 26). 

Não somente no Brasil como em outras cidades da América Latina, os 

processos de planejamento voltados à questão urbana, ao produzir planos e 

programas expressam pouca ou quase nada, atenção as condicionantes 

ambientais, gerando antagonismos de diversas dimensões. Reconhecer esses 

fatos, constitui-se no primeiro passo para a revisão de posturas e valores 

frente à compreensão das interfaces que permeiam a relação homem e 

natureza, as quais envolvem os aspectos físicos e socioculturais de uma 

determinada localidade. 
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 Essa percepção da relevância dos componentes que os ambientes 

naturais podem oferecer para obtenção de soluções inteligentes ao 

conjugarem os componentes do meio natural ao projeto urbano, ao observar 

os aspectos relacionados à geologia (formação e composição dos solos), os 

padrões e técnicas de parcelamento do solo a partir das condições geofísicas, 

assim como, a massa arbórea, os recursos hídricos em toda sua diversidade 

contribuem para uma nova visão de pensar e projetar a vida em cidades. Tais 

preocupações não permitirão o uso indevido ou limitado desses recursos, ao 

serem destinados apenas ao abastecimento (uso doméstico e industrial), ao 

lazer e recreação, o que torna necessário a identificação da função específica 

que cada componente pode desempenhar nos espaços urbanizados, 

considerando não apenas suas potencialidades, mas suas características 

quanto a vulnerabilidade, de proteção dos corpos d´água, ou seja, os serviços 

ambientais as quais desempenham. Muito embora, esses aspectos sejam 

essenciais para a construção da sustentabilidade, torna-se fundamental ainda, 

a compreensão que a preservação e a conservação de determinados locais 

apresentam também para a preservação da vida humana, por meio da 

purificação do ar, amenização de temperaturas, a dispersão de poluentes, o 

controle de processos erosivos, além de toda beleza e riqueza da fauna e flora 

e de solos férteis. Por outro lado, é de extrema importância considerar que, a 

não observância de tais aspectos podem resultar em uma gama de problemas, 

como a ocorrência eventos ambientais em diversas localidades do país, onde 

são observados um número crescente de inundações, desmoronamentos de 

encostas, desertificação do solo, secas por períodos prolongados, elevação da 

temperatura, que tende a se agravar frente às previsões de alteração do 

clima. Com esse enfoque, Ribeiro (2010, p. 28) alerta para os atuais quadros 

urbanos apresentados em diversas localidades, os quais “coloca à prova a 

sustentabilidade urbana como fruto entre espaço natural e social, centrada na 

conservação das condições ecológicas, porém adequando-as às 

comunidades”. Com esses propósitos, muitas pesquisas tem sido 

desenvolvidas a partir dessa nova visão, ao incorporarem dentre outros 

fatores, “as soluções naturais de investigação, conhecimento, respeito e 

manutenção de vegetação natural dos cursos d`água”(RIBEIRO, 2010, p. 28). 

Dentro de suas especificidades, são ações técnicas adequadas em que o 

mesmo autor as reconhece, “como forma de conter os solos e obter uma 

drenagem eficiente mais econômicas e adequadas que as intervenções de 
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engenharia e suas obras de arte”. Em uma visão pró-ativa, admite-se uma 

possibilidade ímpar para uma aproximação teórica e prática com vistas a 

integração e articulação de saberes e vivências diferenciadas em um ambiente 

fértil permeável a um debate mais abrangente, capaz de definir um plano de 

prioridades com metas e recomendações dedicadas a reconversão das áreas 

degradadas em espaços potenciais para áreas urbanizadas em várias regiões 

brasileiras. 

Para Henri Acselrad (2001), a grande questão que envolve a construção 

da sustentabilidade urbana, a partir da adoção de novos paradigmas, não 

deve limitar-se as concepções de um urbanismo ecologizado, baseado na 

projeção de cidades compactas, visando à economia de espaço e energia, do 

mesmo modo, não se deve fazer uso da sustentabilidade apenas como um 

atributo simbólico voltado para o marketing das cidades. No momento atual, 

o que interessa para os possíveis destinos da cidade - seu futuro é pensar um 

novo modelo de desenvolvimento urbano, que além dos princípios 

ambientais, seja capaz de conjugar os princípios da democratização dos 

territórios, no enfrentamento dos processos de segregação socioespacial, ao 

facultar acesso a serviços urbanos de qualidade, sobretudo, na superação da 

desigualdade social materializada nas diversidades de exposição aos riscos 

urbanos (ASCELRAD, 2001, p. 23). Neste cenário, emergem inúmeras ideias, 

propostas voltadas a concepção de intervenções urbanas com a finalidade de 

alcançar espaços sustentáveis, assim torna-se obrigatório o entendimento que 

os processos que promovem a sustentabilidade, é antes de tudo um fator de 

desenvolvimento, e não o seu oposto. Podendo dessa forma, conduzir a um 

processo inteligente de crescimento, elevando a níveis de equidade e justiça 

social por meio da implementação estratégica de políticas públicas 

inovadoras. 

 

PLANEJAMENTO URBANO ECOLÓGICO: ALGUMAS QUESTÕES… 

 

Com base em uma nova visão dedicada ao urbanismo para o século 

XXI, o planejamento urbano ecológico passa a configurar novas metodologias 

atreladas aos valores e recursos naturais, ecológicos e ambientais como 

elementos da paisagem, principalmente por constituírem-se em partes 

integrantes do contexto sociocultural das cidades. Considerado uma 

ferramenta especializada, por seu caráter interdisciplinar e transdiciplinar, 
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possuiu interfaces com diversos campos do conhecimento, o que torna 

decisivo para empreender novas abordagens relacionadas ao pensar e intervir 

em cidades, nos processos que sejam capazes de conjugar o meio físico com a 

natureza, vencendo posturas arcaicas que pouco tem contribuído para a 

melhoria do espaço urbano. Diante desses apontamentos, os métodos e 

procedimentos que integram o processo do desenho urbano, requer a 

inclusão da dimensão ecológica orientados por valores que permeiam a 

relação homem e natureza, ao considerarem a espécie humana como parte 

dos ecossistemas naturais. 

Pellegrino (2000) por sua vez, compreende sua relevância ao enfatizar 

o planejamento urbano ecológico, como concepção de proposições espaciais 

aptas em promover as mudanças necessárias dos componentes que integram 

a paisagem a fim de que as intervenções humanas se realizem em 

concordância com a capacidade de suporte dos ecossistemas. Ribeiro (2010, 

p.36) ao analisar sua caracterização e propriedades enquanto um sistema de 

alternativas futuras visando a inclusão dos processos naturais nos espaços 

urbanizados, compreende o planejamento urbano ecológico como uma 

“definição criteriosa da acomodação das atividades humanas sobre uma base 

biofísica de suporte. É a mediação entre as ações do homem e seu território”. 

O mesmo autor, complementa essa ideia ao enfocar, que se trata da 

materialidade de um processo, assim como de um domínio da prática 

profissional relacionada à pesquisa da arquitetura da paisagem e do 

planejamento urbano ecológico, desse modo “por mais adequados que sejam 

os projetos, eles só se qualificam pela apropriação social, portanto ’a 

materialidade do projeto se dá no lugar da vivência cotidiana’” (RIBEIRO, 

2010). 

Nesse contexto, todo o processo decorrente do planejamento urbano 

ecológico requer uma forma de pensar e atuar em espaços urbanizados, por 

meio de um plano complementar ao plano urbano oficial, com a finalidade de 

propor ações potencializadas a serem implementadas dentro do contexto de 

cada localidade. Com esse enfoque, Ribeiro (2010) deixa evidente que, 

 
A postura de pensar e agir sobre a cidade demanda um plano 

complementar que subsidie o plano urbano. Ao reconhecer que a 

cidade necessita ser compensada diante dos inúmeros problemas 

biofísicos e sociais evidentes, apresenta propostas fundamentadas 

passíveis de serem implementadas a curto prazo, sem desdobramentos 
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nocivos a longo prazo, e que provêem recursos ao desenvolvimento 

sociocultural e do meio ambiente. Trata-se de um planejamento que 

adota uma postura ética com relação à natureza e a sociedade. (p.37). 

 

É indiscutível, que a incorporação de tais valores, passa por um 

processo de transformação, uma quebra de paradigmas que pode surgir em 

contextos nos quais determinados segmentos despertam para os limites e 

vulnerabilidades da lógica do desenvolvimento econômico, onde 

obrigatoriamente há o reconhecimento da necessidade desse novo 

paradigma, ao considerar seus fundamentos – pautados por uma nova ética 

urbana apta em orientar os valores e comportamentos para os propósitos da 

implementação da sustentabilidade ecológica e da equidade social (LEFF, 

1999, p. 112 e 113). 

Essa condição pressupõe um novo “modus operandi” para trabalhar as 

questões urbanas, analisando os princípios e práticas que compreende o 

processo de planejamento urbano tradicional ao possibilitar uma nova 

compreensão sobre as dinâmicas que compõem o urbano. A partir desse 

modelo, passam a ser imprescindíveis às restrições ambientais, ecológicas e 

paisagísticas de uso e ocupação, que em sua essência buscam promover 

benefícios estéticos, sociais e econômicos preciosos para alcançar patamares 

satisfatórios ao bem estar social. Em síntese, o foco primordial a ser 

considerado, refere-se à condição sine qua non em criar uma nova 

mentalidade – cultural, que permita avanços tanto na concepção de 

legislações, formulação de políticas públicas e seus produtos imediatos – 

programas, planos, projetos e sistemas que atuam diretamente no contexto 

das cidades.  

Dentro dos valores e significados estabelecidos, Ribeiro (2010) 

comenta que “o escopo é reequilibrar o tecido urbano, freando as expansões 

meramente mercantis e industriais que geram concentrações e vazios 

urbanísticos, e contribuir para preservar espaços abertos e zonas naturais”. 

Ao comparar o planejamento urbano ecológico ao planejamento 

tradicional, verifica-se uma nítida evolução relacionada a dois aspectos - o da 

escala e o elemento humano, principalmente por ser concebido como ciência 

que investiga o processo de produção das cidades, sua fragmentação e suas 

interrelações com o meio natural. Para tanto, Pellegrino (2006) acredita que a 

fragmentação resulta da ruptura dos ecossistemas naturais, como decorrência 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 189  

do processo de produção das cidades, que incontestavelmente gera o 

rompimento da conectividade,  drástica redução e impermeabilização dos 

espaços. Nesse sentido, a conectividade pode ser aquela compreendida por 

Ribeiro (2010), como o esforço realizado em sentido oposto, 

 
[…] determinado por espaços físicos bem delimitados, como os 

corredores verdes, e é definida como a capacidade da paisagem de 

gerar fluxos entre seus elementos bióticos. É um conceito que integra a 

capacidade dos processos bióticos, dada por mecanismos internos 

capazes de absorver e resistir às mudanças, garantindo-lhes 

flexibilidade e perenidade. Funda-se nos princípios ecológicos próprios 

dos ecossistemas naturais, quais sejam: mínima intervenção nos 

espaços da estrutura ecológica de sustentação; equilíbrio entre 

população e recursos; preservação da diversidade; manutenção 

sistêmica. ( p.37). 

 

Das breves reflexões aqui apresentadas, entende-se que o 

planejamento urbano ecológico não é um sistema rígido, resultante de 

formulas fixas que encara a cidade por meio de uma visão genérica, de modo 

contrário, adota por fundamento, os princípios ecológicos que interconectam 

modelos e métodos em procedimentos dinâmicos. No âmbito da questão, a 

ecologia da paisagem, dispõe de um sistema de princípios voltados ao 

planejamento e desenho da paisagem urbana e regional, oferecendo 

mecanismos eficientes a serem empregados na coleta de dados, análise, 

diagnósticos e interpretação de dados. Para os especialistas que trabalham 

com esta questão e que intencionam desenvolver propostas inteligentes, 

dispor de recursos que permitam a espacialização em todo o processo de 

projetação, possibilita a concepção de uma série de propostas projetuais, 

além de ampliar a interface não apenas entre as áreas afins, como também, 

favorecer o diálogo entre os tomadores de decisão, como etapa fundamental 

do processo. 

Nessa perspectiva, a busca por proposta que tenha por fim a 

concepção de ambientes harmoniosos, que possam contribuir para 

construção da sustentabilidade em áreas urbanas, a técnica primeira consiste 

em identificar no contexto de cada local, os mosaicos de paisagens, as 

configurações biofísicas de suporte com a preocupação de adaptá-las aos 

princípios de ocupação e conservação, pois o modo como esses elementos 
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serão empregados no desenho urbano, para muito além de refletir a 

qualidade projetual, será uma referência da cultura de seus habitantes. 

O planejamento urbano ecológico, ao considerar as condicionantes do 

ambiente natural, propõe um novo modelo de ocupação flexível às 

condicionantes do território em observância aos princípios ambientais a partir 

da definição de padrões da estrutura que permitem a vida nas cidades 

incorporando medidas de preservação e conservação dos recursos naturais e 

culturais, de forma que, ao atender aos anseios sociais do presente, “garanta 

a perpetuação dos recursos renováveis, possibilitando a perenidade ambiental 

e usos futuros” (RIBEIRO, 2010, p. 38). 

Assim, a partir desse conceito de planejamento urbano ecológico, o 

qual incorpora a sustentabilidade como espinha dorsal, torna-se importante 

reconhecer a paisagem como um marco histórico em estado incessante de 

transformação, resultantes de suas interações naturais ou decorrentes da 

ação humana que pode agir de forma a garantir o equilíbrio dos ecossistemas, 

ajustando e ampliando as condições de absorção e recuperação dos espaços 

naturais, buscando garantir os ciclos vitais de cada ambiente. 

 

DESENHO URBANO: UM NOVO ENFOQUE PARA OS ESPAÇOS LIVRES 

PÚBLICOS 

 

A diversidade de espaços naturais é talvez a maior riqueza da 

humanidade. Os elementos que compõem a natureza, os corpos d água, 

montanhas, vegetação, dentre outros, constituem-se em recursos valiosos e 

valorosos para a qualidade ambiental dos espaços urbanizados, considerando 

sua função de equilíbrio entre o assentamento urbano e o meio natural. Nesse 

sentido, a qualidade do projeto a ser alcançado está relacionada às condições 

de equilíbrio, assim como da força potencial em conjugar a natureza diversa 

dos elementos existentes no local à serem estabelecidos no processo de 

intervenção. 

No âmbito da questão, os processos de intervenção decorrentes do 

planejamento urbano ecológico, são orientados por princípios ou parâmetros, 

que se constituem em referências inseridas em um contexto de 

individualidade e singularidades, onde torna-se possível “explorar, em várias 

combinações, o que, em um determinado período da história e em um 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 191  

determinado lugar, será capaz de responder às necessidades ecológicas do 

meio físico e cultural da sociedade do lugar” (RIBEIRO, 2010, p.39). 

Ao longo das últimas décadas, uma diversidade gigantesca de 

problemas voltados às questões ambientais tem sido apontadas com mais 

frequência em áreas urbanas, desse modo “os estudos relacionados com a 

qualidade do ambiente urbano podem contribuir para inovar os métodos de 

planejamento”, por meio da elaboração de políticas públicas aptas em realizar 

adequações inteligentes, requalificando o uso e a ocupação do solo nas 

cidades, ao adotar soluções menos impactantes ao meio ambiente, e 

melhorar a qualidade de vida da população, que necessita de um ambiente 

ecologicamente equilibrado (AMORIM, 1993). 

Miana (2010), ao tratar dessa problemática, enfatiza que a melhoria da 

qualidade ambiental das cidades também pode surgir de um aproveitamento 

adequado dos espaços disponíveis, com o desenvolvimento de uma nova 

morfologia configurativa. 

 
Oportunidades de melhoria da qualidade ambiental nas cidades 

também surgem em vazios urbanos e áreas da periferia, onde pode ser 

desenvolvida uma nova morfologia configurativa, com o suporte de 

novas tecnologias, além de avançar altos níveis de sustentabilidade 

ambiental urbana. Nestes casos, a meta de densidade é determinada e 

limitada pelos requisitos e critérios relacionados às questões de 

qualidade ambiental, com acesso ao sol, qualidade do ar, conforto do 

pedestre, desempenho energético das edificações e potencial de 

geração de energia na área das edificações. (MIANA, 2010, p. 34). 

 

Por esse ângulo, à contribuição do desenho urbano fundamentado em 

base sustentáveis, pode se constituir em um divisor de águas, ao promover a 

melhoria do espaço e por consequência, a melhoria da qualidade de vida. Com 

essa finalidade muitos são os componentes naturais que a natureza 

proporciona, dentre eles, a vegetação em toda sua diversidade, assim como a 

água desempenham funções primordiais na manutenção de microclimas, ao 

colaborar para a minimização dos efeitos nocivos das fontes de poluição, 

ajuda no equilíbrio dos ciclos hidrológicos, além de contribuir para a formação 

de uma referência estética do lugar. 

Os padrões de infraestrutura, de sistemas viários, de parcelamento de 

solo, dentre outras tipologias presentes nas cidades, colaboram para 

existência de superfícies enormes impermeabilizadas, com desdobramentos 



192 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

desagradáveis e destrutivos, como “o aquecimento resultante da 

superexposição à radiação solar, as enchentes e os assoreamentos pós chuvas 

intensas”. Frente a essas questões, surge como alternativa a implantação da 

infraestrutura verde, tendo em vista suas potencialidades, pois podem 

“propiciar consideráveis ganhos à saúde ambiental, sejam eles físicos, sociais, 

econômicos ou estéticos” (RIBEIRO, 2010, p39). 

Na atualidade, o conceito do planejamento urbano ecológico, tem sido 

empregado em diversos trabalhos, dada sua importância para fundamentar 

novas políticas públicas, processos de gestão e desenho urbano, dentre 

outros. Ao viabilizarem técnica e economicamente a incorporação eficiente 

dos componentes ambientais ao meio urbano sua importância toma 

proporções surpreendentes. Além da riqueza estética e ambiental das 

alamedas, bulevares, parques e jardins, para serem aplicados nos complexos 

sistemas de drenagem urbana, o princípio de criação de uma estrutura 

ecológica ou de infraestrutura verde, como os corredores verdes urbanos 

aliado a otimização eficiente de controle de águas pluviais, e ainda, realizar o 

reflorestamento de encostas, arborização das vias pública, captação, reúso, 

infiltração das águas da chuva para reabastecimento do lençol freático - estas 

são apenas algumas práticas de baixo impacto e valores mínimos, que através 

de uma composição adequada de seus elementos poderão contribuir 

satisfatoriamente para um projeto de cidade onde os recursos naturais e 

físicos convivam em equilíbrio, trilhando o caminho da sustentabilidade. 

Neste contexto, Ribeiro (2010) reconhece a importância do 

planejamento ecológico urbano ao incorporar os princípios da Infraestrutura 

Verde, notadamente por adotar quatro procedimentos para a definição do 

desenho urbano, dentre os quais, 

 

 Reconhecer e delimitar a estrutura ecológica da Paisagem Urbana - 

dada pelas condições biofísicas e de biodiversidade do território, 

compostos por: Parques Lineares ou Corredores Verdes ao longo 

dos cursos d’água e seus fundos de vale; alagados; matas nativas; 

áreas íngremes ou muito frágeis; cumeeiras ou topos de morros; e 

áreas de solos férteis; 

 Adotar um sistema complementar de Drenagem Urbana-com os 

princípios naturais de escoamento, purificação e armazenagem das 

águas pluviais, projetados na malha urbana como forma de 

minimizar os efeitos das corredeiras, lavagens, assoreamentos, 

ravinas e voçorocas que vem afetando nossas cidades, diminuindo 
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de forma significativa os custos da estrutura tradicional das obras 

de arte, com resultados ecológicos, econômicos, estéticos e 

educacionais de grande importância na construção da 

sustentabilidade urbana; 

 Planejar a mobilidade como elemento intrínseco da acessibilidade 

urbana de maneira que, ao definir as vias públicas que dão caráter 

ao desenho da malha urbana, o faça com atenção às distintas 

formas de locomoção; 

 Planejar, implantar e manter a Floresta Urbana em rede formada 

pelo conjunto das áreas vegetadas livres urbanas, públicas e 

privadas, naturais ou construídas. (RIBEIRO, 2010, p. 137). 

 

As normas propostas acima possui como fundamento a estrutura 

ecológica no ambiente dos espaços urbanizados, o que permite revisar o 

planejamento urbano a partir de outra lógica, considerando as unidades 

espaciais ou ambientes da cidade no sentido de desempenharem funções 

múltiplas: conectar fragmentos de vegetação, conduzir águas com segurança; 

oferecer melhorias microclimáticas; preservar as águas subterrâneas 

simultaneamente aos novos usos urbanos de habitação, trabalho, educação, 

lazer e suas demandas de transportes e abastecimento; e ainda atender, às 

tradicionais demandas de melhorias ambientais, de recreação e estética 

(RIBEIRO, 2010).  

Para finalizar, a compreensão das áreas vegetadas como componente 

da infraestrutura verde urbana, emerge como técnica inovadora voltada à 

estruturação dos espaços naturais a serem regeneradas e integradas ao meio 

físico através do processo de planejamento e desenho das cidades enquanto 

possibilidades que acenam em busca de cidades mais justas e humanas e 

sobretudo, mais belas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As graves questões que afetam uma vivência saudável em diversas 

cidades do país, procuram evidenciar a urgência de intervenções 

governamentais que comtemplem novos paradigmas de planejamento e 

gestão das cidades.  

Esse despertar acena um recomeço, onde se reconhece a relevância de 

integrar os espaços naturais aos espaços urbanizados, como alternativa aos 
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processos de planejamento que almejam condições de equilíbrio entre os 

elementos naturais e a cidade que se produz continuamente. 

Nesse sentido, a contribuição do desenho urbano fundamentado em 

bases sustentáveis, pode se constituir em um divisor de águas, ao promover a 

melhoria do espaço, e por consequência a melhoria da qualidade de vida.  

Na atualidade, muitos estudos e pesquisas têm sido realizados, 

buscando aprofundar o conceito do planejamento urbano ecológico, 

considerando sua importância para fundamentar novas políticas públicas, 

processos de gestão e desenho urbano, dentre outros. Ao viabilizarem técnica 

e economicamente a incorporação eficiente dos componentes ambientais ao 

meio urbano sua importância toma proporções surpreendentes.  

Com esse enfoque, as contribuições do desenho urbano ao 

possibilitarem a criação, ampliação e a melhoria das áreas verdes, intenciona 

implantar uma nova cultura no tratamento das questões urbanas ambientais, 

sobretudo aquelas voltadas ao enfrentamento dos problemas relacionados ao 

abandono, a ocupação irregular, ao uso e ocupação indevida dos espaços 

livres públicos, tornando o problema em oportunidade, tendo por 

fundamento os princípios e instrumentos metodológicos da infraestrutura 

verde, os quais poderão ser incorporados ao processo de planejamento na 

busca de soluções para a diversidade de demandas que assolam as cidades na 

contemporeneidade. 
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Capítulo 11 

 

 

EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E 

 ESPAÇOS LIVRES: CORRELAÇÕES SOCIOESPACIAIS 
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INTRODUÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DA HABITAÇÃO 

SOCIAL BRASILEIRA E SEUS ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO 

 

Embora o significado e as funções
58

 da habitação sejam similares para 

toda a população, observa-se expressiva variação na qualidade vinculada à 

renda do indivíduo e, principalmente, aos preços estabelecidos pelo mercado 

imobiliário sobre o solo urbano. 

As políticas públicas habitacionais nacionais na década de 60 durante o 

governo militar produziram os empreendimentos que tinham como principais 

características os objetivos quantitativos e o caráter funcional dos projetos, 

adotando a padronização das unidades habitacionais e das formas de 

implantação, dispostos nas periferias urbanas.  

Esse processo tem sido reproduzido pelas Companhias de Habitação, 

mesmo após a extinção do BNH, em função da manutenção da dinâmica do 

mercado. Atualmente, ainda é possível observar a continuidade dessa prática 

                                                           
56 Docente do Dept. de Arquitetura e Urbanismo da UEL, Msc.pelo Programa Associado de 
Mestrado em Arquitetura e Urbanismo UEL/UEM, doutoranda do Programa de Pós-Graduação do 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E-mail: 
thamine.ayoub@gmail.com 
57 Docente do Programa Associado de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo UEL/UEM, Dra. pela 
Universidade Federal do Paraná,. E-mail: milena@uel.br 
58 Segundo Pina e Kowaltowski (2000), a habitação tem significado muito além do que o simples 
abrigo. Consiste em elementos físicos de construção e infraestrutura somados a elementos 
subjetivos relacionados a aspectos socioeconômicos, culturais e legislativos. Ainda, Plambel 
(1974 Apud Souza e Carneiro, 2007) detalha três funções fundamentais da moradia: o abrigo, 
referente ao terreno somado à infraestrutura e à construção; a localização, considerando a 
inserção e articulação do espaço da moradia com a estrutura urbana; e a segurança, relacionada 
aos outros dois fatores podendo ser tanto física como social. 
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no programa mais recente de obtenção de moradia lançado pelo Governo 

Federal em março de 2009, o Minha Casa Minha Vida ― MCMV. 

Serpa (1997) aponta que os espaços livres de lazer eram alocados nas 

áreas remanescentes do parcelamento do solo, onde não era possível a 

instalação de mais residências (SERPA, 1997). Tal fenômeno é apontado por 

outros autores no PMCMV visto que o padrão produzido renega os espaços 

de uso público (NASCIMENTO, TOSTES, 2011; LAVOS, 2009) indispensáveis 

nessas áreas de altas densidades em que predominam unidades habitacionais 

de dimensões mínimas (Andrade, Jayme e Almeida, 2009). 

Na cidade de Londrina, pesquisa anterior demonstra que os espaços 

livres de lazer de uso público de áreas de habitação de interesse social têm 

seus projetos concebidos, em grande maioria, como consequência do traçado 

das quadras e localizados nos espaços não parceláveis nas extremidades dos 

loteamentos (AYOUB; KANASHIRO, 2012). Acrescenta-se que na grande 

maioria das vezes, as habitações não são projetadas de acordo com as 

expectativas e necessidades dos futuros moradores (PINA; KOWALTOWSKI, 

2000). Quando a ampliação é possível, a construção ocupa quase todo o lote, 

reforçando a necessidade de um espaço livre complementar à residência 

(MONTEIRO, PINA, LABAKI, KOWALTOWSKI, SILVA, 2007). 

Nascimento e Tostes (2011) mostram que nas normas estabelecidas 

para aprovação pela Caixa Econômica para o programa MCMV não existem 

diretrizes específicas quanto aos projetos dos espaços públicos. As autoras 

entendem que falta a noção de que os espaços públicos são abrigos para a 

diversidade social, sendo concebidos de forma simplista apenas como um 

espaço externo às propriedades privadas. Cardoso e Lago (2013) também 

avaliam empreendimentos habitacionais do PMCMV e, no que concerne aos 

espaços públicos, acrescentam ao debate a questão do espírito comunitário e 

da territorialidade, conceitos relacionados ao sentimento de pertencimento e 

vínculo com a comunidade, desenvolvidos predominantemente a partir da 

vivência entre vizinhos nos espaços comuns. O espírito comunitário
59

 ou 

senso de vizinhança, e a territorialidade são importantes fatores para que os 

moradores apreciem a ambientação social e de moradia e optem por 

conservar e dar manutenção a esses espaços. 

                                                           
59 Aqui se concorda com Queiroga (2012) que considera “redutora” a tese de Sennet (1988) de 
que a vida em comunidade consiste na negação da cidade e, portanto, é um aspecto negativo da 
vida em sociedade. 
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Considerando os espaços públicos como uma complexidade dotada de, 

pelo menos, duas dimensões complementares — a espacial e a social — 

ainda, nesse contexto dos EHIS, são espaços proeminentes para dar suporte 

ao lazer aos moradores do bairro e para a consolidação da comunidade. 

Nesse sentido, propondo uma reflexão quanto ao processo de projeto 

referente aos espaços livres de lazer de EHIS, o principal objetivo desta 

pesquisa consiste em analisar exemplos de espaços livres públicos destinados 

ao lazer por meio de suas correlações socioespaciais para subsidiar discussões 

sobre projeto para que esses espaços sejam concebidos de modo com que 

cumpram adequadamente as funções inerentes a eles para esse contexto. 

Com base em Groat e Wang (2002), a partir do objetivo acima descrito, 

compreende-se que as variáveis de interesse desta pesquisa podem ser 

distribuídas em dois grandes grupos: das variáveis físico-espaciais e das 

variáveis de comportamento social. O primeiro grupo consiste nos atributos 

físicos do espaço resultantes do processo de projeto, enquanto o segundo 

grupo refere-se às atitudes dos moradores com relação à praça e à 

comunidade. 

Para executar o levantamento e a mensuração das variáveis, duas 

estratégias foram selecionadas. Primeiramente, uma revisão bibliográfica 

referente ao projeto de praças residenciais subsidiou a seleção das variáveis 

físico-espaciais. Essas seriam as variáveis independentes que influenciariam, 

enquanto hipótese, o comportamento dos moradores–usuários, considerado 

aqui como o conjunto das variáveis dependentes. 

Como não é possível afirmar com precisão que os atributos físicos e as 

relações sociais extraídas da literatura correspondem efetivamente à 

realidade das áreas de habitação de interesse social brasileiras, estabeleceu-

se a segunda estratégia de pesquisa, o estudo de caso, para a verificação da 

validade dos atributos físicos levantados e para a coleta das evidências sócio 

espaciais. 
 

ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS DE LAZER: AS PRAÇAS COMO RECORTE ESPACIAL 
 

Visto o modelo de produção dos EHIS essa pesquisa evidencia seus 

espaços livres de uso público. O termo espaço livre infere que o espaço é livre 

de edificação e, neste caso, inserido na malha urbana na escala do bairro 

(Magnoli, 2006). Em se tratando de espaços públicos, baseando-se nos 
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discursos de Gehl (2011), Queiroga (2012) e Carmona, Tiesdell, Heath e OC 

(2010), argumenta-se quanto à presença de uma esfera pública geral na 

cidade que engloba tanto as chamadas esferas de vida como os espaços 

físicos em que elas se espacializam, ambos componentes das duas estruturas 

fundamentais da esfera pública, respectivamente: a estrutura social e a 

estrutura física. A estrutura física deve refletir e dar suporte à estrutura social 

e à vida existente nos espaços externos às residências, correspondentes às 

atividades diárias espontâneas. 

A proposta de Queiroga (2012) consiste na existência de uma esfera 

pública geral composta pelo agrupamento das diversas esferas de vida 

existentes na sociedade, definidas pelo autor a partir das teorias de Arendt 

(1991) e Habermas (1984), que consistem no campo das relações sociais 

vivenciadas no mundo pelos habitantes. No contexto brasileiro, o autor 

propõe a existência de inúmeros tipos distintos de esfera pública, dentre os 

quais se destacam uma esfera pública oficial, de caráter predominantemente 

burguês, e uma esfera pública popular, da qual são integrantes membros das 

classes menos abastadas das cidades. 

Como o foco de estudo desse trabalho incide em espaços livres 

localizados em bairros residenciais de baixa renda, ressalta-se também o 

conceito de esfera de vida cotidiana (Queiroga, 2012), que consiste nas 

relações sociais de vida em comunidade incluindo as práticas de lazer, de 

sociabilização entre vizinhos e circulação diária. 

Os espaços públicos externos, categoria onde se localizam as praças de 

EHIS são definidos como toda faixa de terra localizada externamente ao setor 

privado, acessíveis e disponíveis a todos, caracterizando o que os autores 

consideram como a forma mais pura do Espaço Público (CARMONA; TIESDELL, 

HEATH; OC, 2010). 

Da mesma forma, Tângari et. al (2012) também propõem categorias 

para classificação dos espaços livres, segundo as quais é possível qualificar as 

praças de EHIS como espaços livres urbanos de uso e acesso públicos, em tese 

dotadas de vegetação e equipamentos de lazer. 

Apesar de definidas por lei como espaços públicos, nas praças de EHIS 

ambas as esferas de vida citadas se espacializam de forma a caracterizar mais 

o domínio público enquanto instância elementar descrita por Faria (2008) do 

que um espaço público por essência. 
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Segundo Andrade, Jayme e Almeida (2009), o uso do espaço público 

em locais habitados pela população de baixa renda permanece com 

características tradicionais. Esse fato se dá, em grande parte, em função da 

necessidade da população de espaços complementares às dimensões 

mínimas de lotes e de unidades habitacionais. Ainda, há uma tendência por 

parte do poder público em desprover esses espaços de manutenção regrada e 

equipamentos fundamentais para sua utilização. Desse processo, surge como 

consequências problemas relacionados à degradação, presença de usuários e 

traficantes de drogas e prostituição (Custódio, Campos, Macedo e Queiroga, 

2011). 

Em consonância com as definições de Zucker (1959), Lynch (1981), 

Kroll (1991), Carmona, Tiesdell, Heath e OC (2010), entende-se o objeto da 

pesquisa “praça” como um espaço livre urbano dependente de um projeto 

físico adequado às atividades a ele correspondentes. Sua estrutura física é 

necessariamente composta por uma superfície e limites balizados por 

edifícios dispostos continuamente. 

Os espaços livres públicos são os locais onde se constroem as redes de 

interações sociais entre os moradores, iniciadas com o contato visual 

frequente até a interação de fato. A formação e consolidação dessa rede são 

responsáveis pela construção do senso de comunidade na vizinhança. 

Entretanto, é o projeto do espaço que contribui ou não para a formação 

dessas redes (BARNETT, 2003; CARMONA; TIESDELL; HEATH; OC, 2010). 

Partindo das referências teóricas, é possível afirmar que as praças de 

EHIS apresentam duas funções essenciais no contexto: a primeira consiste nas 

atividades de lazer, permitindo o desenvolvimento de atividades passivas e 

ativas (CARMONA; TIESDELL; HEATH; OC 2010; Carr; Francis; Rivlin; Stone, 

1992; GEHL, 2011; SPREIREGEN, 1971; LYNCH, 1981; WHYTE, 1980); e a 

segunda de sociabilização entre os moradores, responsável pela construção 

da comunidade (BARNETT, 2003; CARMONA; TIESDELL; HEATH; OC, 2010; 

GEHL, 2011). 

Dessa forma, com relação às atividades de lazer descritas pelos 

teóricos foram divididas em duas categorias principais, baseadas nas 

denominações de Carr, Francis, Rivlin e Stone (1992) e Carmona, Tiesdell, 

Heath e OC (2010): recreação passiva de lazer e recreação ativa de lazer. 

A primeira seria correspondente ao que os autores definem como 

comprometimento passivo, referente às atividades desenvolvidas 



202 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

individualmente, caracterizadas em grande maioria pela atividade da 

observação, seja da paisagem ou de outras pessoas, leitura, ou simplesmente 

parar e não fazer nada. A recreação passiva proporciona ao indivíduo 

sensações de tranquilidade e relaxamento. Segundo Lynch (1981), a 

preferência por observar cenários naturais é partilhada por todas as classes 

sociais. 

Já a recreação ativa de lazer estaria relacionada ao conceito de 

recreação definido por Silva (2011), vinculada a partir do desenvolvimento de 

atividades que demandam gasto energético. Nesse sentido, são atividades 

praticadas em grupo a partir de oportunidades fornecidas pelo próprio 

espaço. Envolvem atividades físicas como caminhada, esportes desenvolvidos 

em grupos e jogos, ou eventos musicais, artísticos, religiosos, etc. 

Spreiregen (1971) e Whyte (1980) acrescentam ainda a função de 

circulação à função de lazer das praças residenciais. Quando bem localizadas, 

as praças dão suporte para abrigar a circulação de pedestres. 

A sociabilidade das praças se concretiza na medida em que as 

interações sociais iniciadas com o contato visual frequente evoluem para as 

interações efetivas como o contato verbal. As consequências desse processo 

são refletidas em manifestações de apropriação e manutenção do espaço por 

parte dos moradores, consolidando o espírito comunitário e a territorialidade. 

Esses conceitos, relacionados ao sentimento de pertencimento e vínculo com 

a comunidade e o espaço em que vivem, são desenvolvidos 

predominantemente, portanto, a partir da vivência entre vizinhos nos 

espaços comuns (LEITE, 2004; LAVOS, 2009; GEHL 2011). 

 

Diretrizes projetuais para praças residenciais 
 

Procurou-se consolidar um referencial teórico prescritivo para a 

extração das diretrizes físico-espaciais para projetos de praças residenciais 

que trazem consigo um escopo teórico que pondera associações entre a 

dimensão física e a dimensão social, inerentes ao espaço público. 

A busca por tais autores se deu por meio de uma revisão de literatura 

atual sobre espaços públicos com foco no projeto, como de Di Masso, (2012), 

Aelbrecht (2010), Granja et al. (2009), Barros (2008), Massam e Everitt (2004), 

Golicnik (2004), Kowaltowski (2004), entre outras, resultando na identificação 

dos principais teóricos prescritivos sobre o assunto a partir das citações e 
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referências que se sobrepuseram durante a revisão. Os autores levantados 

foram Gehl (2011), Whyte (1980), Lynch (1981), Carmona, Tiesdell, Heath e 

OC (2010), Barnett (2003), Bentley et al (1999), Spreiregen (1971) e Alexander 

et al (1980). 

A escolha dos autores para referenciar a extração de diretrizes 

projetuais deu-se em função dos que compartilham a opinião de que projetos 

urbanos devem sempre objetivar o uso pelas pessoas e não apenas uma 

forma física final. Associando o referencial teórico conceitual ao debate 

exposto, identificou-se a ênfase dada à oportunidade de acesso e 

permanência no espaço para os usuários da vizinhança, garantidos 

principalmente pela alocação das praças como “core” da área residencial. 

Outra característica comum observada entre os autores é quanto ao 

vínculo essencial entre espaço público e espaço privado. Grande parte das 

orientações de projeto traz consigo orientações para o espaço privado, visto 

que ambos influenciam e são influenciados entre si, em função da 

interdependência espacial entre eles. 

Os autores prescritivos visualizam objetivos gerais em função do que 

ponderam como um bom funcionamento dos espaços públicos. E, delimitam 

ainda objetivos específicos para direcionar ações de projeto que devem ser 

atingidos simultaneamente para alcançar o objetivo principal. De modo geral, 

cada objetivo específico vislumbra um atributo do projeto e acompanha uma 

série de diretrizes projetuais. 

As diretrizes encontradas foram sistematizadas para possibilitar a 

elaboração do checklist que norteia o levantamento de campo em itens de 

observação. Dessa forma, o checklist encontra-se dividido sob os critérios de 

cinco categorias e suas respectivas subdivisões estabelecidas a partir da 

sistematização da literatura prescritiva, a saber: 
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Quadro 1 Categorias e respectivos atributos e itens de projeto componentes do checklist: 

 

Categoria/etapa 
projetual 

Atributos do 
projeto 

Itens de projeto 

Localização, 
acessos, 

circulação 
interna e 

incidência solar: 

Relação com a 
rua 

Transição realizada por via local; no mesmo nível da 
rua; apenas uma rua chega a cada lado da praça; 

Relação com o 
espaço privado 

Distância até o espaço privado; limite definido; 
presença de fachadas ativas60; 

Acesso a que Cenário natural; recreação ativa; recreação passiva; 

Rotas internas 
Quantidade; cruzam a praça; nos limites; dimensão 
das rotas; presença de obstáculos; protegidas do 
clima; pavimentadas; monótonas; 

Incidência solar 
Sol o ano todo; espaços com sombra; espaços com sol; 
sombras bem distribuídas; sombras nas rotas; sombra 
nos bancos; 

Conformação 
do espaço: 

Forma Formato; é um nó; enfatiza o espaço público; 

Dimensão Até 25m no lado maior; ou até 100m no lado maior; 

Nº de usuários Ultrapassa ou não o número de moradores; 

Aspectos 
visuais: 

Espaço privado 
Variedade; respeito à escala do pedestre; conforma 
um conjunto; presença de muros; 

Permeabilidade 
visual 

Do espaço privado para o público; dentro da praça; 
visibilidade das rotas, das pessoas e dos limites; 

Componentes 
do espaço: 

Objetos Presença de objetos; 

Iluminação 
Iluminação suficiente; iluminação na escala do 
pedestre; 

Água Presença de elemento com água; 

Assentos 

Presença de assentos; quantidade; móveis; 
individuais; na sombra; no sol; com encosto; nas rotas; 
permitem ver pessoas; informais; informais 
confortáveis; 

Vegetação 
 

Arborização suficiente; arborização bem distribuída; 
forma um pequeno bosque; 

 
Oportunidades 
aos usuários: 

 
Fachadas ativas 

Presença de fachadas ativas; nos limites; nº de 
fachadas ativas; 

Segurança Sentimento de incerteza; uso noturno por moradores; 

Oportunidade 
de recreação 

Oportunidade para recreação ativa e recreação 
passiva; recreação passiva presente longe do trânsito; 
recreação passiva voltada para observação; 

Setorização 
Setorização do espaço; setorização das atividades; 
setorização dos usuários; um setor para alimentação; 

Atividades 
Atividade residencial nos limites; atividades 
adequadas ao espaço; permite alteração nas 
atividades; promovem interação entre os usuários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                           
60 O termo “fachadas ativas” é usado pela grande maioria dos autores, significando que as 
fachadas dos edifícios que possuem aberturas devem estar voltadas ao espaço público. Termo 
original: “active frontages”. 
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BONS EXEMPLOS DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS DE LAZER DE CONJUNTOS 

HABITACIONAIS NA CIDADE DE LONDRINA — PR 

 

Para viabilizar o recorte dos estudos de caso deste trabalho, 

objetivando a verificação da aplicabilidade do discurso prescritivo de teorias 

norte americanas e europeias, os critérios de seleção das amostras foram 

estabelecidos a fim de levantar “bons projetos”. Dessa forma, viabiliza-se a 

averiguação de aspectos projetuais teoricamente adequados ao cumprimento 

das principais funções pré-estabelecidas para as praças de conjuntos 

habitacionais. 

O principal destaque considerado a partir dos referenciais teóricos 

estudados é referente ao posicionamento da praça como “core” do 

empreendimento residencial, para que esta seja a mais acessível possível e 

aglutinadora das relações sociais entre os moradores da comunidade. 

Partindo desse pressuposto, é necessário, primeiramente, que essas praças 

tenham sido concebidas como uma das principais condicionantes durante o 

projeto e não áreas definidas após o parcelamento das quadras. 

A partir da listagem completa dos EHIS, utilizou-se da Planta Cadastral 

do município de Londrina
61

 e o Google Earth como metodologia
62

 para 

avaliação de informações relativas à implantação dos EHIS e suas respectivas 

praças. Com isso, foi possível a identificação das praças não adequadas ao 

conceito e às funções definidos a partir do referencial teórico, o que resultou 

em cinco recortes para o descarte dessas praças como possibilidades para o 

estudo de caso. 

O primeiro recorte, definido a partir da delimitação das praças como 

espaços livres de construção. Em função dos critérios de acesso, centralidade 

e possibilidade para desenvolver atividades definiu-se o segundo recorte 

desconsiderando as praças localizadas adjacentes aos fundos de vale. O 

terceiro recorte tratou de descartar as praças localizadas nas “sobras” do 

parcelamento das quadras e definição do sistema viário. No quarto recorte 

foram retiradas aquelas localizadas nos espaços intraquadra deixados livres 

                                                           
61 Londrina localiza-se ao norte do Estado do Paraná e foi contemplada em 2012 com o maior 
conjunto habitacional lançado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, o Conjunto Habitacional 
Vista Bela com 2.056 unidades (COHAB, 2013). 
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de construção a partir do parcelamento pré-estabelecido. O quinto e último 

recorte, seguindo o mesmo critério, além do fato de não estarem cercadas 

por edificações, excluiu-se as praças que fazem parte da estrutura do sistema 

viário, como as rotatórias e os canteiros centrais. 

Realizados os recortes, dentre os 101 (cento e um) EHIS identificados 

em Londrina, foram selecionados seis que apresentaram as praças como uma 

das principais condicionantes para o projeto do loteamento, totalizando 

apenas 5% do total, aproximadamente (Quadro 2). Nesse sentido, entende-se 

que representam particularidades frente à totalidade desses 

empreendimentos, justificando a escolha desses casos a serem estudados 

para adaptar as proposições teóricas ao contexto das HIS 

 
Quadro 2 Listagem dos conjuntos habitacionais onde se localizam as praças em estudo 

 

Conjunto habitacional 
Data de 

implantação 
Instituição 

responsável 
Nº de praças 

analisadas 

Conj. Resid. Orion Déc.80 INOCOOP 2 

CH Eng. Milton Gavetti 1978 COHAB 3 

CH Marumbi 1976 COHAB 1 

CH Flores 1970 COHAB 1 

Conj. Resid. Café 1969 INOCOOP 6 

Jd e Conj. Resid. Santa Rita 
(I-VII) 

1966/1981-85 CODAL/INOCOOP 6 

 

Fonte: Martins e Fresca, 2005, COHAB e IPPUL, 1996 

 

Três importantes fatores destacam-se nesse resultado: em primeiro 

lugar, todos foram implantados entre 1960 e 1980, período anterior à 

implementação da Lei Federal nº 6766/79; segundo corresponde à COHAB - 

Companhia de Habitação de Londrina como instituição responsável pela 

implantação da grande maioria dos EHIS na cidade de Londrina, no entanto, 

aparece em apenas dois casos selecionados e, por último, é relativo à 

localização periférica de todos os conjuntos levantados. 

Assim, a coleta das evidências dos estudos de casos dá-se por meio de 

observação direta in loco guiada pelo checklist, para averiguação dos itens de 

                                                                                                                               
62 Metodologia apresentada por Taylor et al. (2001), como alternativa ao POST para análise de 
determinados fatores físicos de uma amostra numerosa de espaços livres em um curto período 
de tempo. 
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projeto. Uma segunda fonte de evidências consiste em entrevistas informais 

semiestruturadas com moradores-usuários para a extração de informações 

sobre a dimensão social do espaço. 
 

Análise de evidências em três dimensões 
 

A partir dos levantamentos, observa-se que as praças investigadas 

encontram-se sedimentadas por serem espaços concebidos há pelo menos 30 

anos. Este fato salienta a necessidade de considerar o fator temporal como 

elemento crucial para a conformação das evidências coletadas. Rapoport 

(1978) afirma que qualquer meio ambiente, podendo ser construído ou 

natural, tem dentre suas características físicas e sociais o reflexo do tempo. 

Para o autor, tempo e espaço são duas dimensões que se relacionam e se 

influenciam de forma mútua, além de uma determinada organização social 

que também é refletida em termos espaciais. As formas de comunicação e 

apropriação interferem na conformação final do espaço em que ocorrem. 

Nesse sentido, entende-se como elementar a associação entre as 

características físicas, sobre as quais se pretende debater, com as dimensões 

temporal e sociocultural que influenciam e são influenciadas pelo meio físico. 
 

Dimensão temporal 
 

Tendo em vista que todos os EHIS selecionados para a obtenção das 

evidências foram implantados até a década de 80 faz-se necessária uma 

primeira análise da ação do tempo nessas praças o qual representa fator 

fundamental na construção e consolidação do senso de comunidade entre os 

moradores. Segundo Wilkerson, Carlson, Yen, Michael (2012), manter os 

moradores habitando um bairro por um longo período é uma das estratégias 

para assegurar a consolidação de uma determinada vizinhança. Considerando 

a afirmação de Carmona, Tiesdell, Heath e OC (2010) de que há uma 

progressão nas relações dos indivíduos que iniciam com o contato visual até 

atingir o contato físico, entende-se que a relação em termos de confiança 

entre os habitantes tende a consolidar-se de forma semelhante. Os autores 

alegam que o tempo deixa marcas no espaço que passa a ser testemunha da 

continuidade e da passagem do tempo. 

Dessa forma, características relacionadas à paisagem devem ser 

levantadas tendo em vista os efeitos que a passagem do tempo provoca, 
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como o crescimento das árvores ou as modificações no espaço privado que 

alteram as características do conjunto habitacional. 

Nesse sentido, considera-se para fins desta pesquisa que a paisagem 

se transforma e esse processo é acompanhado pelo usuário que cria uma 

relação afetiva com o desenvolvimento histórico do espaço em que vive. Isso 

é ilustrado nas frases com entonação de orgulho de muitos dos moradores 

entrevistados “quando chegamos aqui, não tinha nada…”. 
 

Dimensão sociocultural 
 

Para a caracterização dos usos e atividades desenvolvidas nas praças 

de EHIS, foram registradas todas as atividades observadas ao longo dos 

levantamentos partindo das definições de recreação ativa e recreação passiva 

expostas no referencial teórico, somadas à função de espaços de passagem 

como suporte à circulação de pedestres. Com o levantamento das variáveis 

procurou-se explicitar ainda por quem tais atividades são desempenhadas. 

Três macrocategorias foram estabelecidas para sistematização das 

informações atreladas ao uso em acordo com o referencial teórico: recreação 

ativa, recreação passiva e circulação (passagem). 

Assim, define-se que as principais atividades desenvolvidas consistem 

em futebol, brincadeiras aleatórias com ou sem bola, caminhada, academia 

ao ar livre, pingue-pongue, skate e bicicleta, caracterizando a recreação ativa; 

observação, relaxamento e reuniões em grupo, como exemplos de recreação 

passiva; e a circulação que ocorre no meio da praça e nos limites da praça. 

A partir das observações, verifica-se o predomínio do uso por crianças 

e por idosos nas praças inclusive com relação ao período de permanência, 

possivelmente em decorrência de o lazer dar-se como oposição ao trabalho e 

às obrigações. 

A partir da caracterização dos usos, verifica-se que o desenvolvimento 

de atividades em grupo, ativas ou passivas, e a circulação de pedestres 

refletem-se na sociabilização entre os moradores na praça. Ainda, ao longo 

dos levantamentos, foram observados determinados comportamentos que 

impulsionaram as análises. 

Nesse sentido, objetivando a compreensão de como e em que nível se 

dá a sociabilização entre os moradores no espaço comum, elencou-se três 

variáveis comportamentais a serem analisadas, a saber: se os moradores 
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mantêm o hábito de reunirem-se na praça, se há alguma liderança entre eles 

e se os moradores têm conhecimento sobre informações pessoais uns sobre 

os outros. 

Verificou-se que o aprofundamento das informações está diretamente 

relacionado ao número de moradores que interagem na praça. Esses padrões 

são recorrentes visto que o fato de reunir-se na praça incide diretamente no 

aumento progressivo das relações de confiança ou de proximidade 

psicológica entre os moradores — como relatar fatos pessoais, convidar o 

vizinho para frequentar a casa, etc. — como explicitado por Carmona, 

Tiesdell, Heath e OC (2010) e Barnett (2003). 

Quanto à presença de lideranças, verifica-se que este é um fator 

recorrente e destacam-se quatro características que se repetem entre elas: 

são pessoas que vivem no conjunto habitacional desde a data de 

implantação, indivíduos mais instruídos do que os demais, que criaram a 

família ou cresceram no local, e que desempenham alguma forma de 

personalização da praça. 

Partindo do conceito inserido por Gifford (1996) em que a 

territorialidade é entendida como um padrão de comportamento que reflete 

a percepção e o controle efetivo de um espaço físico ilustrado por meio da 

personalização, identificou-se a partir dos levantamentos duas expressões 

desse conceito: a personalização do espaço e a vigilância natural. 

A vigilância natural acontece como um reflexo da sociabilidade, mas é 

consequência dos sentimentos de posse e pertencimento desenvolvidos por 

parte dos moradores pelo local de moradia. Mesmo nos casos em que a 

interação entre os vizinhos se dá apenas pelo contato visual, este já permite 

que os residentes consigam distinguir quem é morador e quem veio de fora. 

Com isso e por meio da existência das fachadas ativas, a presença de pessoas 

na praça é controlada visualmente pelos moradores que, identificado algum 

perigo, tomam determinada providência. 

Com relação à personalização do espaço, verifica-se a ocorrência em 

três formas: jardinagem, construção e manutenção do espaço. Como 

jardinagem considera-se o corte da grama, as podas regulares, aguar e adubar 

a vegetação e o plantio de novas mudas. O termo “construção” é considerado 

como a inserção de novos equipamentos na praça por meio da construção 

efetiva de assentos em concreto ou assentos informais, muretas e cercas. Já a 
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manutenção é entendida aqui tanto como o recolhimento de lixo, como 

consertos em equipamentos danificados. 

Como se objetiva a compreensão das relações existentes entre as 

dimensões física e social correspondentes às praças de CHIS, buscou-se ainda 

o que aqui se intitula de diagnóstico social, ou seja, a soma das variáveis 

levantadas para cada uma das praças estudadas que permita uma posterior 

comparação com o diagnóstico físico-espacial. 

Nesse sentido, elaborou-se o gráfico 1 para expor a pontuação das 

categorias de apropriação nas praças e compará-las visando extrair 

conclusões a respeito da dimensão social nos espaços analisados. 
 

 

Gráfico 1 Diagnóstico sociocultural 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O gráfico 1 expõe as incidências das categorias de apropriação nas 

praças permitindo compará-las. Destacam-se primeiramente as Praças Orion 

e Santa Rita 1 em que os usos, principalmente os passivos, são significativos, 

porém, a sociabilização e a territorialidade aparecem com baixa frequência. O 

padrão observado caracteriza essas praças como espaços aglutinadores de 

atividades de lazer, porém, não como espaços comuns para o estreitamento 

de relações sociais comunitárias, ou como extensão das residências. 
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Acrescentando a situação da Praça Gavetti 3, conclui-se que nessas praças as 

atividades são desempenhadas por pessoas externas e, por isso, aparecem 

baixas incidências nas categorias vinculadas aos sentimentos de 

pertencimento e posse pelos moradores. 

Verifica-se associações entre algumas categorias. A primeira 

constatação de destaque é entre os usos passivos e a sociabilização. As 

análises das categorias mostraram que, de fato, a recreação passiva, quando 

desenvolvida em grupos (reunião em grupos) configura um fator de 

sociabilização entre os moradores. A partir do gráfico, as praças com maiores 

pontuações para a sociabilização consistem em praças em que há reunião 

entre os moradores. Esta associação descrita reforça a afirmação de que a 

praça enquanto espaço comum é um importante elemento para intensificar 

as relações entre os moradores. 

As categorias de territorialidade e sociabilização também permitem 

observar relações entre elas. Constata-se que na maioria das praças existe 

uma proporcionalidade constante entre as duas categorias, com apenas duas 

exceções: nas praças Santa Rita 3 e 6. Em ambas, apesar de apresentar 

incidência em termos da territorialidade, a sociabilização aparece com uma 

pontuação inversa. Duas questões podem ser suscitadas a partir dessa 

observação: uma primeira possibilidade é quanto ao desnível existente na 

praça Santa Rita 3, que gera uma separação significativa entre os limites nas 

porções inferior e superior da praça. Essa separação foi considerada 

determinante para diminuição da sociabilização, pois os próprios moradores 

dividem-se entre os moradores de cima e de baixo da praça. Já com relação à 

Praça Santa Rita 6, observou-se um padrão financeiro mais elevado das 

residências do que nas demais, e ao longo dos levantamentos muitos 

moradores desempenhavam algum tipo de recreação passiva no terreno 

privado, sem adentrar a praça. 

Para as correlações entre a sociabilização e a territorialidade, a 

justificativa pode estar atrelada ao fato de ambas serem fatores que se 

relacionam ao sentimento de pertencimento do morador ao local e, 

principalmente, à praça. A convivência no espaço comum estreita os laços 

entre os moradores, mas também deles com a praça, que passa a ser 

entendida como uma extensão de suas residências e, como consequência, 

encontram-se as manifestações de personalização e manutenção desse 

espaço. 
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Considerando as maiores e as menores pontuações simultaneamente 

para as quatro categorias apresentadas no gráfico, vislumbra-se a 

aproximação das praças mais pontuadas de uma realidade ideal: as Praças 

Santa Rita 2 e Santa Rita 5, Café 6 e Gavetti 1. Na outra extremidade, a Praça 

Café 1 aparece com a menor pontuação na dimensão social, fato relevante 

para a discussão visto que essa praça apresenta projeto extremamente 

semelhante aos das demais praças do Conjunto Residencial do Café, o que 

será discutido mais adiante no confronto com o diagnóstico físico. 
 

Dimensão físico-espacial 

 

Tendo como principal objetivo deste trabalho o debate relativo ao 

processo de projeto das praças de EHIS, faz-se necessário adaptar as 

orientações projetuais para praças residenciais encontradas na literatura 

prescritiva para o contexto. O levantamento de campo em praças de EHIS que 

tiveram sua concepção nos moldes das prescrições possibilitou a verificação 

da existência de elementos físico-espaciais como necessários para a 

concepção de boas praças na escala da vizinhança. 

A sistematização das orientações projetuais prescritivas deu origem a 

um protocolo composto por cinco categorias — localização, acessos, 

circulação e incidência solar; conformação do espaço; aspectos visuais; 

componentes do espaço; e oportunidades aos usuários — para o 

levantamento das características físico-espaciais que ilustram etapas de 

projeto e exprimem aspectos projetuais. 
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Gráfico 2 Diagnóstico físico-espacial 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do somatório das variáveis levantadas em cada categoria (ou 

etapa de projeto), pode-se realizar uma análise comparativa dos elementos 

físico-espaciais. A partir das pontuações destaca-se primeiramente a 

padronização de projeto das praças do C. H. Milton Gavetti e das praças do 

Conjunto Residencial do Café. De modo geral, as Praças Gavetti 1 e 2 diferem 

apenas em termos de componentes do espaço. As seis praças do Conjunto 

Residencial do Café também apresentam significativa homogeneidade nas 

pontuações das categorias físico-espaciais. No entanto, a Praça Gavetti 3 e a 

Praça 1 do Conjunto do Café são similares em relação às outras pertencentes 

ao mesmo parcelamento, porém, em ambas observa-se a falta de 

fechamento da praça por fachadas ativas e suas consequências na categoria 

dos aspectos visuais. 

Observando as pontuações no âmbito de cada categoria, destaca-se da 

homogeneidade, com relação à categoria de localização e acessos, a baixa 

pontuação das praças Santa Rita 2 e Santa Rita 5 em decorrência da ausência 

de rotas de circulação. Na categoria de conformação, os realces são em 

função da Praça Gavetti 3 que tem número excessivo de usuários externos e 
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das Praças Santa Rita 1 e 2 que ultrapassam as dimensões propostas em 

teoria. 

Com relação às menores e maiores pontuações, as maiores 

encontram-se nas Praças Flores, Santa Rita 3 e Santa Rita 6 compondo, em 

termos físico-espaciais, projetos próximos do que se considera ideal a partir 

do referencial teórico prescritivo. As menores pontuações foram observadas 

nas Praças Santa Rita 2 e Santa Rita 5. Além do destaque referente à ausência 

de rotas internas, as menores incidências devem-se ao fato dessas duas 

praças terem sido concebidas conforme os preceitos teóricos durante o 

projeto do loteamento, entretanto, as posteriores fases de projeto referentes 

ao planejamento do espaço interno da praça não foram realizadas. 
 

Confronto entre as dimensões 
 

A partir da avaliação sociocultural e físico-espacial das praças em EHIS 

fez-se a sobreposição das duas dimensões de análise para correlacionar o 

desempenho das categorias identificando possíveis influências entre elas em 

uma aproximação da realidade de boas praças localizadas em EHIS. 

 
Gráfico 3 Confronto entre as dimensões física e social 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir do gráfico, destacam-se primeiramente os padrões de projeto 

observados nas praças dos conjuntos Milton Gavetti e Café em oposição à 
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ausência de padrões comportamentais. Essa primeira constatação reforça o 

argumento do referencial teórico de que o projeto físico não pode garantir 

por completo a realização do comportamento almejado para a praça, mas 

pode oferecer oportunidades para que ocorra. 

Exemplificando a partir das seis praças do Conjunto Residencial do 

Café, verifica-se uma variação significativa na Praça 1, enquanto nas demais o 

desempenho é basicamente homogêneo. O baixo desempenho relativo à 

dimensão sociocultural naquela praça sobressai-se devido à falta de 

fechamento por fachadas ativas, dificultando a permeabilidade visual e a 

restrição de acesso, fatores preponderantes para a sociabilização e uso 

efetivo da praça pelos moradores. Situação similar é verificada nas Praças 

Milton Gavetti 3 e Orion enfatizando o papel determinante do fechamento 

por fachadas ativas no desempenho social dos espaços. 

Para as demais praças do Conjunto Residencial do Café, apesar de não 

haver um padrão homogêneo de comportamento como para as 

características físicas, há uma pequena variação das pontuações em torno da 

média, o que exibe influência entre as oportunidades oferecidas pelo espaço 

e as escolhas quanto ao desenvolvimento de atividades. 

Por outro lado, com relação às praças de maior pontuação na 

dimensão social, aparecem as Praças Gavetti 1, Flores, Santa Rita 2 e Santa 

Rita 5. A Praça Gavetti 1 obteve altas frequências quanto ao projeto físico, 

com exceção do fator dimensão que ultrapassou a proposta em teoria, mas 

não se mostrou determinante a ponto de dificultar o desempenho social da 

praça. A Praça Flores apresenta alto desempenho em ambas as dimensões. O 

fato de não oferecer oportunidade para a recreação ativa não interferiu nesse 

resultado, indicando a conclusão de que a presença de um espaço gramado 

livre de barreiras supre a necessidade dos moradores para o desenvolvimento 

do lazer ativo. 

As Praças Santa Rita 2 e 5 são casos peculiares, pois foram as praças 

com menor pontuação na dimensão física. Como exposto no diagnóstico 

físico-espacial, ambas não tiveram projeto executado no espaço interno da 

praça, tendo suas pontuações conquistadas apenas no que diz respeito à 

concepção da praça frente ao loteamento. As pequenas pontuações 

decorrem da ausência de rotas internas, dimensões maiores do que as 

propostas, falta de setorização do espaço e quase ou total ausência de 

equipamentos (componentes do espaço). Essa evidente oposição entre 
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diagnóstico físico e social permite destacar que os aspectos projetuais 

listados não são determinantes para impedir o alto desempenho social. 

As constatações ressaltam a existência de uma hierarquia entre os 

aspectos físico-espaciais de projeto quanto à influência exercida sobre o 

desempenho social das praças dos conjuntos habitacionais. A partir das 

praças bem pontuadas socialmente, porém, com baixas frequências de 

aspectos físicos de projeto, destaca-se que a ausência de rotas internas, 

dimensões maiores que 100m no maior lado, limitações quanto à prática de 

recreação ativa, falta de setorização do espaço e de equipamentos, não são 

fatores determinantes para que a praça deixe de cumprir sua função social no 

bairro. Em contraposição, a ausência de fechamento da praça por fachadas 

ativas dificultando a restrição do acesso de pessoas externas, o acesso 

imediato dos moradores do entorno e a permeabilidade visual são fatores 

essenciais que limitam o cumprimento das funções desses espaços no 

referido contexto. 

Ainda, vistas as condições em que se encontram as praças nas 

dimensões físico-espaciais e socioculturais, e identificados os aspectos de 

projeto presentes em cada uma delas, conclui-se que não é a presença de um 

fator que garante a oportunidade necessária para que a praça atinja o 

desempenho social ideal, mas sim a combinação entre os fatores que 

exercem influência determinante sobre as variáveis comportamentais. 

 

CONCLUSÕES FINAIS  

 

Devido à forma recorrente de concepção dos espaços livres de uso 

público encontrados em EHIS, as praças localizam-se predominantemente às 

margens dos loteamentos, nas áreas em que não é possível a instalação de 

mais residências. O deslocamento das praças da centralidade dos bairros, 

frequentemente posicionadas em terrenos inadequados em termos de acesso 

e declividade, tem como consequência a marginalização desses espaços. De 

tal modo, entende-se que a concepção e planejamento são necessários para 

possibilitar que as praças cumpram suas funções e atendam à totalidade do 

bairro. A partir da fundamentação teórica que conceitua e classifica as praças 

urbanas, são identificadas as funções fundamentais de espaços para o 

desenvolvimento de atividades de lazer e para recepcionar a sociabilização 

entre os moradores no contexto da vizinhança. 
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Especificamente para o caso dos empreendimentos habitacionais de 

interesse social, a população encontra-se excluída espacial e socialmente da 

cidade e, portanto, dos espaços de lazer. Além disso, os terrenos e unidades 

residenciais apresentam dimensões mínimas, o que coloca a praça em 

posição de espaço fisicamente complementar à residência. 

A fundamentação teórica deu base para a crítica quanto à forma de 

produção atual, assim como para a busca de bons exemplos que 

possibilitassem o estudo no contexto dos EHIS. Encontrados estes exemplos, 

ratifica-se que é possível conceber boas praças nesses contextos que 

cumpram suas funções e acrescentem qualidade de vida aos moradores. 

Tendo em vista que os espaços livres apresentam-se no espaço urbano 

compondo um sistema que, no âmbito público analisado, encontra-se 

contínuo e conectado, a abordagem dos espaços livres públicos de lazer 

incide necessariamente na área que ultrapassa os limites físicos e visuais da 

praça. Esta é a causa para as diversas orientações projetuais encontradas que 

tratam não apenas das praças, mas dos espaços livres componentes do 

sistema viário e, ainda, do espaço privado. 

É possível afirmar que o referencial teórico estudado trata de 

qualidade espacial em praças na escala residencial independentemente do 

contexto, visto que se mostrou adequada, a partir da incidência de aspectos 

projetuais, inclusive aos conjuntos habitacionais de interesse social 

brasileiros. 

O estudo desenvolvido revela que o projeto da praça não se inicia com 

o parcelamento das quadras do loteamento já finalizado, mas sim na escolha 

do local de implantação da praça anterior à definição do traçado, que é 

condicionado pela localização dos espaços livres de uso público. Essa etapa de 

concepção é considerada de maior importância por fundamentar o acesso até 

a praça. A facilidade de acesso para todo o bairro decorrente da localização 

central, associada ao fechamento da praça pelas fachadas ativas das 

edificações, garante a apropriação pelos moradores. 

A partir dos dados socioculturais coletados, entende-se que projetar as 

praças visando privilegiar as formas predominantes de sociabilização e 

apropriação garante e intensifica os usos e as relações sociais. Constatou-se 

que não são projetos rígidos com volume e variedade de equipamentos que 

asseguram o cumprimento das respectivas funções, mas sim projetos 

simplificados que privilegiam a localização central e a proximidade do espaço 
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privado. Essas características dependem da valorização da praça no processo 

de parcelamento das quadras do loteamento, tornando-a o ponto alto da 

hierarquização no processo de projeto. Foram assistidos a exemplos de 

praças concebidas em consonância com este preceito que não foram 

devidamente urbanizadas, mas que apresentaram uso e relações sociais 

intensificados e, portanto, cumpriram suas funções. 

Verifica-se que no contexto dos EHIS, os espaços deixados livres, 

gramados ou pavimentados, que permitem a prática de atividades 

espontâneas são muito utilizados e não restringem possibilidades de 

alteração nas atividades. 

Outro diagnóstico é relativo às dimensões das praças e sua influência 

no cumprimento de suas funções. As praças menores, descritas na teoria 

como espaços íntimos, destacam-se no cumprimento de sua função como 

espaços de sociabilização entre os moradores e influência para a consolidação 

da comunidade, porém, limitando o desenvolvimento da recreação ativa. Já 

com relação às praças de dimensões maiores ― a maioria observada ― a 

função de destaque corresponde ao desenvolvimento de recreação ativa, 

porém, sem prejudicar a recreação passiva em função do amplo espaço que 

permite mesclar diversas atividades ao mesmo tempo. Nesse sentido, melhor 

do que instituir pequenas dimensões, é fundamental garantir a restrição do 

acesso de pessoas externas gerando fechamento da praça por fachadas ativas 

e vias locais. 

A predominância das praças de dimensões maiores também infere 

algumas reflexões. As altas densidades dos conjuntos habitacionais geram 

grande demanda por espaços de lazer e, de fato, os espaços amplos também 

são muito utilizados pelos moradores. Assim, entende-se que os amplos 

espaços de lazer são necessários na escala do bairro, entretanto considera-se 

imperativa a inclusão de espaços menores pulverizados que originam 

pequenos núcleos dentro da vizinhança, estreitando os laços entre os 

moradores. 

Uma estratégia observada nos estudos de caso para reduzir a sensação 

da escala nas praças maiores é a setorização do espaço e o uso de vegetação 

nos limites. A divisão em setores gera pequenos núcleos de diferentes 

atividades que promovem a interação entre os usuários. Já o papel da 

arborização nesse processo é o de intensificar o fechamento do espaço dando 
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ênfase aos limites de modo a equilibrar a proporcionalidade das dimensões 

reais da praça. 

Outro aspecto que se destaca no contexto dos levantamentos, é a 

influência da declividade da praça nas relações entre os moradores. Na Praça 

Santa Rita 1 há declividade, entretanto, em função de suas amplas 

dimensões, ela é suavizada. Além disso, as dimensões também trazem um 

caráter de parque para essa praça, onde o foco é o lazer e não a 

sociabilização e vigilância entre os moradores. 

Mais vital do que a dimensão da praça, e tão importante quanto a sua 

localização no bairro, está a presença de fachadas ativas em todos os 

aspectos de projeto. Além de promover a vigilância natural e garantir 

vitalidade à praça, a continuidade das fachadas do entorno é a garantia de se 

atingir o fechamento esperado. 

Da mesma forma, este aspecto reforça a relevância do espaço privado 

no projeto do espaço público, tanto relacionado aos usuários, como aos 

aspectos visuais e a localização. A interdependência entre as áreas públicas e 

privadas é realçada principalmente no que diz respeito aos aspectos visuais 

da praça. Nessa categoria de projeto, as orientações voltam-se 

predominantemente para o espaço privado quando institui a necessidade de 

permeabilidade visual do espaço privado para o espaço público, tanto como 

elemento de atratividade como de segurança. 

De acordo com o referencial prescritivo, o projeto das praças não pode 

garantir que o comportamento almejado realize-se da maneira idealizada na 

concepção do projeto da praça, entretanto por meio dele podem ser geradas 

as oportunidades para que aqueles espaços cumpram efetivamente a sua 

função de lazer e de sociabilização. 

A partir das análises, verifica-se que há de fato correlações entre as 

variações físicas e os aspectos comportamentais. A identificação de tais 

influências é o indicativo necessário para estabelecer uma hierarquia entre os 

aspectos projetuais para as tomadas de decisão no processo de projeto. 

Observa-se da mesma forma, a partir das análises, que em cada praça 

há um determinado desempenho social gerado a partir de cenários distintos 

compostos não apenas por um, mas pela combinação de uma série de 

aspectos de projeto. Nesse sentido, tendo em vista a hierarquia estabelecida, 

chega-se a uma associação ideal entre esses elementos que oferecem a 

oportunidade necessária para que a praça desempenhe suas funções. 
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Nesse sentido, espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam 

para a concepção de novos empreendimentos de habitação de interesse 

social e que as constatações e reflexões aqui tratadas abram a perspectiva 

para novas pesquisas que visem o entendimento e a melhoria do espaço 

urbano. 
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Capítulo 12 

 

 

RIOS URBANOS: PERMANÊNCIA E VISIBILIDADE NO OESTE PAULISTA 

 

Norma Regina Truppel Constantino 
63

 

 

 

A paisagem é o território construído pelo homem, um lugar ou uma 

região na qual a história dos homens é explicada e onde foram deixados 

traços, memórias de uma atividade produtiva, sinais de infraestruturas, 

monumentos arquitetônicos ou espaços. “Não há nenhuma parte da cidade e 

do território em que não se encontrem os densos traços do passado, mesmo 

naqueles mais recentes” (SECCHI, 1985). Traços que não só permanecem por 

muito tempo, mas que afetam e condicionam decisivamente os processos de 

crescimento e de transformações das cidades, do território e da paisagem.  

No processo de construção e de transformação da paisagem urbana, 

pode-se revelar e valorizar ainda mais os seus significados e atributos, 

tornando-os visíveis. Por este enfoque, muitos de nossos rios ainda estão por 

ser habitados. “Reconhecer o rio como paisagem, portanto, é habitar o rio” 

(COSTA, 2006). Para a mesma autora, no adensamento do espaço construído 

os rios trazem outra importante contribuição para a experiência urbana, pois 

como espaços livres de edificação, ampliam a possibilidade de fruição da 

paisagem da cidade.  

A pesquisa bibliográfica possibilita observar que os rios são 

importantes corredores biológicos que permitem a presença e a circulação da 

flora e da fauna no interior das cidades, além de que são espaços livres 

públicos de grande valor social, propiciando oportunidades de convívio 

coletivo e lazer que atendem aos mais diversos interesses. Sem contar que se 

olharmos através das relações entre as cidades e as bacias hidrográficas, 

possibilitará expandir e entrelaçar as dimensões culturais e ambientais. Esta 

relação de intimidade entre os rios e as cidades, entretanto, não se dá sem 

conflitos, o que pode ser observado através da pesquisa documental. 

                                                           
63  Profª. Drª. da Universidade Estadual Paulista - PPGARQ, UNESP-Bauru. E-mail: 
nconst@faac.unesp.br 
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Estudar uma paisagem, real ou representada, se identifica muitas 

vezes com o fato de “estudar uma forma de pensamento ou de percepção 

subjetiva, e mais geralmente uma expressão humana informada por códigos 

culturais determinados.” (BESSE, 2006). O mesmo autor considera que ler a 

paisagem é extrair os modos de organização do espaço. E completa dizendo 

que aquele que pretende estudar as paisagens terá como primeira tarefa "ler 

e interpretar as formas e as dinâmicas paisagísticas" para aprender com elas 

algo sobre o projeto da sociedade que tem produzido estas paisagens. 

Considerando essas questões, na pesquisa realizada sobre a 

conformação dos fundos de vale no tecido urbano em cidades do Oeste 

Paulista
64

, buscamos descrever como se processa atualmente a relação de 

interferência entre as duas variáveis: rio e cidade. As cidades escolhidas 

foram aquelas que haviam sido levantadas historicamente, o que permitiu 

delinear a forma do patrimônio original conformado pelos rios, uma 

permanência na paisagem. As dezesseis cidades pesquisadas situam-se ao 

longo das linhas férreas que cortam o oeste do Estado de São Paulo: 

Sorocabana, Alta Paulista, Noroeste e Araraquarense. No presente trabalho 

apresentamos os resultados da pesquisa em oito cidades, situadas ao longo 

da Sorocabana e da Noroeste. 

Certamente as questões analisadas não se dão apenas entre os rios das 

cidades brasileiras. Sabemos que as ideias, modelos e gestos projetuais 

circulam internacionalmente e as experiências relacionadas às inserções 

paisagísticas dos rios urbanos não seriam uma exceção. Porém, enquanto 

alguns dos valores atribuídos aos rios podem ser observados em muitas 

outras cidades ao redor do mundo, outros são mais específicos e se 

relacionam com a história e a cultura do lugar.  

 

 

 

                                                           
64 A pesquisa "A Construção da Paisagem de Fundos de Vale em Cidades do Oeste Paulista", 
coordenada pela autora, no período 2012-2014, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Processo FAPESP 2012/50098-4) teve a participação de quatro bolsistas 
de Iniciação Científica: Julia M. Torres, Raísa Reis, Maria Olivia Simões e Marília L. Queiroz 
(Processos FAPESP 2012/13559-3, 2012/14691-2, 2012/14636-1, 2012/18938-2). O presente 
texto está baseado no artigo apresentado no III Seminário Nacional sobre o Tratamento de Áreas 
de Preservação Permanente em Meio Urbano e Restrições Ambientais ao Parcelamento do Solo – 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A partir da pesquisa anteriormente realizada sobre a estrutura agrária 

na formação do tecido urbano (CONSTANTINO, 2010) foram elencadas as 

cidades no Oeste do Estado de São Paulo. Foi uma pesquisa qualitativa onde o 

tecido urbano foi considerado como variável dependente dos rios. As cidades 

tiveram os rios como importante fator de sua fixação, pois os patrimônios 

(núcleos iniciais) eram delimitados pelos cursos d´água. O espaço urbano 

pode ser enfocado como variável dependente, sendo determinado pelos 

condicionantes naturais e sociais do meio em que se realiza. E também pode 

ser enfocado como variável independente, pois é capaz de determinar o 

modo de vida e alterar o meio natural (HOLANDA, 2007). 

Entre 2012-2014 foi realizada a pesquisa sobre a conformação dos 

fundos de vale no tecido urbano em cidades do Oeste Paulista, onde 

buscamos descrever como se processa atualmente a relação de interferência 

entre as duas variáveis: rio e cidade. Os procedimentos metodológicos 

compreenderam o levantamento da bibliografia pertinente ao tema e à 

história da formação das cidades, levantamento fotográfico e observação dos 

córregos e rios nos centros urbanos, assim como de suas margens e entorno 

próximo, a pesquisa documental nos arquivos municipais, além da 

sistematização dos dados coletados e confecção de mapas e tabelas. Estes 

procedimentos possibilitaram descrever a relação de interferência entre as 

duas variáveis, observando alguns aspectos. 

Entre os aspectos considerados positivos elencamos: esgoto tratado, 

presença de parque linear, plano diretor aprovado, projetos de recuperação 

de mata ciliar ao longo dos rios e nascentes, visualização dos rios pelos 

moradores e inserção da cidade no programa Município Verde Azul
65
. Foram 

também observados os seguintes aspectos, considerados negativos: ausência 

de mata ciliar, invasão das Áreas de Preservação Permanente (APP), presença 

                                                                                                                               
APPURBANA 2014 realizado em Belém-PA, em setembro de 2014, intitulado "Rios Urbanos no 
Oeste Paulista". 
65 A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo criou em 2007 o programa Município 
Verde Azul para avaliar a gestão ambiental em cada um dos 645 municípios paulistas. Os 
resultados são expressos por meio do Índice de Avaliação Ambiental (IAA) publicados no ranking 
ambiental paulista. Entre as dez diretivas ambientais que regem o Programa destacam-se: esgoto 
tratado, lixo mínimo, recuperação de mata ciliar, uso da água e arborização urbana. 
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de erosão, assoreamento, lixo e entulho, canalização dos rios e córregos e 

ocorrência de enchentes. 

O levantamento bibliográfico constou de obras referentes à formação 

das cidades do Oeste Paulista e consulta às obras de memorialistas, além da 

bibliografia pertinente aos rios urbanos. Entre a documentação primária 

pesquisada destacamos os Planos Diretores, mapas e a legislação municipal 

pertinente. 

O levantamento fotográfico ao longo dos rios e as entrevistas foram 

realizados no período de janeiro-fevereiro e de julho-agosto de 2013, quando 

também foram coletados os dados nos arquivos das prefeituras municipais, 

relativo à legislação constante nos planos diretores municipais, com a 

participação de quatro alunas de graduação bolsistas de Iniciação Científica. 

As cidades pesquisadas ao longo da linha férrea Noroeste (CEFNOB) 

foram: Botucatu, Lins, Penápolis e Araçatuba. As cidades da Noroeste foram 

criadas próximas aos cursos d´água e os traçados dispostos a partir da estação 

ferroviária. A CEFNOB utilizou-se de pouca tecnologia ao ser construída, 

“resultando em um percurso longo e sinuoso, buscando poucos cortes e 

aterros. As extensas esplanadas que continham as estações foram 

implantadas à meia encosta de cursos d´água“. (GHIRARDELLO, 2002, p.221). 

Como as estações foram desativadas e somente trens de carga circulam pelos 

trilhos, os locais são vistos como “fundos da cidade”, degradados e 

abandonados. Esta situação dificulta a valorização dos rios urbanos pela 

população. 

Na cidade de Botucatu, o patrimônio foi conformado pelo Ribeirão 

Lavapés. Na cidade de Lins, os trilhos da ferrovia Noroeste acompanharam o 

córrego Campestre e a primeira estação, inaugurada em 1908, era conhecida 

como Estação Campestre devido à proximidade do córrego. Penápolis teve 

seu traçado estabelecido a partir da esplanada da estação ferroviária e os 

trilhos foram implantados paralelamente ao ribeirão Lajeado. A distância 

entre a esplanada e o córrego é de aproximadamente 120 metros. E em 

Araçatuba a estação foi inaugurada em 1908, próxima ao córrego 

Machadinho, porém, com uma distância suficiente para ser implantado 

posteriormente o bairro São Joaquim.  

Estes aspectos históricos reafirmam a importância da manutenção e 

preservação dos cursos d´água urbanos e dos fundos de vale. Os conflitos 

entre os processos fluviais e de urbanização geraram “drásticas alterações na 
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estrutura ambiental dos rios, aonde, em situações extremas, chega-se ao 

desaparecimento completo dos cursos d´água da paisagem urbana” (COSTA, 

2006, p.10). 

As cidades pesquisadas ao longo da linha férrea Sorocabana foram: 

Avaré, Ourinhos, Presidente Prudente e Presidente Epitácio. Na cidade de 

Avaré, os trilhos da ferrovia acompanharam o percurso do Ribeirão Lajeado. 

Em 1929, aconteceu em Ourinhos o entroncamento da Estrada de Ferro São 

Paulo-Paraná com a Sorocabana, fazendo a ligação com o Norte do Paraná, 

região administrativamente ligada ao Paraná, porém, economicamente 

influenciada por São Paulo. O córrego estudado foi o Monjolinho, canalizado 

entre 2009 e 2010. Em Presidente Prudente, os trilhos da ferrovia 

acompanharam o espigão divisor das bacias hidrográficas, o que determinou 

o sentido da ocupação urbana, a partir do espigão expandindo-se para as 

regiões de fundos de vale. Os córregos estudados foram o Colônia Mineira, 

Saltinho e córrego do Veado, que atravessam a área urbana e hoje 

encontram-se canalizados. E em Presidente Epitácio foi instalada a última 

estação da linha Sorocabana, inaugurada em 1922. Com localização 

estratégica e possibilitando importante ligação com o Estado do Mato Grosso, 

o Porto Tibiriçá havia sido criado às margens do Rio Paraná em 1907. 

Assim como em todo o Brasil, observa-se no Oeste Paulista o descaso 

com o qual a ferrovia vem sendo tratada desde meados do século XX, o que 

gera, consequentemente, vazios urbanos, áreas degradadas e sem identidade, 

que caracterizam lugares em que hoje estão os trilhos remanescentes. Esses 

trilhos, que muitas vezes seguem o percurso dos principais rios urbanos 

desses municípios, estão descaracterizados, servindo no máximo para a 

passagem de trens de carga e não têm mais o significado de outrora – antes, 

traziam o progresso, a expansão econômica e social, traziam prestígio às 

cidades; hoje, esses trilhos caracterizam na maioria das vezes lugares 

degradados, esquecidos e inseguros, com os quais a população não se 

identifica e o Estado ignora. 

 

CIDADES DA NOROESTE E OS RIOS 

 

Em Botucatu, apesar de historicamente o Ribeirão Lavapés ser uma 

permanência na paisagem, pois conformava o patrimônio original, 

atualmente é pouco visualizado pela população. A antiga estação ferroviária, 
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inaugurada em 1934, encontrava-se abandonada, no entanto, começou a ser 

restaurada em 2012 e no futuro sediará um museu. O centro da cidade está 

inserido na bacia do Ribeirão Lavapés. Ao longo do percurso foi observado 

três trechos com características distintas. O primeiro trecho é ocupado por 

chácaras e fundo de quintais residenciais, com a presença de alguma 

vegetação significativa e a ligação entre os bairros em margens opostas é 

feita por algumas pontes. No segundo trecho, o Ribeirão Lavapés corta a 

parte central mais antiga da cidade, e muitas casas estão praticamente 

“dentro” do rio.  

O rio apresenta assoreamento e degradação da encosta e da mata 

ciliar por grande parte do percurso, bem como invasão de edificações na APP, 

conforme pode ser observado na Figura 1. 
 

Figura 1 - Ribeirão Lavapés em Botucatu: invasão das margens 

 

 
 

              Fonte: Acervo da autora, 2013. 

 

No terceiro trecho, encontramos a presença de grandes vazios, devido à 

proximidade da ferrovia, caracterizada pela presença de antigos galpões 

desativados. A topografia não permite a integração entre as duas margens. 

Outro problema constatado é o constante alagamento em áreas pontuais da 

cidade. No entanto, no percurso realizado, constatamos a presença de amplas 

áreas livres com potencial para a inserção de praças ou do parque linear.  
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O Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Integrado de 

Botucatu foi aprovado em 2007, demonstrando a preocupação dos técnicos e 

da população na recuperação e proteção das áreas de fundos de vale. Quanto 

às APPs, o Plano prevê a elaboração de projetos urbanísticos detalhados que 

deverão priorizar a preservação das áreas verdes e a produção de espaços de 

convívio, substituindo a prioridade dos antigos projetos, que era a de 

promover o fluxo de veículos, com a criação de vias marginais aos córregos.  

Em 2011, Botucatu recebeu o Certificado do Programa Município 

Verde Azul, ficando em 54º lugar no índice de Avaliação Ambiental (IAA). Em 

2012 conseguiu o 1º lugar, demonstrando o empenho no cumprimento das 

diretrizes do programa, no entanto em 2013, caiu para o 10º lugar. Vários 

programas vêm sendo realizados em relação ao meio ambiente, como o 

“Ribeirão Tanquinho Vivo”, “Pomares Urbanos” e o programa de 

“Recuperação do Córrego Cascata.” O Ribeirão Lavapés aguarda que projetos 

sejam implantados: foram elaborados 2 projetos de parques lineares. Em 

2001 foi proposto o “Parque Sorocabana”, um parque linear ao longo do rio 

entre a estação ferroviária e o campus da Universidade Estadual Paulista na 

Fazenda Lageado, onde fica o Museu do Café. Outro projeto foi apresentado 

em 2008. 

O povoado de Lins, chamado inicialmente Santo Antonio do 

Campestre, começou próximo ao cruzamento da trilha dos habitantes 

originais, os índios Coroados, com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cujos 

trilhos acompanhavam o córrego Campestre. A primeira estação, inaugurada 

em 1908, era conhecida como Estação Campestre devido à proximidade do 

córrego. Esta estação foi desativada em 1962 e pretendia-se adaptar o edifício 

para sediar um museu. Os trilhos foram retirados e no local foi implantada 

uma avenida. 

O Plano Diretor foi aprovado em 2006. O Programa “Bosques Urbanos” 

surgiu em 2006, com a finalidade de recuperar a mata ciliar dos córregos 

Campestre, Barbosa e Irara. No início de 2009 iniciou-se a implantação do 

parque linear ao longo do córrego Campestre, incluindo o Horto Florestal 

Municipal. No entanto, em 2012, a Câmara aprovou dois projetos que 

autorizavam a Prefeitura a incluir no orçamento a canalização de um trecho 

do córrego Campestre, na Avenida Tiradentes. A avenida margeia 

praticamente toda a extensão do córrego (6 km) na área urbana e liga o 

centro a praticamente todos os bairros. Segundo o plano para 2014 da Defesa 
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Civil, em períodos de intensa chuva, o córrego transborda, inundando muitos 

pontos consequentemente impedindo o trânsito na avenida.  

O esgoto doméstico gerado em Lins é atualmente 100% tratado. O 

município de Lins vem recebendo o Certificado do Programa Município Verde 

Azul. Em 2013 ficou em 47º lugar, pois algumas questões ainda devem ser 

aprimoradas.  

Penápolis é o único município do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Baixo Tietê - CBH-BT (composto por 42 municípios), que oferece 100% de 

água tratada e distribuída e 100% de esgoto coletado e tratado. Passa pelo 

município a hidrovia Tietê-Paraná, que é subutilizada. 

O córrego que corta toda a cidade é o Maria Chica. Totalmente 

canalizado, possui volume baixo. Suas margens são arborizadas por toda a sua 

extensão, e logo na entrada da cidade, nas proximidades da rodoviária, existe 

o Parque Municipal Maria Chica. Recentemente a prefeitura tem discutido 

planos de desassoreamento do Maria Chica, e já realizou o mapeamento de 

áreas críticas de escoamento de água e pontos de enchente e há também um 

grande projeto com o intuito de alargamento do Córrego. Conta com 

equipamentos de academia ao ar livre, praça para idosos, pista de skate, pista 

de caminhada, brinquedos infantis, complexo esportivo com ginásio e um 

lago artificial.  

O Plano Diretor do município de Penápolis, instituído em 2007, propõe 

questões relativas à qualidade ambiental, como a criação de parques lineares. 

Destaca-se a proposta de criação da Zona de Proteção Ambiental (ZPA) com o 

intuito de garantir o abastecimento de água do Lageado, evitar o 

adensamento populacional e a degradação dos recursos naturais, recuperar 

áreas degradadas e APPs e servir de zona de amortecimento de impactos 

ambientais. O município de Penápolis não foi certificado no Programa 

Município Verde Azul em 2013. 

O município de Araçatuba foi criado em 1921. A estação havia sido 

inaugurada em 1908, próxima ao córrego Machadinho, porém, com uma 

distância suficiente para ser implantado posteriormente o bairro São 

Joaquim. O primeiro traçado urbano foi realizado em 1912, mas em 1914 o 

agrimensor Adolpho Hecht foi contratado para reestruturar o traçado das 

ruas, modificando a planta central da cidade. Os principais córregos que 

cortam o município de Araçatuba são o Ribeirão Baguau e o Córrego 

Machadinho. O córrego Machadinho encontra-se parcialmente canalizado ao 
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longo da avenida Joaquim Pompeu de Toledo. A avenida sofre com problemas 

de alagamento nos períodos mais chuvosos e a prefeitura vem realizando 

obras de desassoreamento do córrego.  

Na confluência do córrego Machadinho com o Ribeirão Baguaçu foi 

criado o Parque Ecológico do Baguaçu em 1988, aproveitando a mata 

existente. A reserva possui nove hectares e uma trilha ecológica que margeia 

o Ribeirão Baguaçu. No percurso avista-se uma pequena queda d’água, o 

“Salto do Baguaçu”, onde funcionou a primeira pedreira de Araçatuba, nos 

anos de 1930. 

O Plano Diretor foi aprovado em 2006. No plano são definidas áreas 

especiais de interesse ambiental para “proteger e recuperar os mananciais e 

corpos d´água” e conservação de áreas de parque e fundos de vale. Segundo 

o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba – DAEA, a área do fundo de 

vale do Ribeirão Baguaçu apresenta ecossistema alterado e degradado por 

atividades antrópicas, tais como: indústria alimentícia que dispõe efluentes 

nas águas do córrego, construções nas áreas de APP e as áreas de extração de 

lavra de basalto abandonada, que vêm sendo ocupadas por entulho e lixo 

urbano, expondo o lençol freático à contaminação. Essas áreas já 

comprometidas são ocupadas por assentamentos populares. 

Entre os aspectos negativos observados ao longo dos rios urbanos nas 

cidades da linha Noroeste (Botucatu, Lins, Penápolis e Araçatuba), 

salientamos: ausência de mata ciliar (com exceção de Araçatuba), invasão da 

Área de Preservação Permanente - APP (em Botucatu e Araçatuba), presença 

de erosão e/ou assoreamento, presença de lixo e/ou entulho (em Araçatuba), 

canalização do rio (com exceção de Botucatu), e episódios de enchentes. 

Entre os aspectos positivos observados ao longo dos rios urbanos nas quatro 

cidades da linha Noroeste, salientamos: esgoto tratado, presença de parque 

linear, Plano Diretor , projetos de recuperação dos rios, nascente e/ou mata 

ciliar (em Botucatu, Lins e Araçatuba), Botucatu e Lins foram certificadas pelo 

Programa Município Verde Azul em 2013, no entanto, nenhuma das cidades 

pesquisadas na linha Noroeste possibilita a visualização do rio pela 

população, conforme Quadro1. 
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Quadro 1: Cidades e rios na Noroeste: aspectos negativos e positivos 

Aspectos negativos Botucatu Lins Penápolis Araçatuba 

Ausência mata ciliar     

Invasão APP     

Erosão/assoreamento     

Lixo/entulho     

Canalização do rio     

Enchentes     

Aspectos positivos Botucatu Lins Penápolis Araçatuba 

Esgoto tratado     

Parque e/ou linear     

Plano Diretor     

Projetos recuperação     

Visualização dos rios     

Município VerdeAzul     

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

 

CIDADES DA SOROCABANA E OS RIOS 

 

Em Avaré, apesar de historicamente o Ribeirão Lajeado ser uma 

permanência na paisagem, pois os trilhos da estrada de ferro Sorocabana 

acompanhavam o seu percurso, atualmente é pouco visualizado pela 

população. A antiga estação ferroviária encontra-se abandonada. O rio nasce 

dentro da área ocupada pelo Horto Florestal e atravessa a zona urbana, 

margeando a Avenida Major Rangel, por onde passava a antiga Estrada de 

Ferro Sorocabana, tendo em seu percurso a implantação da Praça Japonesa e 

do Lago Ornamental que se intercalam com áreas de estrangulamento por 

edificações de propriedades privadas nas APP (área de preservação 

permanente) e espaços livres abandonados.  

O Plano Diretor da Estância Turística de Avaré foi aprovado em 2011. 

Em 2012, Avaré recebeu o Certificado do Programa Município Verde Azul, no 

entanto, não foi certificada em 2013. O Plano Municipal de Saneamento 

Básico ainda está sendo desenvolvido. O esgoto é tratado, entretanto, vem 

sendo discutida a sua eficácia em relação à expansão da área urbanizada e a 

sobrecarga causada pelas águas pluviais, visto que há problemas na 

drenagem urbana. 

Apesar de haver o “Projeto Avaré, Cidade Jardim” lançado em 2012, 

incentivando a arborização urbana através do “Disk-árvore”, o Ribeirão 
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Lajeado encontra-se desprovido de mata ciliar em diversos trechos, o que 

causa erosão nas margens e assoreamento do seu leito. Este fato poderia ser 

evitado com a criação de um parque linear, valorizando o rio e integrando o 

Horto, o Lago e a Praça Japonesa. 

O contato com o rio, além de ser bastante atrativo para as pessoas, 

enfatiza o valor do espaço livre público de suas margens e promove a 

responsabilidade ambiental, não somente pela possibilidade de acesso visual 

como também pelo acesso físico de suas águas (COSTA & MONTEIRO, 2002). 

A praça e o lago possibilitam sua contemplação, conforme Figura 2. 

 
Figura 2 - Praça Japonesa e Ribeirão Lajeado em Avaré.  

 

 
Fonte: Acervo da autora, 2014. 

 

Entre 1908 e 1910 foi formado o patrimônio de Ourinhos em terras 

doadas pelo proprietário da Fazenda Furnas, tornando-se município em 1918. 

A Estrada de Ferro Sorocabana chegou em 1912. O Plano Diretor Participativo 

foi aprovado em 2006, apresentando uma preocupação com a preservação e 

recuperação do patrimônio ambiental. No seu artigo nove, busca incentivar a 

proteção dos cursos d´água e as áreas de presersevação permanente (APP´s) 

e matas ciliares e de todo patrimônio natural e paisagístico de interesse local. 
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O Plano, em seu Anexo I apresenta o Mapa do Sistema Municipal de Áreas 

Verdes, incluindo as APP´s e parques lineares que acompanham os rios e 

córregos.  

O córrego Monjolinho foi escolhido para ser analisado na pesquisa. 

Sua nascente está localizada no Parque Ecológico de Ourinhos, cruzando a 

cidade em direção ao limite sul do perímetro urbano. Entre 2009-2010 o 

córrego foi canalizado e era prevista uma avenida acompanhando o seu 

curso. Muitas casas foram construídas com as fachadas voltadas para a área, 

observando-se que a área de APP foi invadida em alguns casos. Parte da mata 

ciliar foi retirada e a avenida não foi construída; a canalização potencializou a 

ocorrência de enchentes e erosões a jusante. Não houve preocupação quanto 

a acessos e pontos de travessia. O rio foi sendo excluído do cotidiano da 

maioria dos habitantes da cidade. Existe um projeto de recuperação da mata 

ciliar, já orçado e aprovado em novembro de 2012. 

Em Presidente Prudente, o patrimônio Vila Goulart foi criado em 1917, 

em 1919 chegou à ferrovia Sorocabana e em 1921 tornou-se município. Os 

trilhos da ferrovia acompanharam o espigão divisor das bacias hidrográficas, 

o que determinou o sentido da ocupação urbana, a partir do espigão 

expandindo-se para as regiões de fundos de vale. O Plano Diretor de 

Presidente Prudente foi aprovado em julho de 1996. Os córregos Colônia 

Mineira, Saltinho e córrego do Veado atravessam a área urbana, no entanto 

foram canalizados. 

O córrego do Veado foi canalizado em 2007, somente aparecendo a 

céu aberto em alguns trechos. Sobre o córrego canalizado, foi implantado o 

Parque do Povo em 1982, como pode ser observado na Figura 3. A área verde 

do parque e seus equipamentos e ciclovias são muito utilizados pela 

população, estando cercado por avenidas com trânsito intenso. 
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Figura 3: Córrego do Veado em Presidente Prudente: canalizado sob o Parque do Povo 

  

 
 

Fonte: Queiroz, 2013. 

 

O córrego Colônia Mineira é afluente do córrego do Veado e também 

está totalmente inserido na área urbana de Presidente Prudente. Encontrava-

se degradado, sofrendo despejo de esgoto sem tratamento e de resíduos 

sólidos quando foi canalizado em 1995. Foi elaborado projeto de um parque 

de lazer sobre a área do córrego canalizado, mas que ainda não foi 

implantado. O Córrego Saltinho também cruza a área urbana e se encontra 

canalizado desde 2009 ao longo de 2 km. A mata ciliar vem sendo recomposta 

pela prefeitura e com a participação da comunidade, por  meio de campanhas 

realizadas principalmente em datas comemorativas. Não existem projetos de 

implantação de parque de fundo de vale.  

A última estação da linha Sorocabana foi inaugurada em 1922 e a área 

urbana desenvolveu-se a partir dela. Tornou-se município em 1949, com o 

nome de Presidente Epitácio. Em 1907 foi criado, às margens do Rio Paraná, o 

Porto Tibiriçá, posição estratégica e importante ligação com o Estado do Mato 

Grosso.  

A zona urbana de Presidente Epitácio se concentra à margem do Rio 

Paraná. Nesta região foi implantado um parque linear, o Parque da Orla, que 
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conta com diversos equipamentos urbanos. O parque é bastante utilizado 

pela população, principalmente no final da tarde, para admirar o pôr do sol. A 

arborização é insuficiente para possibilitar um microclima agradável nos 

períodos mais quentes, já que a temperatura na cidade é bastante elevada.  

Em 2014 foram realizadas atividades de recuperação da cobertura 

verde do Parque da Orla. A iniciativa fez parte do projeto “Cidade Verde”, 

organizado por representantes dos setores públicos e privado. Pode ser 

observado no local que o sistema de drenagem direciona a canalização das 

águas pluviais para o rio. A ciclovia acompanha o parque e segue margeando 

o rio Paraná até o Píer. Neste ponto o acesso é direto ao rio, com uma 

pequena praia para os banhistas. 

O desenho da paisagem fluvial urbana na escala do pedestre que 

favorece esta fruição inclui possibilidades de caminhar ao longo do rio e de 

ter acesso físico à água. Para Manning (1997) a experiência estética 

possibilitada pelos rios é, sobretudo, sequencial. Segundo o mesmo autor, a 

chave para maximizar todos os valores da paisagem dos rios é a complexidade 

e a resultante diversidade de características e de conteúdos da paisagem ao 

longo de todo o corredor bem como dos detalhes da topografia e vegetação.  

O Plano Diretor da Estância Turística de Presidente Epitácio foi 

aprovado em 2006, destacando a preocupação em estabelecer o zoneamento 

ambiental além de controlar o uso e a ocupação de margens de cursos 

d´água, áreas sujeitas à inundação, mananciais e cabeceiras de drenagem; e a 

recuperação da vegetação degradada, em especial das matas ciliares ao longo 

dos cursos d  água e da cobertura vegetal dos fundos de vale e encostas 

íngremes. No artigo 80 dispõe que a estruturação espacial deve considerar a 

rede hídrica da cidade, formada pelos cursos e corpos d’água devendo ser 

entendida, no conjunto dos demais elementos naturais, como o mais 

importante sistema estruturador do ordenamento territorial da cidade.  
 

Quadro 2: Cidades e rios na Sorocabana: aspectos negativos e positivos 

Aspectos negativos Avaré Ourinhos P.Prudente P. Epitácio 

Ausência mata ciliar     

Invasão APP     

Erosão/assoreamento     

Lixo/entulho     

Canalização do rio     

Enchentes     
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Aspectos positivos Avaré Ourinhos P. Prudente P.Epitácio 

Esgoto tratado     

Parque e/ou linear     

Plano Diretor     

Projetos recuperação     

Visualização dos rios     

Município VerdeAzul     

Fonte: Elaborado pela autora, 2014. 

Entre os aspectos negativos observados ao longo dos rios urbanos nas 

cidades da linha Sorocabana (Avaré, Ourinhos, Presidente Prudente e 

Presidente Epitácio), salientamos: ausência de mata ciliar (com exceção de 

Avaré), invasão da Área de Preservação Permanente - APP (em Avaré e 

Ourinhos), presença de erosão e/ou assoreamento (em Avaré e Ourinhos), 

presença de lixo e/ou entulho (em Presidente Prudente), canalização do rio 

(em Ourinhos e Presidente Prudente), e episódios de enchentes (em 

Ourinhos). 

Entre os aspectos positivos observados ao longo dos rios urbanos nas 

quatro cidades da linha Sorocabana, salientamos: esgoto tratado (com 

exceção de Ourinhos), presença de parque linear (com exceção de Ourinhos), 

Plano Diretor, projetos de recuperação dos rios, nascente e/ou mata ciliar, 

visualização do rio pela população (apenas em Avaré e Presidente Epitácio) e 

nenhuma das cidades pesquisadas na linha Sorocabana foi certificada pelo 

Programa Município Verde Azul em 2013. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das normas legais existentes no país, não é difícil perceber que 

não existe um efetivo direito à água, principalmente devido à falta de 

saneamento e de políticas públicas para a utilização sustentável dos recursos 

hídricos. No início do século XXI, o Brasil, como diversos outros países, 

enfrenta o dilema de se desenvolver e simultaneamente, preservar o meio 

ambiente.  

Durante a década de 1990, na formulação dos novos planos diretores 

solicitados pela Constituição de 1988, é introduzida a ideia da criação de 

parques lineares ao longo de rios urbanos, que acaba sendo adotada em 

diversas oportunidades, “induzindo a criação em muitos centros urbanos de 

parques lineares e estoques de terras destinados à conservação de águas e 
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vegetação ribeirinha” (MACEDO, 2012). O mesmo autor comenta que a 

conservação dos recursos hídricos urbanos passa, necessariamente, pela 

apropriação cotidiana do recurso e pela sua qualificação paisagística, sendo 

que somente a partir do século XXI que se configuraram algumas ações que 

de fato buscaram uma convivência do cidadão, incentivando seu uso social ao 

mesmo tempo da conservação da água e da mata ciliar. As ações não irão 

recuperar o córrego como era originalmente, mas ao menos irão vivificar sua 

memória. 

O desenho da paisagem fluvial urbana na escala do pedestre que 

favorece esta fruição inclui possibilidades de caminhar ao longo do rio e de 

ter acesso físico à água. Permite ainda atravessar para a outra margem, onde 

as pontes que trazem um outro ritmo ao seu percurso são também como 

terraços que permitem observar os horizontes urbanos por um outro ângulo. 

Para Manning (1997) a experiência estética possibilitada pelos rios é, 

sobretudo, sequencial. Segundo o mesmo autor, a chave para maximizar 

todos os valores da paisagem dos rios é a complexidade e a resultante 

diversidade de características e de conteúdos da paisagem ao longo de todo o 

corredor bem como dos detalhes da topografia e vegetação. Para o uso e 

bom aproveitamento do espaço, o acesso é essencial: para o rio, ao longo de 

suas margens e através dele, utilizando as pontes. 

Nas cidades pesquisadas no Oeste Paulista, verificamos que apesar dos 

rios constituírem parte importante da história do lugar, não são valorizados 

pela população e não fazem parte do seu cotidiano e poucas são as pontes 

que possibilitam visão dos rios. Os cursos d´água apresentam-se degradados, 

assoreados e poluídos por esgoto domiciliar muitas vezes clandestinos, 

apesar de conter nos planos diretores municipais, diretrizes importantes para 

a preservação das áreas ao longo dos cursos d´água. Existe uma inadequação 

dos modelos de gestão urbana acarretando uma falta de integração entre os 

dispositivos da legislação ambiental e urbanística. 

Enfim, lendo a paisagem dos fundos de vale urbanos a partir dos 

modos de organização do espaço e da história do lugar, constatamos que 

para os rios – uma permanência na paisagem – possam ser valorizados pela 

população é necessário um trabalho de conscientização e elaboração de 

projetos participativos que qualifiquem o lugar, mais do que a simples 

aprovação de leis e regulamentos. 
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A pesquisa demonstra que quando são criados parques - uma 

intervenção de baixo impacto ambiental - e recuperada a mata ciliar ao longo 

das áreas de proteção dos rios, há uma diminuição de episódios de enchentes 

e inundações durante as fortes chuvas de verão, contribuindo para a 

drenagem urbana, o que não acontece quando os cursos d´água são 

canalizados. A visualização dos rios pela população permite que sejam 

valorizados como parte integrante da história do lugar, oferecendo à 

população qualidade de vida no âmbito social, cultural e ambiental. 
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Capítulo 13 

 

 

 (DES)CENTRALIDADES URBANAS66 

 
André de Souza Silva

67
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Ainda que, atualmente, a área central de Porto Alegre ofereça 

significativa concentração e diversidade de atividades
68

, observa-se ao longo 

dos anos a gradativa perda de sua importância em termos funcionais e, 

consequentemente, do movimento de pedestres e veículos (RIGATTI, 2002). 

Há um contínuo esvaziamento da área central, tanto das atividades 

comerciais e residenciais, quanto institucionais e administrativas, as quais se 

deslocam para outras áreas que surgem e se consolidam, em geral, ao longo 

de vias articuladas à área central. Devido à concentração de edificações, 

diversidade de atividades e acessibilidade
69

 do sistema de vias, estas novas 

áreas incorporam e reforçam, gradativamente, diferenciações morfológicas e 

funcionais que lhes conferem a condição de centralidades (RIGATTI, 2002).  

Algumas destas novas áreas, desde que analisadas conjuntamente, 

reproduzem com relativa eficiência a diversidade de atividades da área 

central, como é o caso (i) do subúrbio residencial e industrial do Bairro Stª Mª 

                                                           
66 A presente pesquisa corresponde a uma versão ampliada do artigo originalmente publicado 
nos Anais do IIIº Seminário Internacional Urbicentros - Morte e Vida dos Centros Urbanos, 
Salvador: UFBA, 2012. 
67 Doutor em Planejamento Urbano e Regional – UFRGS. Professor dos Cursos de Graduação e 
Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNISINOS. E-mail: silandre@unisinos.br 
68 A título de esclarecimento e nivelamento conceitual, diante das diferentes terminologias 
utilizadas pelas abordagens adotadas, atividade residencial e não-residencial produtora e 
atratora do movimento de pedestres e veículos possui equivalência com os termos base 
domiciliar e base não-domiciliar (em demanda de viagens) e atratores (em configuração espacial 
urbana). Enquanto que o termo movimento de pedestres e veículos possui equivalência com os 
termos viagem (em demanda de viagens) e movimento de pedestres e veículos (em configuração 
espacial urbana).   
69  No âmbito desta pesquisa, em termos configuracionais, acessibilidade corresponde ao 
potencial de alcance das atividades e de interação das pessoas em decorrência do 
posicionamento relativo estabelecido entre diferentes espaços abertos públicos. 
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Goretti, com emergentes e pontuais áreas de comércio; (ii) do alto padrão 

residencial ao Sul do Bairro Higienópolis, próximo à Av. Plínio Brasil Milano, e 

comercial ao longo da Av. Dom Pedro II; (iii) da diversificada área comercial 

em boa parte do Bairro Passo D’Areia, principalmente em torno da Av. Assis 

Brasil; e, (iv) da consolidada área residencial operária e tradicional da Vila do 

IAPI
70

 (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários). Estas áreas 

polarizam diversidade e concentração de atividades, desde as residenciais e 

comerciais, até as institucionais e administrativas.   

 As áreas em estudo conformam um mesmo sistema urbano, i.e.; 

possuem relação de proximidade, continuidade e articulação do sistema de 

vias. São representativas em termos das peculiaridades de desenho urbano, 

níveis diferenciados de acessibilidade, mobilidade, densidade e diversidade de 

formas edificadas, além da concentração e distribuição de atividades 

residenciais e não-residenciais.  

Cabe salientar que análises centradas nos diferentes aspectos sociais, 

culturais, ambientais, políticos, econômicos (dentre outros) que abordam 

historicamente o processo de (trans)formação do tecido urbano de Porto 

Alegre fogem ao escopo da presente pesquisa. Informações desta natureza 

podem ser obtidas na literatura de MACEDO (1968), PESAVENTO (1991, 

1996), FRANCO (1992), SOUZA e MÜLLER (1997), dentre outras obras e 

pesquisadores.  

 

2 ACESSIBILIDADE DO SISTEMA DE VIAS  

                 

Implantadas na zona norte da cidade, a menos de 6 km da área central 

de Porto Alegre, com uma superfície de cerca de 424 ha, e aproximadamente 

50000 habitantes, as áreas de estudo localizam-se próximas à confluência de 

três macrozonas de ocupação, quais sejam: cidade radiocêntrica, cidade 

xadrez e corredor de desenvolvimento (PMPOA, 2015), abrangendo partes 

dos bairros Higienópolis, Stª Mª Goretti, Passo D’Areia e Vila do IAPI (Mapa 

1). Já os bairros Mont’Serrat, Auxiliadora e São Geraldo compõem o entorno 

das áreas de estudo.  
 

 

 

                                                           
70 Conjunto residencial operário, pertencente ao Bairro Passo D’Areia, criado para o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI.  
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MAPA 1: Macro localização das áreas de estudo                    

 
 

Fonte: adaptado da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPOA, 1999: 4 – 5) 

 

O sistema de vias em termos das relações que se estabelecem entre as 

áreas de estudo, seu entorno imediato, a área central e a cidade como um 

todo são fundamentais para analisar as centralidades (Mapa 2).  
 

MAPA 2: Sistema de vias das áreas de estudo 

 

 
   

Fonte: original do autor, 2010. 

 

O surgimento dos bairros Higienópolis, Stª Mª Goretti, Passo D’Areia e 

Vila do IAPI está ligado ao desenvolvimento industrial e à urbanização de 
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Porto Alegre, a partir de 1900, para a Zona Norte da cidade. A partir da 

expansão de três longas vias paralelas no sentido leste-oeste, as atuais 

avenidas Assis Brasil (antiga Estrada do Passo D’Areia), Plínio Brasil Milano 

(antiga Estrada da Pedreira), Cristóvão Colombo (antiga Estrada da Floresta), 

foi possível a ocupação, o crescimento e o processo de consolidação 

morfológica e funcional das áreas de estudo (FRANCO, 1992). Este processo, 

ocorrido ao longo das décadas de 1940 a 1960, lentamente incorporou o 

atributo funcional de atividades não-residenciais (comércio de 

varejo/atacado e serviço especializados), com um padrão tipo-morfológico
71

 

marcado pela diversidade, desde o tipo de edificação unitária, tipo agregado 

verticalmente, até o tipo excepcional (Quadro 1).  

Devido à considerável acessibilidade e mobilidade destas três vias, 

novas vias foram implantadas ao longo dos anos, diversas outras foram 

alargadas e pavimentadas, de modo a eliminar os caminhos e estradas ainda 

remanescentes dos arraiais. Neste sistema de vias, destacam-se duas outras 

fundamentais: a Av. Dom Pedro II (aberta na segunda década do século XX) e 

a Av. Sertório (que remonta sua origem às últimas décadas do século XIX em 

1875), responsáveis pela estruturação dos bairros Higienópolis e Stª Mª 

Goretti, respectivamente. 

Localizada junto ao Bairro Higienópolis a Av. Dom Pedro II, a partir de 

sua reestruturação ocorrida nos últimos anos, tornou-se uma das mais 

importantes (em termos de acessibilidade e mobilidade) avenidas do sistema 

de vias da cidade, sendo atualmente, trecho da Terceira Perimetral de Porto 

Alegre (FRANCO, 1992). Nas duas últimas décadas, o mercado imobiliário 

expandiu-se ao longo da Av. Dom Pedro II, cuja diversidade de edificações do 

tipo agregada verticalmente concentra desde o uso residencial até uma 

variedade de atividades não-residenciais especializadas (agências bancárias, 

escritórios, comércio, lazer), atividades mistas (comércio no térreo e 

residência nos demais pavimentos), atividades institucionais (igrejas, postos 

de saúde, escolas) e uma considerável quantidade de áreas verdes (FRANCO, 

1992).  

 

                                                           
71 A relação tipo-morfológica é responsável por parte significativa da dinâmica social urbana, 
sendo a regra de articulação entre unidades de formas construídas e o espaço aberto público 
(KRAFTA, 2002). 
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Quadro 1: Classificação tipo-morfológica 

 

Classificação/Descrição Exemplo 

Lotes não-

edificados 
Vazio intra-urbanos. 

- Praças 

- Parques 

- Terrenos baldios 

- Edificações abandonadas 

sem condições de 

habitabilidade 

 

Edificações 

unitárias 

 

Edificações de pequeno porte, de um a 

três pavimentos, geralmente isoladas, 

que ocupam parte do lote e, cuja 

composição formal aproxima a 

horizontalidade da verticalidade 

(base=altura).  

- Residência térrea 

- Sobrado 

 

Edificações 

agregadas 

horizontalmente 

 

Edificações cuja composição formal 

tende à horizontalidade (base>altura), 

independente do número de 

pavimentos. 

- Conjunto residencial 

horizontal  

- Galeria comercial 

- Edificações geminadas 

 

Edificações 

agregadas 

verticalmente 

 

Edificações cuja composição formal 

tende à verticalidade (base<altura), 

geralmente acima de quatro 

pavimentos.  

- Edifício de escritórios  

- Edifício de apartamentos 

- Edifício de comércio e 

serviço 

Edificações 

excepcionais 

 

Edificações de grande porte (base e/ou 

altura), geralmente isoladas, que 

ocupam parte da quadra. 

- Supermercado 

- Shopping Center 

- Prefeitura 

- Rodoviária 

- Aeroporto 

 

Fonte: Original do autor, 2010 

 

Após 1944, a Av. Sertório, devido às obras de alargamento, 

pavimentação e disponibilidade de transporte coletivo, ao integrar parte do 

Bairro Stª Mª Goretti tornou-se uma das vias mais acessíveis e movimentadas 

das áreas de estudo e da cidade (FRANCO, 1992). Embora mantenha-se 

predominantemente residencial o Bairro Stª Mª Goretti apresenta variedade 

de uso comercial (supermercados, estabelecimentos de venda em atacado) e 

indústrias. É composto por edificações de baixa altura, do tipo edificação 

unitária e agregada horizontalmente, cujo uso misto (residencial e comercial), 
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apresenta por vezes, edificações sem condições de habitabilidade ou sub 

utilizadas.  

Somam-se as estas vias anteriormente citadas (Assis Brasil, Plínio Brasil 

Milano, Cristóvão Colombo, Dom Pedro II, Sertório) as demais vias 

estruturadoras das áreas de estudo (Brasiliano Índio de Moraes, Industriários, 

Dr. Eduardo Chartier, Mal. José Inácio da Silva). Responsáveis por interligar as 

áreas de estudo entre si com os demais bairros e também com a área central, 

possibilitaram a partir de 1940, quando da implantação do transporte 

coletivo, a transformação mais efetiva das áreas de estudo.  

No período compreendido entre as décadas de 1900 e 1950 

significativos processos de renovação urbana na cidade de Porto Alegre 

modificaram sensivelmente o sistema de vias e a tipologia edificada da área 

central
72

 e das áreas de estudo. Neste período, ocorre considerável apogeu 

sociocultural e econômico das áreas de estudo em razão das expressivas 

mudanças em termos de reorganização da estrutura física da cidade com 

importantes obras de infraestrutura viária e de parcelamento e ocupação do 

solo. Cita-se, como exemplo, a transformação ocorrida na configuração do 

Bairro Passo D'Areia no que diz respeito à urbanização a partir do projeto de 

parcelamento do solo do Conjunto Residencial da Vila do IAPI, para fins 

residenciais, implementados na década de 1946, o qual tinha por objetivo 

atender às demandas de moradia para os trabalhadores das indústrias. 

Construído em uma área de 67 hectares, o empreendimento aumentou 

significativamente a população do Bairro Passo D'Areia, além de trazer 

melhorias de infraestrutura, como transportes, saneamento e energia elétrica 

(FRANCO, 1992).  

A Vila do IAPI apresenta as seguintes características tipo-morfológicas: 

multiplicidade de padrões tipológicos (edificações unitárias e agregadas 

horizontalmente de dois, três e quatro pavimentos, por vezes geminadas); 

edificações padronizadas de uso predominantemente residencial; traçado 

sinuoso de seu sistema de vias adaptado às condições topográficas do sítio 

natural de implantação; e, variedade de recintos de convívio e espaços 

abertos públicos. Trata-se de um conjunto residencial com diversidade de 

                                                           
72 Ver a reestruturação viária do Plano de Melhoramentos para a Cidade de Porto Alegre (assim 
denominado), proposto em 1914 por Moreira Maciel. 
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tipologias arquitetônicas desde edificações uni e plurifamiliares até 

edificações comerciais e institucionais.  

Em termos gerais, o Bairro Passo D'Areia, ao qual pertence à Vila do 

IAPI, possui um acessível sistema de vias interligado à cidade como um todo; 

densidade de edificações construídas e em construção e diversificado 

comércio e serviços variados, como escolas de ensino fundamental, médio e 

superior, que atendem tanto os moradores da Vila quanto dos arredores 

(FRANCO, 1992). Ao longo da Av. Assis Brasil, possui algumas edificações 

características do tipo edificações excepcionais que comportam atividades 

não-residenciais especializadas em prestação de serviços, por vezes 

substituindo as antigas residências por uma tipologia diferenciada, 

configurada também por adaptações construtivas. A quantidade do tipo 

edificações excepcionais encontradas ao longo desta via fortalece o sentido 

de orientação espacial tanto de pedestres quanto de veículos. Nesta via, 

também evidenciam-se edificações agregadas verticalmente, característica 

dos anos 1990 em diante (ocupadas por atividades residenciais e não-

residenciais).  

O tecido da Vila do IAPI embora seja composto pelo tipo de edificações 

unitárias e agregadas horizontalmente, o que subentende-se uma menor 

densidade de hab/ha, é fundamentalmente ocupado por atividades 

residenciais, ao contrário do Bairro Passo D’Areia, que embora possua 

edificações do tipo agregada verticalmente, predominam atividades não-

residenciais. Enquanto a Vila do IAPI foi implantada como conjunto 

habitacional operário, os bairros Stª Mª Goretti, Higienópolis e Passo D’Areia 

foram construídos pela iniciativa privada e mercado imobiliário. Por esta 

razão, cada bairro exibe propriedades espaciais, formais e funcionais 

diferenciadas de tecido urbano em razão das distintas classes sociais, 

estrutura de propriedade da terra e parcelamento do solo.   

 

3 CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE VIAS 

 

Atualmente, as intervenções no tecido urbano não se fundamentam 

tão somente na expansão do sistema de vias, mas no crescimento, ocupação 

e densificação construtiva das áreas existentes. Constata-se que a médio e 

longo prazo, a configuração do sistema de vias influencia a dinâmica urbana 

que passa a ocorrer não mais em função de um único centro polarizador - a 
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área central -, mas em função da articulação com outras centralidades, no 

caso em específico, as áreas de estudo.  

Complementar ao entendimento da formação, expansão e inter-

relação do conjunto de vias que estrutura longitudinalmente e 

transversalmente as área de estudo é possível analisar a forma e disposição 

das quadras, enquanto setores de quadra ortogonal e não-ortogonal, 

juntamente com a análise genérica e qualitativa em termos da predominância 

dos usos do solo (Mapa 3).  

Os setores de quadra ortogonal e não-ortogonal do sistema de vias 

conformam um conjunto que possibilita diferentes níveis de acessibilidade 

entre as diversas áreas. A axialidade do sistema de vias, principalmente em 

torno do setor de quadra ortogonal, onde se localiza parte das vias 

estruturadoras, é responsável pela articulação do conjunto de formas 

construídas que compõem a estrutura espacial das áreas de estudo. 

Condiciona a disposição das atividades e o sistema de circulação, sendo 

referência estrutural importante para todos os demais subsistemas (calçadas, 

praças, parques, terminais de transporte) que influenciam direta ou 

indiretamente o movimento de pedestres e veículos. O setor de quadra 

ortogonal está distribuído por praticamente todo o bairro Higienópolis e 

parte do Bairro Passo D’Areia. Deste modo, estes espaços favorecem os 

deslocamentos em trechos subsequentes e repetitivos ao longo de extensas 

linhas axiais pelo sistema de vias. As possibilidades de haver espaços pouco 

movimentados são pequenas, pois a geometria destes disponibiliza 

praticamente o mesmo grau de interesse. 
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MAPA 3: Setores morfológicos e predominância dos usos do solo 

          
 

Em destaque atividade não-residencial (vermelho), atividade residencial (azul), setor de quadra 

ortogonal (plano de fundo preto), setor de quadra não-ortogonal (em torno do círculo tracejado), 

demais edificações (cinza claro).  

Fonte: original do autor, 2010. 

 

O setor de quadra não-ortogonal está localizado em sua totalidade 

junto a Vila do IAPI. Característico de sítios de implantação com declividades 

acentuadas, possui extensas áreas verdes (Parque Alin Pedro) e muitas áreas 

permeáveis não-edificadas junto aos lotes, em razão dos critérios de menor 

compacidade e densidade construtiva. As atividades residenciais tendem a se 

concentrar quase que exclusivamente no setor de quadra não-ortogonal, 

sendo pouco atrativo para as atividades não-residenciais este tipo de arranjo 

espacial. A maior extensão de quadras no Bairro Higienópolis, ao longo da Av. 

Dom Pedro II, em comparação aos demais bairros das áreas de estudo, gera 

uma maior fragmentação e descontinuidade espacial e funcional, reduzindo 

as alternativas de movimento principalmente para os pedestres.  

A partir da análise da forma e disposição das quadras constata-se que 

as áreas em estudo encontram-se em um sistema de vias privilegiado, com 
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várias vias bem integradas para acessá-las de diferentes pontos da cidade. 

Possuem vias que estão articuladas à área central, que tendem a um maior 

número de conexões com as demais, estabelecendo um sistema de vias 

altamente acessível tanto internamente quanto externamente. Reforçam a 

integração e favorecem (aos moradores e visitantes) a articulação espacial 

tanto das áreas de estudo entre si quanto da própria cidade.  

O conhecimento prévio do sistema de vias da cidade como um todo 

permite uma facilidade extra em termos de comparação, pois é possível 

verificar a importância da acessibilidade às áreas de estudo em relação à 

cidade. Isto estabelece uma interessante relação do todo (a cidade) e das 

partes (áreas de estudo) nos aspectos relacionados à distribuição espacial das 

atividades e às características do sistema de vias em termos de acessibilidade. 

Além disso, decompondo em linhas axiais o sistema de vias das áreas de 

estudo e sua relação com a área central é possível inferir como a forma 

urbana - descrita e entendida através da relação entre integração e 

segregação da acessibilidade - tende a influenciar o movimento de pedestres 

e veículos. 

As deflexões das vias desarticulam as continuidades entre espaços 

gerando uma perda gradual de acessibilidade. Essa diferenciação de 

distribuição de vias observada na Vila do IAPI e no Bairro Stª Mª Goretti 

implica em uma menor diferenciação de orientação espacial que tende a 

privilegiar os deslocamentos dos moradores do que os visitantes. Estas áreas 

mantêm boa condição de acessibilidade, pois estão envolvidas por 

importantes avenidas (Assis Brasil, Plínio Brasil Milano, Sertório).  

As áreas de estudo apresentam variadas possibilidades de movimento, 

devido à diferenciação nos níveis de acessibilidade, que reforça o movimento 

de pedestres e veículos que desconhecem a área ao longo do sistema de vias 

estruturadoras (vias Assis Brasil, Brasiliano Índio de Moraes, Dom Pedro II, 

Cristóvão Colombo, Plínio Brasil Milano, Industriários, Dr. Eduardo Chartier, 

Mal. José Inácio da Silva, Sertório). Este sistema de vias estruturadoras das 

áreas de estudo, altamente inteligível
73

, contribui significativamente para a 

                                                           
73 Nas palavras de HOLANDA (2002: 103-104): “(…) se estou numa rua que é, ao mesmo tempo, 
fortemente integrada ao todo do sistema, e intensamente cruzada por outras ruas, tal sistema é 
“inteligível” porque o que percebo localmente da via (isto é, seu intenso número de 
cruzamentos) me oferece uma informação sobre sua posição global (sua alta integração que, 
entretanto, não vejo a partir dela própria). Quanto maior for a inteligibilidade de um sistema de 
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maior acessibilidade em relação ao seu entorno, a outros bairros adjacentes e 

a área central, reforçando a condição de centralidade morfológica e 

funcional.   

As vias mais acessíveis da área de estudo, que se relacionam com a 

área central, são reflexos das extensões de vias que partem da área central e 

interligam diversas áreas da cidade. Entretanto, observa-se que esta 

continuidade é relativamente interrompida pelas deflexões nas avenidas Assis 

Brasil, Plínio Brasil Milano e Cristóvão Colombo, que trocam de nome, porém, 

pertencem a mesma relação de prolongamento das vias.  

Embora haja diferenças na integração de acessibilidade de cada via na 

área de estudo (consideradas em separado), o conjunto destas vias é 

relativamente integrado, e tende a facilitar a copresença de pedestres e 

veículos a partir do conhecimento espacial das diferentes áreas que compõe 

o sistema de vias, fundamentalmente em torno das vias estruturadoras.  

O sistema de vias menos acessível das áreas de estudo pertence ao 

Bairro Stª Mª Goretti, ao invés do sistema de vias da Vila do IAPI onde há mais 

deflexões de vias. Isto porque o Bairro Stª Mª Goretti possui apenas uma (Av 

Sertório) das nove vias consideradas estruturadoras das áreas de estudo. Já a 

Vila do IAPI está envolta por cinco vias (avenidas Assis Brasil, Brasiliano Índio 

de Moraes, Plínio Brasil Milano, Industriários, Mal. José Inácio da Silva) 

altamente integradas, sendo todas interligadas ao Bairro Passo D’Areia. 

Semelhante situação, embora com menor número de deflexões nas linhas 

axiais do sistema de vias, ocorre com o Bairro Higienópolis, estruturado 

fundamentalmente por outras cinco vias altamente integradas (vias Assis 

Brasil, Dom Pedro II, Cristóvão Colombo, Plínio Brasil Milano, Dr. Eduardo 

Chartier).  

Na direção do Bairro Passo D’Areia, em torno das avenidas Assis Brasil 

e Plínio Brasil Milano, praticamente inexistem os entraves de expansão do 

sistema de vias que há no quadrante norte ao longo da Av. Sertório em razão 

da abrangência do polígono entorno do Aeroporto Salgado Filho que impede, 

por questões de segurança, a ocupação desta área. Como consequência, 

embora a Av. Sertório carregue integração de acessibilidade, devido em 

                                                                                                                               
vias mais provável será que o movimento, tanto de pedestres, quanto de veículos, concentrem-se 
ao longo das vias mais acessíveis”.  
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grande parte a sua extensão, acaba integrando a cidade no eixo leste-oeste, 

dificultando a sua apropriação mais intensa.  

No entanto, muitas atividades não-residenciais de grande porte 

(supermercados, centros comerciais e outras) migraram para a Av. Sertório, 

cuja condição de acessibilidade tende a facilitar o movimento de veículos. 

Neste caso, o movimento de pedestres é significativamente inferior ao de 

veículos, pois as atividades não se concentram em uma determinada área, 

mas se distribuem em determinados pontos ao longo de toda a extensão da 

Av. Sertório.  

O sistema de vias no entorno próximo das áreas de estudo também 

configura-se como produtor e atrator do movimento de pedestres e veículos, 

o qual corresponde a maior probabilidade de haver origens e destinos nas 

áreas de estudo, desde o limite mais imediato em termos da escolha dos 

caminhos alternativos, até o limite mais abrangente de movimento. As vias 

que compõem as áreas em estudo reforçam as características de hierarquia 

na integração de acessibilidade e acentuam os aspectos relacionais com 

outras áreas da cidade, no caso em específico, com a área central. Isto 

significa que novas centralidades tendem a surgir, em um processo contínuo 

de expansão e declínio das centralidades urbanas em decorrência do arranjo 

espacial do sistema de vias.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cidades constituem artefatos em constante processo de 

(trans)formação que ao longo do tempo modifica as relações espaciais, até 

chegar em um nível de estabilidade e consolidação do tecido urbano. Este 

processo de renovação urbana em Porto Alegre privilegiou a expansão do 

sistema de vias ao longo das principais vias precursoras, o que fez surgir 

novas centralidades capazes de concentrar atividades concorrentes com a 

área central, a exemplo dos bairros Higienópolis, Stª Mª Goretti, Passo 

D’Areia e Vila do IAPI. Tomados como estudo de caso, foram avaliados por 

meio do enfoque historicista, aonde a memória da sociedade é materializada, 

estratificada e conservada. Contudo, constatou-se que centralidades urbanas 

não são espacialmente rígidas ou totalmente estáveis. Seus limites físicos são 

gradativamente (re)definidos pela morfologia urbana nos diferentes períodos 
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ao longo dos anos devido em específico a influência dos níveis diferenciados 

de acessibilidade do sistema de vias.  
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Capítulo 14 

 

 

O ESPAÇO PÚBLICO E AS ROTAS ACESSÍVEIS:  

PROPOSTAS OU DILEMA? 

  

Andréa Holz Pfützenreuter
74

 

 

 

PANORAMA ATUAL 

 

Enquanto houver discussões e argumentações em prol da melhoria da 

qualidade do ambiente público e dos espaços de convívio, poderemos refletir 

sobre a efetividade das políticas públicas de infraestrutura e manutenção das 

cidades, embora seja essencial, neste contexto, que as melhorias ocorram de 

forma sistêmica e holística, ou seja, que as implementações não ocorram de 

maneira prática e funcional como remediadoras de erros ou estragos, mas 

que as soluções de acessibilidade e mobilidade urbana sejam promotoras de 

espaços de convivência e valorização da cidade e não do comércio ou de 

campanhas eleitoreiras ou de particulares. 

A Convenção e o Protocolo da Organização das Nações Unidas instituiu 

a acessibilidade como o novo direito, mencionado sempre como Tratado 

(ONU, 2006), por ser a garantia básica de direitos. Cada unidade da Federação 

deve assegurar a acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, com o 

máximo de autonomia, segurança, conforto e acolhimento. No Brasil, a 

Convenção e o Protocolo foram ratificados em 2008, promovendo-lhe status 

de Emenda Constitucional. No preâmbulo, a norma legal reconhece a 

deficiência, em sentido amplo, como um conceito em evolução, que deve 

levar em consideração a dificuldade de transposição das barreiras atitudinais 

e ambientais, que impedem a plena e efetiva participação de toda 

sociedade. O decreto brasileiro nº 6.949, assinado somente em de 25 de 
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agosto de 2009 estabelece que "desenho universal significa a concepção de 

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, até onde for 

possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto”. 

O interessante nesta cronologia é que o decreto da acessibilidade 

brasileiro, de 2004, que regulamenta as Leis nº10048/2000 e nº 10098/2000, 

é anterior à Convenção e ao Protocolo, assim como o Programa Brasileiro de 

Acessibilidade Urbana, que também foi apresentado em 2004, entretanto, o 

status de Emenda Constitucional e reconhecimento de normativa legal só foi 

concedida em 2008. Em 2005, surgiu a Secretaria Nacional em Defesa e 

Proteção da Pessoa com Deficiência e mobilidade reduzida, na qual o idoso se 

enquadra, tendo em vista que em 2004, pela revisão da NBR9050, o conceito 

de “desenho universal” já havia sido incorporado às normativas obrigatórias 

de atendimento a edificações públicas. Dessa forma, é importante entender 

resumidamente a cronologia das normatizações quanto à acessibilidade nos 

espaços públicos e privados, salientando as pessoas com mobilidade 

reduzida. 

De acordo com o Ministério das Cidades do Brasil, o Programa Brasil 

Acessível surgiu com o objetivo de estimular e apoiar os governos municipais 

e estaduais a cumprirem o decreto nacional 5.296, inserindo o conceito de 

Mobilidade Urbana Sustentável, desenvolvido pela Secretaria Nacional de 

Transporte e da Mobilidade Urbana. Ora, pode-se entender dessa forma, que 

o Projeto Cidade Acessível vem ao encontro das diretrizes estabelecidas e 

redigidas no Programa Brasil Acessível. O conceito de Programa apresenta 

uma visão muito mais abrangente e sem um tempo pré-determinado de 

existência, diferentemente de um Projeto que apresenta a clareza de seus 

objetivos e delimita um prazo de existência. Isto para que também possam 

ser mensurados os dados coletados, avaliando a possibilidade de 

continuidade por mais algum tempo ou a extinção do Projeto. Todavia, apesar 

de apresentar como objetivos fatos apresentados nos cadernos do Programa 

Brasileiro, o documento do Projeto não o menciona em nenhum momento, 

partindo do pressuposto de atendimento do Decreto da Acessibilidade 

nº5296/2004, que norteia e gerencia a ambos.  

As questões relativas aos direitos das pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida foram priorizadas, de forma a considerar o atendimento 

e acessibilidade nas áreas de educação, trabalho, saúde, assistência social, 

transporte, infraestrutura e intervenções urbanas, reconhecendo a 
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importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à 

informação e à comunicação, possibilitando o exercício dos direitos humanos 

e fundamentais de todos. Para cada um desses critérios foram determinadas 

perguntas específicas, que resultaram em um quadro geral, que indicava o 

panorama da cidade. O levantamento de dados realizado nos municípios, 

baseado nos critérios de avaliação, foram de caráter informativo, uma vez 

que as respostas ou informações de maneira geral foram genéricas. Ou seja, 

as respostas obtidas resumem-se em afirmações (SIM, POUCA, ALGUNS ou 

ALGUMAS, DIVERSOS, PARCIALMENTE) ou negações (NÃO, SOB DEMANDA); 

mesmo quando os dados numéricos são questionados, em poucos casos são 

percentuais, na grande maioria das respostas são quantificados, sem saber a 

totalidade de atendimento. 

A Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (SNPDPD) tomou conhecimento e estimulou as práticas que 

estavam sendo desenvolvidas pelos municípios em atuação conjunta com o 

governo federal, dando ênfase às atuações em Campinas (SP), Fortaleza (CE), 

Goiânia (GO), Joinville (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Uberlândia (MG). No mesmo 

ato, nomeou-os como agentes multiplicadores, de incentivo e de desafio à 

gestão municipal, implementando, em parceria com o governo federal, 

políticas de inserção social, com qualidade de vida e bem-estar de todos. 

A aprovação e aceitação do Projeto e suas prerrogativas pelo poder 

público vigente no município é um dos critérios de aprovação de participação 

no Projeto. É interessante e prudente, como quesito de cobrança da 

realização das propostas do Projeto, que todos os representantes do governo 

municipal façam parte da coligação do partido do governo federal. Esta é a 

única informação similar obtida entre os municípios. Quando se compara as 

informações contidas no edital do Projeto Cidade Acessível é Direitos 

Humanos, no quesito Legislação Específica, somente as cidades de Campinas, 

Joinville e Uberlândia possuem o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e, dentre eles, o que foi reconhecido pela Secretaria de 

Direitos Humanos como o que mais realizou eventos instrutivos e educativos 

no Brasil, foi o da cidade de Joinville, Conselho este existente desde 2001.  

Entretanto, não existe nenhum documento ou local que determine se 

o projeto será negado, caso não sejam estabelecidas as metas do plano. 

Somente expõe que as cidades que incorporarem ao programa poderão 

participar das parcerias para repasses de verbas para as obras necessárias. Ao 
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que parece, trata-se de um plano de incentivos para a adesão do município às 

ideias do projeto e não um conjunto de regras definidas em lei federal, que o 

município deveria seguir. A obrigatoriedade de implementação do decreto de 

acessibilidade nº5296/2004 é nacional, não havendo distinções de 

atendimento para quaisquer municípios. Não seria um encargo, uma 

responsabilidade maior para as cidades que assumiram o compromisso de se 

tornarem exemplo de aplicações? O questionamento ainda maior deveria ser 

o porquê das nomeações de certas cidades, se é uma obrigatoriedade a todos 

os 5570 municípios brasileiros. 

 

ESTUDO DA ÁREA CENTRAL: O CASO JOINVILLE (SC) 

 

O Programa brasileiro Cidade Acessível e Direitos Humanos propõe o 

relacionamento entre pessoas e espaços, deve ser acessível por qualquer 

pessoa mesmo com mobilidade reduzida. O mérito do programa e a iniciativa 

pública, quanto à inclusão social e urbana das pessoas, não são questionados 

nesta pesquisa, mas, sim, os critérios de escolha das cidades e a fiscalização 

dos objetivos traçados nos planos de ação apresentados pelos municípios. 

Busca-se averiguar se os programas não fazem parte de um processo de 

marketing político, que reflete uma imagem atraente ao lugar, mas nos quais 

as intenções sobrepujam as qualidades propostas. 

O estudo realizado na área central da cidade, especificamente na Rota 

Acessível determinada no Plano de Ação assinado por representantes do 

órgão público, item obrigatório para que os municípios possam participar do 

Programa brasileiro. A Rota Acessível foi demarcada pelo órgão público 

municipal, observando que “o conjunto de passeios nas vias centrais formam 

os roteiros de caminhada acessível mais contínuos e de qualidade do 

município”. Mas como não garantia a acessibilidade universal, a Fundação 

Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de 

Joinville (IPPUJ) instituiu como meta a reestruturação das vias urbanas da 

área central, para que atendessem às normativas vigentes de acessibilidade e 

mobilidade urbana, de forma a servirem de modelo de execução para o 

restante da cidade. O prazo estabelecido no documento assinado para o 

cumprimento das metas era dezembro de 2011, para a Rota Acessível e, para 

2014, a “total adequação das calçadas da área central”. A metodologia do 

estudo avalia a caminhabilidade (walkability) dessa rota para verificar se a 
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meta previamente estabelecida foi atingida, utilizando os critérios propostos 

por Gehl (2010) de uma cidade para todos, que envolvem conforto, segurança 

e atratividade. O enfoque principal da análise averigua a completude das 

metas estabelecidas no Plano de Ação do Programa Cidade Acessível é 

Direitos Humanos, e as repercussões no contexto urbano das melhorias e 

implementações introduzidas em virtude deste Plano. 

No plano municipal de ação Cidade Acessível é Direitos Humanos para 

o município de Joinville, apresentado em 1º de outubro de 2010, está 

discriminada a necessidade de se “planejar uma cidade na qual a 

acessibilidade não restrinja a possibilidade de ir e vir com autonomia, mas 

que oportunize a participação efetiva das diferentes dimensões que compõe 

as cidades”. Sendo proposto pela Secretaria de Direitos Humanos, cada 

município poderia optar por quatro das onze áreas e determinar metas 

específicas de atendimento. Desta forma o Comitê gestor escolheu: 

Educação, Turismo, Marco Legal, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, 

determinando um quadro específico de metas para cada área. A seguir serão 

relatadas cada uma destas áreas e a escolha do objeto desta pesquisa. 

No escopo do Estudo do caso, sobre a cidade de Joinville (SC), por se 

tratar de contexto urbano que integra e interage com um público diverso, em 

termos de faixa etária e grupo social, por apresentar situações de conexões 

entre espaços públicos de lazer, comércio, serviços, e habitação, o que instiga 

a pensar a cidade em todas as suas situações cotidianas, chamando ainda a 

atenção para o fato de se tratar no bairro Centro, a principal centralidade da 

cidade, em termos de deslocamento e de negócios, e por ter sido firmado um 

compromisso, por meio de assinatura, de se tornar acessível toda a área 

central, o que seria um incentivo para a formatação das leis de calçadas e 

instrução de normativas para a construção, como previa o Plano de Ação para 

o Marco Legal. 

Para essa área, o Plano de Ação subdivide em prédios públicos, 

transporte coletivo público e Rota Acessível, determinando metas específicas 

a serem atingidas entre 2011 e 2014. Para os prédios públicos, para o ano de 

2011, deveriam ser eliminadas as barreiras físicas, adequados os sanitários, os 

balcões de atendimento e a regularização dos acessos verticais. Para 2014, a 

meta é ter toda a rede de prédios da Prefeitura acessíveis. Muito embora 

tenha sido citado o decreto Lei 5296/2004, o que se consolida é a 

acessibilidade física dos espaços e não a abrangência de atendimento às 
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diversas pessoas com mobilidade reduzida e/ou com deficiência. Nesta 

pesquisa, não foram averiguadas as instalações dos prédios públicos, por 

considerar que somente este tópico é promotor de uma tese em Avaliação 

Pós Ocupação dos prédios públicos da cidade de Joinville, dentre eles: 

Prefeitura, Secretarias, Escolas de Ensino Fundamental, Centros de Educação 

Infantil, Postos de Saúde, Pronto Atendimento 24h, Hospital Municipal, 

Museus municipais, Fundações Culturais, Pórticos, Centros de Atendimentos 

Especializados, Fórum, Arquivo Histórico, Penitenciária, dentre tantos outros, 

ressaltando que muitos destes locais constituem dezenas de unidades. 

Sabendo da impossibilidade, devido ao tempo necessário para um diagnóstico 

detalhado de apenas um lugar, deve-se questionar o poder público: Como é 

possível estabelecer um compromisso de adequar em três anos todos os 

prédios públicos?  

Para o transporte coletivo, o plano determinado foi o atendimento ao 

Decreto Lei 5296/2004 e NBR14022 (Transporte – Acessibilidade para pessoa 

com deficiência); a introdução do processo licitatório, em 2011; o serviço 

especial porta a porta; e ter a frota 100% acessível. Destes, continuam em 

implementação as normativas legais e técnicas, 76% da frota atual é 

considerada acessível, e foi incluso o termo no processo licitatório, apesar de 

ainda estar em trâmites de formatação e aprovação. Muito embora essas 

determinações sejam muito mais de caráter fiscalizador das empresas que 

detêm a licitação, com exceção do processo licitatório, o que libera do poder 

público o problema do sistema modal, mas a viabilização da acessibilidade ao 

modal deve ser garantida pelo equipamento urbano fornecido e mantido pela 

prefeitura. Este é outro dilema a ser discutido e que prevê uma série de 

adequações, possibilidades e alterações entre os tipos de equipamentos e os 

locais de implantação ao longo das vias públicas.  

A acessibilidade das vias tem como meta a total adequação das 

calçadas da área central, de acordo com os preceitos do plano diretor 

municipal, iniciando pelas vias definidas como parte da Rota Acessível que 

deveria ser executada até o final de 2011, e a meta de prazo estendido até 

2014, que prevê a total adequação das calçadas da área central (grifo da 

autora). 

A padronização das calçadas é um indicativo de atendimento ao fluxo 

de pessoas que as utilizam para as suas atividades diárias, entretanto, este 

espaço deve ser visto com maior amplitude, como um espaço promotor de 
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encontros, vivências, atividades, multifuncionalidade e a 

intergeracionalidade. É o local de encontro de destinos e conexões entre 

caminhos. O meio entre a concretização das finalidades cotidianas para a 

complexidade incerta futura. 

No Plano de Ação, a demarcação uma Rota Acessível teve como 

enfoque principal a padronização e reestruturação das calçadas e dos 

cruzamentos das vias que fazem parte desta. A normativa de implementação 

da Rota é o atendimento à NBR9050 e ao programa “Calçada Legal” do 

município. Entretanto, reafirma-se que a qualidade do espaço e a satisfação 

das pessoas em circularem e permanecerem nos locais não é um resultado 

único da qualidade das pavimentações, mas da interação entre o espaço 

urbano, os lugares, as pessoas e as ofertas visuais resultantes entre eles. 

 

ROTA CIDADE ACESSÍVEL: MOBILIDADE URBANA E A CAMINHABILIDADE 

COMO METODOLOGIA  

 

A Rota Acessível do Plano de Ação de Mobilidade Urbana e 

Acessibilidade da Cidade de Joinville (SC) localiza-se na área central e no 

bairro Centro, conectando os dois hospitais centrais com as principais ruas de 

comércio nesta área, interligando a prefeitura ao Fórum municipal. Como um 

gerador de fluxo e um ponto de atração, uma das vias de acesso ao terminal 

urbano de transporte coletivo também se localiza nesta Rota Acessível. A 

definição do traçado das vias que seriam incluídas na Rota Acessível 

considerou os fluxos quanto à intensidade, à diversidade de pedestres e à 

conexão dos espaços públicos centrais utilizados para administração, eventos, 

cultura e lazer. Neste caso, são consideradas as praças Lauro Muller, da 

Bandeira, Dario Salles e Nereu Ramos, além da biblioteca municipal, do 

Fórum municipal, da prefeitura municipal, do escritório da previdência social 

(INSS), dos shopping centers e do comércio de rua. Uma parte da via Juscelino 

Kubitscheck e XV de novembro já estavam adequadas às normas de 

acessibilidade, devido à implementação do programa “Calçada Legal” do 

município, o que equivaleria a 20% do trajeto. Até o ano de 2013, 70% da rota 

sofreu alterações de pavimentações, mas em todos os trechos existem 

problemas de nivelamento de piso, drenagem, rebaixamento de guias ou 

nivelamento da faixa de pedestre. A metodologia proposta para a avaliação 

da Rota Acessível levou em consideração 23 trechos, subdivididos pelo 
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segmento de cruzamento. Para a avaliação foram analisadas as estruturas 

físicas e as relações sensoriais expostas por Gehl (2010), que integram em 

uma única sistemática a questão física construtiva e as soluções espaciais de 

conforto, segurança e atratividade. 

A relação entre mobilidade urbana e qualidade de vida é essencial e 

complexa. Um dos pressupostos é justamente a possibilidade de escolha das 

rotas e modos de transportes a serem utilizados para o deslocamento, 

associando autonomia e independência à atividade necessária, opcional ou 

social a ser desenvolvida conforme classificação de Gehl (2009). Para as 

pessoas idosas, assim como para todos, a comodidade para o acesso a essas 

atividades é um indicador de qualidade. Como esse grupo é heterogêneo, em 

termos de estado de saúde, necessidade de deslocamento e de preferência 

do modo de deslocamento, sabe-se que com a idade o número de idosos que 

conduzem o seu automóvel diminui, tendo que fazê-los optar por diferentes 

modos de deslocamento para que continuem a interagir socialmente. Nesse 

sentido, os transportes públicos e a caminhada terão maior procura por parte 

dos idosos, exigindo deles que reflitam quanto à segurança, ao conforto e à 

atratividade destes modos de deslocamento e de interação social. 

Conforme Aguiar (2003); Ferreira e Sanches (2001), em relação à 

qualidade das calçadas, podem-se “encontrar na literatura diversos trabalhos 

que procuram definir, tanto quantitativa, quanto qualitativamente, as 

características que tornam um ambiente agradável para pedestres”. A 

metodologia para o diagnóstico do uso de calçadas consiste de levantamento 

e análise de um conjunto de informações necessárias ao conhecimento e à 

compreensão das características da área de estudo, detectando conflitos e 

limitações que interfiram na segurança e no conforto do pedestre.  

O estudo das calçadas e da caminhabilidade é objeto de diversos 

autores como Jacobs (1961), Fruin (1971), Bradshaw (1993), Khisty (1995), 

Sarkar (1995), Dixon (1996), Ferreira e Sanches (2001). As premissas utilizadas 

para o desenvolvimento deste estudo consistiram em avaliar a 

caminhabilidade das calçadas presentes na Rota Acessível estabelecida pelo 

Plano de Ação, assinados pelos representantes do poder público de Joinville, 

em consonância ao Programa Cidade Acessível é Direitos Humanos, utilizando 

os critérios estabelecidos por Gehl (2010), de atratividade, conforto e 

segurança. Entende-se que estes critérios asseguram o convívio entre os 

transeuntes da cidade e, principalmente, convida-os a participar e conviver 
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no espaço público, caminhando, permanecendo, descansando, apreciando o 

movimento, conversando e ouvindo os sons da cidade. Entretanto, como os 

critérios abrangem situações relativas aos espaços públicos como praças e 

parques, foram utilizados somente os itens passíveis de aplicação em uma via 

pública de deslocamento de pedestres. No que tange à proteção, foram 

definidos três critérios: Proteção contra o tráfego e acidentes, Proteção 

contra crimes e violência, Proteção contra experiências desagradáveis e 

naturais. Em relação ao conforto, são Oportunidade de caminhar, 

Oportunidades de visuais, Oportunidades para falar e ouvir. Quanto à 

atratividade do caminhar para o pedestre, são definidos Escala humana e 

Experiências sensoriais.  

A caminhabilidade é uma medição subjetiva, algumas pessoas 

preferem passear, enquanto outros procuram as zonas comerciais 

movimentadas. Sendo muito relativo quanto a gostos pessoais, estéticos ou 

de necessidades pontuais para a realização de uma determinada atividade. Os 

entrevistados foram escolhidos de forma aleatória, em dias e horários úteis 

diversos, nos meses de janeiro a março de 2013. A intenção da pesquisa foi 

justamente verificar de que maneira a pessoa utiliza o espaço sem nenhum 

acompanhamento prévio do percurso, para justamente não atribuir pré-

julgamentos por parte da pessoa ou uma predisposição aos itens que estão 

sendo avaliados.  

Assim, a acessibilidade é relativa ao grupo específico e a determinado 

setor estabelecido no percurso. É importante ressaltar que a avaliação foi 

realizada nos dois lados da via (D-direito e E-esquerdo), isso porque as 

condições de caminhabilidade variam muito no decorrer do percurso. Um dos 

motivos para que isso ocorra, é a obrigatoriedade do estabelecimento 

privado em executar a calçada, estando a critério do proprietário escolher o 

tipo de pavimentação. Este fator não deveria ser um ponto negativo a ser 

observado, pois, muitas das calçadas são pavimentadas de forma diferente, 

sem que se deixem de lado as questões à acessibilidade. A maior dificuldade 

no caso de Joinville (SC) é a falta de nivelamento entre os diferentes pisos, a 

falta de continuidade entre estabelecimentos, principalmente no quesito dos 

pisos táteis direcionais ou de alerta, e a falta de acabamento (conclusão) do 

piso nas calçadas pertencentes a diferentes proprietários.  

Assim como em grande parte das cidades, o maior número de 

edificações históricas encontra-se nesta região central que, ao contrário do 
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que acontece em muitas cidades brasileiras, não apresenta o maior índice de 

insalubridade, segurança ou promiscuidade. A mudança desse panorama 

aconteceu nos últimos dez anos, quando houve o incentivo para a diversidade 

de uso e ocupação do solo, com edifícios residenciais, ruas de lazer e 

instituições de ensino. 

Em análise da rota acessível determinada no Plano de Ação, na área 

central, é interessante verificar que os pontos de abrangência, de início e/ou 

término do percurso são definidos pelos Hospitais centrais (Hospital São José 

– hospital público e o Hospital Dona Helena), da Prefeitura Municipal ao 

Fórum Municipal, entre os dois shoppings centers (Shopping Cidade das 

Flores e Shopping Mueller). O maior patrimônio turístico e histórico da cidade 

foi contemplado no percurso (Museu Nacional da Imigração e Rua das 

Palmeiras – esta rua fazia parte do jardim frontal do Museu, antes da 

abertura de uma via de tráfego veicular separando-os). O terminal urbano 

central, o maior polo atrativo de pessoas da área central, também foi incluído 

no percurso. Na verdade, a leitura desta rota poderia ser inclusive realizada 

estrategicamente, tendo o seu ponto de partida no terminal urbano, 

deslocando-se para os maiores polos de comércio (shopping), aos 

equipamentos de atendimento da saúde (hospitais), aos equipamentos de 

serviços públicos (Prefeitura, Secretaria de Previdência Social, Secretaria de 

Educação e Fórum), passando pelas praças: Lauro Muller, da Bandeira, praça 

Dario Salles e Nereu Ramos. Mas indiferente do ponto inicial da pesquisa, a 

rota é verificada enquanto um sistema de atendimento. 

A rota acessível foi subdividida, tendo como critério cada trecho de 

calçada delimitado entre duas esquinas (quando estas eram muito próximas, 

foram consideradas um único setor), proporcionando 23 setores que foram 

avaliados – apenas para efeito de estudo. Foi encontrada a média de 3,0, com 

extremos entre 0,63 e 3,75. Partindo dessa análise, a média mais baixa foi 

atribuída ao item de proteção contra experiências desagradáveis e naturais 

(1,56), que contempla a existência de mobiliários urbanos que protejam o 

pedestre da chuva, vento, poluição, poeira ou barulho. Em sequência, o item 

com menor índice foi o de Oportunidade de falar e ouvir, entretanto, este 

item é passível de entendimento, por estarmos falando de uma área central e 

a rota estar determinada justamente nos maiores pontos de comércio e fluxo 

de pessoas, além do eixo norte-sul, principal eixo viário da cidade, com o 

maior fluxo de veículos durante todo o decorrer do dia. Sendo assim, os itens 
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que receberam menor pontuação estão justamente correlacionadas à 

Oportunidade de Caminhar (2,84) e Experiências Sensoriais (2,86). Tais itens 

contemplam justamente as condições de pavimentação e largura das 

calçadas, se estão regulares, se apresentam desníveis ou obstáculos 

contornáveis, se existe acessibilidade para a travessia ou o rebaixamento nas 

calçadas. É importante pontuar que esses levantamentos foram feitos em 

dias úteis, durante o horário comercial, logo, essas observações dizem 

respeito a este recorte temporal. 

Avaliando a média por trecho ou por critério específico, verifica-se que 

a rota acessível tem em média geral como regular, apresentando trechos 

RUINS para a caminhabilidade das pessoas. O pior critério avaliado foi o de 

proteção a experiências desagradáveis e naturais, como são praticamente 

inexistentes as marquises ou locais de abrigos, as pessoas reclamam da 

distância a ser percorrida sem ao menos uma proteção de parada ou abrigo. 

O que demonstra o quanto a Rota Acessível, na verdade, enquanto sistema 

de atendimento a todos está inadequada e não atinge a meta estabelecida no 

Projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a avaliação realizada, a situação da Rota Acessível de 

Joinville é questionável enquanto sistema de atendimento às metas pré 

estabelecidas no projeto e principalmente, por se tratar de uma expectativa 

de modelo para a cidade; esta rota não atende as especificidades mínimas de 

atendimento a todos os indivíduos com ou sem mobilidade reduzida. Um 

aspecto negativo mais evidenciado é a falta de proteção contra intempéries, 

principalmente por ser um local com chuva prolongada ao longo do ano e 

intenso calor no verão; em seguida, está a necessidade de definição de 

espaços públicos adequados que permitam o encontro dos pedestres para 

interação social e descanso durante o trajeto a ser percorrido. A pesquisa 

identificou que as calçadas apresentam problemas quanto ao tipo de piso 

utilizado; à falta de preparo do solo com problemas de desníveis com o passar 

do uso e fluxo de pessoas e para drenagem; à falta de manutenção, que 

prejudica a usabilidade dos espaços, principalmente nas travessias, onde o 

meio fio (quando rebaixado) apresenta problemas de limpeza, drenagem, 

além de as tampas de inspeção terem sido alocadas nessa posição e nem 
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sempre estarem em plena segurança de uso. A possibilidade de quedas, as 

calçadas estreitas e a falta de respeito e observação das travessias, pelos 

motoristas de automóveis, motociclistas e ônibus, são questões apontadas 

pelos idosos como sendo prepostos para a desistência de caminhar pelos 

espaços públicos. 

A Rota Acessível foi um compromisso acordado no Plano de Ação para 

o Projeto Cidade Acessível é Direitos Humanos. As obras previstas no projeto 

deveriam ter sido concluídas em dezembro de 2011, sendo que este seria um 

modelo a ser executado em todo o Centro até dezembro 2013, com extensão 

até dezembro de 2014. Tal modelo seria refletido, assim, para os demais 

bairros e, principalmente, para os outros municípios do Brasil. Entretanto, 

demonstra-se que o entendimento das normativas especificadas na lei 

5.296/2004, assim como a aplicação desta é questionável em Joinville, no 

âmbito de espaços públicos urbanos, sendo prerrogativa inclusive o 

entendimento do termo acessível e acessibilidade, uma vez que a isenção de 

barreiras físicas não equivale ao termo abrangente da palavra, nem para 

pessoas com mobilidade reduzida, tampouco ao fenômeno do 

envelhecimento populacional. 

Como nomear uma Cidade Acessível, se as leis federais não são 

parâmetros de implantação e fiscalização? Não se trata de um julgamento 

quanto à relevância do Projeto da Secretaria de Direitos Humanos do Brasil, 

tendo em vista que entidades públicas e privadas utilizam a metodologia de 

trabalho por projetos como uma forma de determinar resultados em um 

cronograma de curto, médio e longo prazo, evidenciando os investimentos 

aplicados em cada uma das etapas de trabalho. Mas, neste caso em 

específico, as indicações de escolha das cidades e os resultados obtidos no 

primeiro levantamento das informações já ponderavam a falta de 

atendimento em diversos setores, muitos obrigatórios desde 2004. 

A aplicação do método de caminhabilidade com os critérios de Gehl 

(2010) destacam que os cuidados a serem abordados e normatizados para 

execução de um espaço público de convívio devem garantir a segurança e o 

conforto do pedestre, indiferentemente ao modelo ou fornecedor do piso. 

Devem permitir que as diferentes idades, em diversas condições de saúde, 

utilizem o local, sendo atraídas a ele, identificando-se com as atividades 

propostas, com a funcionalidade e finalidade deste, sendo promotores de 

qualidade de vida, pois gerenciam o tempo e a disposição das pessoas para 
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manterem-se ativas e em contato social. O enfoque desta avaliação foi 

verificar se o compromisso assumido pelo Plano de Ação havia sido 

consolidado. Tendo sido incorporados os critérios de Gehl (2010) aos 

parâmetros das normativas da NBR9050, buscou-se averiguar se a Rota, 

sendo Acessível, poderia ser considerada como um local que atendesse às 

necessidades da heterogeneidade das pessoas, assim consolidando o 

processo de envelhecer. Por esse motivo, não se trata somente de avaliar os 

aspectos físicos: proteção e conforto, mas a atratividade de manter a pessoa 

por mais tempo no local. 

Portanto, o modelo aplicado teve como objetivo principal elucidar que 

algumas das políticas públicas brasileiras geram uma consolidação de 

marketing e propaganda de rótulos divulgados em eventos, mas que não 

condizem com a realidade do cotidiano da cidade. Como não acontece a 

fiscalização das metas dos planos encaminhados, as políticas públicas 

auxiliam na captação de recursos, mas não são prerrogativas à mudança e à 

qualidade do espaço urbano para TODOS. 
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1. INTRODUÇÃO E HISTÓRICO  

 

Como estruturas fundamentais sobre as quais se apoiam linhas 

referenciais do espaço e do tempo mais permanentes, pode-se dizer que os 

espaços livres públicos, locus da acessibilidade e da mobilidade, e os 

transportes constituem elementos centrais de estruturação do espaço 

intraurbano, em relação à morfologia, às localizações, à ocupação e ao uso da 

terra (PANERAI, 1994). Segundo Farret (1984, p.09) “a correlação transporte – 

estrutura urbana tem o caráter biunívoco, de modo que ações produzidas no 

primeiro geram impactos na segunda e vice-versa”. Contudo, as relações e 

efeitos dos transportes sobre a organização urbana, sejam provenientes de 

obras infraestruturais ou de ações operacionais, ainda não são tratados com a 

amplitude necessária. Deve-se realçar a sensibilidade da estrutura da cidade 

frente à acessibilidade e à mobilidade, levando-se em conta a 

heterogeneidade e alcance espacial dos impactos, com repercussões sobre as 

práticas sociais e econômicas (FARRET, 1984). 

Tradicionalmente, a acessibilidade física é vista como a facilidade de 

atingir os destinos desejados, como a medida direta e positiva dos efeitos de 
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um sistema de transporte. Na forma mais simples, a acessibilidade pode ser 

medida pelo número, natureza e maneira que os destinos podem ser 

alcançados. Uma das medidas básicas da acessibilidade é dada pela 

disponibilidade de espaços viários ou de sistemas adequados à circulação 

(VASCONCELLOS, 2000). Tomando a acessibilidade como atributo de um 

espaço urbano, ou como uma questão de atrito entre a atratividade de um 

ponto e as dificuldades de acessá-lo, considera-se que a acessibilidade 

também representa oportunidades urbanas para o indivíduo, dada a 

localização. Do ponto de vista conceitual, a acessibilidade é mais vital na 

produção de localizações, no espaço urbano, do que a própria disponibilidade 

de infraestrutura (NIGRIELLO, 1977; LINHARES, 1988; PINHEIRO, 1994; 

VILLAÇA, 1998). 

Por sua vez, a mobilidade usualmente é vista por meio  de uma 

abordagem quantitativa, representando os deslocamentos que ocorrem na 

cidade, tendo como referências o ponto de origem e o ponto de destino. Os 

fatores principais que interferem na mobilidade das pessoas parecem ser a 

classe e a renda, a idade, a ocupação, o nível educacional, o gênero e a saúde, 

estabelecendo relações com as desigualdades sociais e a segregação 

(VASCONCELLOS, 2001). 

O artigo procura compor um conceito amplo de mobilidade, 

apresentando-a como um fenômeno multifacetado, com dimensões 

diferenciadas, nos níveis social, econômico, político e cultural. A mobilidade 

também indica uma prática social de atores urbanos, que buscam inserir-se 

nas mais variadas esferas que a cidade oferece. Pressupõe-se que a 

mobilidade é um fenômeno cuja lógica só pode ser entendida a partir do 

sujeito-ator. Isso significa que as necessidades desse sujeito e as 

especificidades de sua inserção urbana podem dar a chave para a 

compreensão da dinâmica da mobilidade, aqui destacada com o caso do VLT 

de Lyon, sua evolução ao longo do tempo, as diversidades no espaço urbano 

e diferenciações por segmento social, oferecendo também uma ferramenta 

para análise da lógica evolutiva da cidade. A acessibilidade, enquanto leque 

de oportunidades, concretiza-se na mobilidade, com influência na 

organização espacial e na segregação (ETHIENE, 1985). 
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Na França, e em boa parte da Europa, a difusão 
79

 relativamente 

recente de linhas de transporte público de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), e 

outras modalidades alternativas, situa-se em um processo evolutivo de 

preocupação ambiental, de aumento da eficiência da utilização da energia
80

 

e, em seguida, dentro de diretrizes urbanas buscadas localmente na 

elaboração dos Plans de Déplacements Urbains (PDU). Portanto, nesse 

processo, pode-se observar certo paradoxo, ou pelo menos dualidade, entre 

uma dinâmica de padronização ligada às políticas ambientais e urbanas no 

contexto europeu, e uma dinâmica de particularização local, produzida 

através de processos de pactuação comunitária. 

No caso específico do VLT (tramway), se poderia dizer que seu 

processo de adoção, na Europa, foi algo notável, ocorrendo de forma difusa 

praticamente em todo o seu território, inspirado em algumas iniciativas 

pioneiras, onde as duas primeiras ocorreram em território francês: Nantes 

(1985) e Grenoble (1987)
81

.  A partir dessas iniciativas, as redes de VLT se 

proliferaram por toda a Europa.  Ainda nessa fase inicial, na França, pode-se 

destacar o caso do VLT de Strasbourg (1994). Essas experiências pioneiras 

seguiram as orientações da Lei de Orientação dos Transportes Urbanos 

Interiores, a lei 1153/82, também chamada de Loi LOTI. 

Após essa fase, que poderíamos chamar de 1ª. Geração de VLTs 

franceses, várias outras linhas foram implantadas, com maior conexão com as 

políticas e legislações locais, mais compactuadas e dentro das diretrizes dos 

Planos de Mobilidade Urbana (PDU – Plan des déplacements urbains), o que 

poderíamos também chamar de 2ª. Geração de VLTs franceses.  Atendendo 

uma ordem cronológica de início de funcionamento, poderíamos citar, nessa 

fase, o seguinte: O VLT de Rouen (1ª. Linha implantada, em 1994 e 

                                                           
79 Poderíamos até considerar não exatamente o surgimento e a difusão do VLT, mas o seu 
retorno, uma vez que, na França, da mesma forma que a maior parte da Europa,  entre o ano 
1889 e a década de 1950, quase todas as cidades que hoje recebem o VLT, já utilizavam as redes 
dos antigos tramways, chamados no Brasil de “Bondes”.  
80 Particularmente pode ser citada a  Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie - a 
chamada Loi Laure. 
81 Muitos países europeus tinham erradicado suas antigas linhas de “bondes” ou “tramways”, até 
a década de 1950, tais como a França, Espanha, Grécia, Irlanda e Reino Unido, além de muitas 
cidades de Portugal e  Itália.  Alguns países do Norte, e praticamente todos os países do Leste 
europeu, mantiveram boa parte da sua rede histórica.  
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curiosamente chamada até hoje de “metrô”)
82

; a 2ª. Linha do VLT de 

Strasbourg (2000); a 1ª. e 2ª. linhas do VLT de Montpellier (2000); a 1ª. e 2ª. 

linhas do VLT de Lyon (2001); as linhas 1, 2 e 3 de Bordeaux, construídas 

simultaneamente e colocadas em funcionamento progressivamente, nos anos 

2003 e 2004, e várias outras implantações em cidades francesas nos anos que 

se sucederam.  Na França, entre os anos 2006 e 2007, foram realizadas mais 

de 14 inaugurações de novas linhas ou expansões de linhas anteriores 

(RIBEIRO, 2008).  

De fato, o sistema VLT tinha propriedades interessantes: é um sistema 

flexível, podendo atender, como equipamento de média capacidade, a 

demandas ligeiramente superiores às que poderiam ser atendidas por ônibus 

e, em sua operação mais eficiente, com automação e integração de 

composições, se poderiam atender demandas próximas do metrô. Dessa 

forma, atendia bem essa faixa intersticial que, sem o VLT, sobraria como uma 

lacuna. Além disso, o VLT tem a característica de ser, ao mesmo tempo, um 

modal de maior capacidade e ser um modal “amigável” ao ambiente urbano, 

com menos impactos negativos e riscos à população, razões pelas quais 

circula mais facilmente em áreas urbanas pedestrianizadas, como calçadões, 

áreas centrais, centros universitários, etc (RIBEIRO, 2008; ALOUCHE, 2010).  

Dessa forma, a escolha do modal de transporte é decisão importante 

para o planejamento e desempenho da cidade. A opção entre ônibus e trilho 

traz influências diferenciadas no entorno, ocorrendo impactos urbanos, a 

médio e longo prazos. Assim, a tecnologia determina os impactos ambientais 

(poluição, ruído, energia, etc) e de entorno (ALOUCHE, 2010). 

Muitas das novas linhas deram também uma considerável contribuição 

à melhoria do desenho do mobiliário urbano, por intermédio de suas 

estações, com formas mais bem elaboradas. Muitas delas podem se destacar 

como bons exemplos de artes contemporâneas, tais como a Linha des 

Maréchaux, em Paris, ou ainda as linhas da cidade de Nice, no sul da França. 

Também a integração com os demais modos de transportes (integrações 

modais, estacionamentos periféricos, bicicletários integradores, etc.), bem 

como as soluções de acessibilidade às pessoas com dificuldades de 

                                                           
82 Provavelmente essa denominação popular deu origem também à nomenclatura paralela de 
“metrô-leve” ao VLT. 
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locomoção, e as informações contínuas e em tempo real passaram do status 

de inovação para padrão normal exigido. 

 

2. O VLT DE LYON – FRANÇA 

 

No caso da cidade de Lyon – França 
83

, após a Lei LAURE - (Loi sur l’air 

et l’utilisation rationnelle de l’énergie), que tornava obrigatório para as 

grandes aglomerações o desenvolvimento dos PDUs (Plans de déplacements 

urbains), a comunidade aprovou tal plano, em 1997. Entre seus objetivos, 

estava o que se segue: 

 

a) A melhoria da qualidade dos espaços públicos urbanos, com 

redução de impactos, tais como acidentes de circulação, ruído de 

tráfego e poluição atmosférica; 

b) A acessibilidade em todos os setores da aglomeração; 

c) A melhoria da equidade e da segurança; e, 

d) A inversão de tendência na divisão modal de circulação. 

 

Com a aplicação do plano, além de outros projetos de circulação e 

transportes, foram elaborados os projetos das linhas de VLT chamadas T1 

(Perrache – Campus La Doua) e T2 (Perrache – Porte des Alpes). Essas foram 

as duas primeiras linhas implantadas do VLT moderno em Lyon.  A proposição 

das linhas do VLT visava, sobretudo, atender os seguintes objetivos do PDU: 

 

a) Funcionamento não poluente (não emissor de gás efeito estufa); 

b) As linhas propostas atendiam áreas até então isoladas, como o 

Campus La Doua e o setor do Bron; 

c) A melhoria e requalificação urbana do setor servido; e, 

d) A instalação do VLT para reduzir as áreas reservadas aos 

automóveis sobre as vias, estimulando mudanças de hábitos nos 

deslocamentos. 

 

                                                           
83 A cidade de Lyon, capital do Departamento do Rhone e da Região Rhone-Alpes (sudeste da 
França), é segundo o censo 2012, a 3ª. maior aglomeração francesa.  Com tradição industrial 
desde a fase da indústria têxtil, passando mais recentemente pela fase da indústria química e de 
tecnologia. É também um importante centro universitário no País.  



274 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

A partir das duas primeiras linhas, que entraram em operação em 

janeiro de 2001, outras obras foram empreendidas, tais que: 

 

a) O prolongamento da linha T2, de Porte des Alpes à Saint-Priest 

(2003); 

b) O prolongamento da linha T1, de Perrache à Montrochet (2005); 

c) O lançamento da linha T3, de Part-Dieu à Meyzieu (2007); 

d) O lançamento da linha T4, de Perrache à Minguettes – Venissieux 

(2009); 

e) O prolongamento da linha T3 e a implantação da linha de VLT do 

centro Part-Dieu ao Aeroporto Saint-Éxupery, também conhecida 

como linha Rhônexpress (2010); e, 

f) O prolongamento da Linha T1 de Montrochet à Débourg (2014). 

 

Esse conjunto de implantações integrado aos outros modais de 

transportes, tais como o metrô, os funiculares, os corredores de trólebus e 

ônibus, o sistema de locação de bicicletas de utilização pública (Vélo-v), 

oferece alternativas bem mais viáveis que a utilização do automóvel, 

contribuindo para descongestionar, requalificar e revitalizar as áreas mais 

centrais (Figura 1). 
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Figura 1: Rede atual de Transportes Coletivos em Lyon. 

 
Fonte: Sytral 84– TCL (2015). 

                                                           
84 SYTRAL - Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’Agglomération lyonnaise. 
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Particularmente as áreas do centro novo (Centre Part-Dieu) e os 

centros tradicionais (Presqu’Ile, Vieux Lyon e Guillotière), bem como algumas 

centralidades de Villeurbane foram bastante privilegiadas pelas novas 

acessibilidades permitidas pelo conjunto sistêmico de modais de transportes 

coletivos, como se pode ver na Figura 1.  

 

3. UMA AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS NO ESTUDO DE 

IMPACTO DOS VLTs FRANCESES E SEUS ENFOQUES PRINCIPAIS  

 

De forma geral, avaliando-se os estudos de impacto e os estudos de 

observação de influências urbanas das linhas de VLT, em cidades francesas, se 

pode constatar diferentes metodologias, embora seus indicadores principais 

tendam a formar um conjunto de elementos comuns. 

 

a)  Metodologias utilizadas inicialmente nos chamados VLTs de primeira 

geração na França. 

 

Avaliando-se as metodologias utilizadas nos estudos de impacto do 

VLT nas cidades francesas, verificou-se que no caso dos chamados VLTs de 

primeira geração, particularmente, os de Nantes (1985); Grenoble (1987) e 

Strasbourg (1995), a metodologia mais utilizada foi a de se avaliar apenas a 

conformidade com as normas e leis vigentes.  Apesar da predominância desse 

enquadramento metodológico, de verificação de conformidades com os 

instrumentos normativos, ao longo do tempo, nas avaliações das expansões 

posteriores, foram utilizadas novas metodologias, se aproximando das 

metodologias mais utilizadas nos estudos dos VLTs posteriores. Por exemplo, 

no estudo do VLT da cidade de Nantes, o estudo “Évaluation du tramway de 

l’agglomération nantaise”(1998) buscou, fundamentalmente, avaliar a 

eficiência do funcionamento do VLT e seus efeitos sobre o meio urbano, 

tendo como indicadores principais a evolução do comércio, bem como os 

efeitos geradores de postos de trabalho. 

No caso da avaliação da aglomeração de Grenoble, também foi 

avaliada a eficiência de funcionamento do VLT, bem como as influências 

verificadas também na faixa lindeira, considerando uma faixa de 200 metros 

de cada lado do corredor.  
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No caso de Strasbourg, um sistema observatório sobre os efeitos do 

VLT foi implantado ainda antes do inicio de funcionamento da primeira linha. 

O objetivo principal era avaliar os impactos sobre as cifras comerciais, com o 

objetivo de responder às questões da Comissão de Indenizações. Depois, 

outro estudo completou a avaliação dos efeitos das primeiras linhas do VLT 

sobre a dinâmica urbana e a vitalidade comercial (RIBEIRO, 2008). 

 

b) Metodologias e instrumentos de avaliação utilizados nas novas linhas 

de VLT (as chamadas linhas de 2a. geração de VLTs franceses). 

 

Como as linhas de VLT criadas nas cidades que constituem a chamada 

2a. geração estabeleceram melhores conexões entre as políticas e legislações 

nacionais, e com os planos locais, como os PDUs, as metodologias têm uma 

abordagem mais adequada à avaliação dos impactos das linhas sobre o 

funcionamento e a dinâmica e qualidade urbana. Nesses casos, a maioria 

deles utilizou uma metodologia que pode contemplar dois tipos de avaliação: 

a) uma de natureza cronológica, onde é feita uma avaliação anterior ao VLT, 

estabelecendo-se uma linha base e, depois, uma avaliação pós-

funcionamento do VLT, comparando-se os dois dados. Em alguns casos, 

também são inseridas as avaliações durante a obra do VLT, especialmente 

úteis para a Comissão de Indenização; b) o outro tipo de avaliação, que 

muitas vezes era usada também conjuntamente com a avaliação cronológica 

é a avaliação comparativa concomitante com outros setores urbanos 

“testemunhos”, para avaliar se a alteração não se deve a fatores conjunturais 

que influenciam todos os setores urbanos. Um bom exemplo desse tipo de 

avaliação foi aquela aplicada na cidade de Rouen, onde foram avaliados 24 

polos atrativos, sendo 14 junto aos corredores de VLT e outros 10 polos 

“testemunhos” para permitir a operação de comparação. Como indicadores, 

nesse caso, se utilizou o seguinte: a) número de atividades; b) mudanças de 

usos; c) imóveis vazios; d) cifras comerciais; e) balanços comerciais em 

amostras definidas. 

Os indicadores citados se tornaram frequentes, em muitas 

metodologias de pesquisas. Mas, a esses indicadores, foram também 

acrescidas outras informações, tais como a frequência de clientes, o 

comportamento desses clientes, a contagem de pedestres, etc., obtidas por 

intermédio de enquetes com usuários do sistema. Também a dimensão da 
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faixa de influência mais comum foi a de 200 metros de cada lado do corredor. 

No entanto, as faixas também variaram de 150m. a 250m., de cada lado do 

corredor, comportando, portanto, uma faixa total variando de 300m a 500m 

de largura total (RIBEIRO, 2008).  

No caso de Lyon, com o engajamento do Sytral para apoiar os TCSP 

(Transports en commun en site propre), tornou-se ainda mais importante 

avaliar a influência de cada linha sobre os setores atravessados. De fato, a 

modificação do leque de possibilidades de deslocamentos apropriados tem 

consequências notáveis sobre a vida econômica, bem como pode alterar as 

relações entre os espaços e atividades públicas e privadas com seus usuários.  

Também é importante notar que a frequente necessidade de supressão de 

espaços de estacionamento e de vias de circulação de veículos privados altera 

a forma de utilização espacial urbana, podendo penalizar alguns tipos de 

atividades e beneficiar outras atividades, mas, de qualquer forma, em longo 

prazo, pode também alterar culturas de deslocamentos e mobilidade na 

cidade, assumindo formas mais apropriadas, democráticas e universalizadas 

de acesso.  

 

4. AS LINHAS T1 E T2 DO VLT DE LYON E A METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Quatro anos após o início do funcionamento das linhas T1 e T2 do VLT 

de Lyon e, também do mesmo período após o desenvolvimento da primeira 

pesquisa, o CERTU – Lyon refez a pesquisa sobre o impacto das linhas sobre 

as atividades urbanas. Os estudos feitos, no ano da inauguração, acabaram 

criando certa má impressão, em função das críticas e da memória recente dos 

impactos negativos ao comércio ocorridos durante as obras de 

implantação.
8586

 Na enquete feita nesse primeiro estudo, as opiniões mais 

favoráveis foram em relação à imagem da cidade e aos aspectos ambientais. 

Mas as expectativas quanto à melhoria da segurança, ou mesmo quanto à 

melhoria do comércio eram, de certa forma, um pouco mais pessimistas que 

o esperado. 

                                                           
85 T1-T2 : L’impact du tramway en ville, des méthodes aux recommandationsn - Travaux sur la 
voirie, évolution des commerces, circulation des piétons… quel estl’impact du tramway en ville ? 
– Sytral / CCI, 2004 
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No segundo estudo (2005), como metodologia, se adotou estudar dois 

trechos de ruas centrais, sob a influência da linha T1 e um trecho da linha T2, 

no setor do Bron, área da primeira coroa periférica-leste, onde as linhas 

modificariam a condição de acessibilidade. Entre as ruas centrais foram 

escolhidos os seguintes espaços:  

 

a) Rue de Marseille (7ème. Arrondissement); e,  

b) Cours de la Liberté (3ème. Arrondissement).  

 

O primeiro espaço tinha como característica ser uma rua estreita, com 

aparência sombria, com largura entre fachadas de 15m, onde 6m são 

reservados para o leito do VLT. A segunda rua apresenta uma característica 

espacial vista como mais larga, com o leito do VLT seguindo pela lateral e a 

circulação veicular ocorrendo sobre duas faixas no mesmo sentido. As 

fachadas são mais limpas, bem conservadas e o conjunto mais elegante. 

Ainda no setor do Bron, a Avenue Franklin Roosevelt constitui uma das 

principais vias comerciais daquela comunidade da coroa periférica – leste. Em 

relação a este setor, o traçado da linha do VLT apresenta uma característica 

que pode ser considerada central. 

A figura indicada a seguir apresenta o traçado das linhas, à época da 

avaliação (2005), com a sinalização dos trechos selecionados para a avaliação 

de impacto urbano (Figura 2). 
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Figura 2: Linhas T1 e T2 e conexões com as linhas de metrô e a sinalização dos trechos analisados. 

 

 

 
 

Fontes: CERTU / Agence d’Urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonaise (2005). 

 

O estudo desenvolvido, por solicitação da Sytral e da Câmara de 

Comércio e Indústria de Lyon, à Agência de Urbanismo, visou avaliar o 

impacto das linhas T1 e T2 sobre as atividades gerais, tais como o comércio, o 

serviço e a habitação. Foi também previsto que tal estudo viesse a permitir 

implantação de metodologia de avaliação contínua dos impactos dos TCSP 

sobre a aglomeração urbana. 

Como metodologia, se partiu do método e dos principais resultados 

utilizados na pesquisa desenvolvida em 2001, tomando-os como “linha base” 

ou “estado do lugar”, avaliando-os de forma mais detalhada, mas, também, 
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comparando evoluções ocorridas ao longo do tempo. Como recorte espacial, 

foi mantida a faixa de 200 metros de cada lado do corredor. Após a aplicação 

da pesquisa, também se aplicou uma enquete mais subjetiva, visando 

compreender aspectos mais ligados ao comportamento dos consumidores e 

às mudanças nas próprias características comerciais. 

 

5. INFLUÊNCIAS VERIFICADAS NO CONTEXTO URBANO LINDEIRO AOS EIXOS 

DE ACESSIBILIDADE NAS ÁREAS CENTRAIS SELECIONADAS 

 

a) Alterações verificadas na rue de Marseille 

 

Sobre a questão residencial, no censo de 1999, 5,8 mil pessoas 

habitavam a faixa de 200m de cada lado da rue de Marseille. Após 1995, com 

a previsão da obra do VLT, aproximadamente 100 novas habitações foram 

acrescentadas, por ano. Em 1997, foram 250 novas habitações ofertadas, 

representado 30% da oferta residencial do 7ème. Arrondissement.  

Em 2001, o ano de inicio de operação do VLT – T1, foram licenciadas 

150 novas habitações, ou seja, 25% das licenças de todo o bairro. A partir de 

2002, no entanto, a oferta de habitações na área volta a atingir somente 2% 

da oferta de todo o bairro. Em parte, a alta densidade, a impossibilidade de se 

construir novos edifícios e o aumento da potencialidade da área para usos de 

comércio e serviços tenham explicado tal comportamento.  

Entre as modificações na forma de uso do solo e nas suas práticas, 

ocorridas entre 2001 e 2005, verificaram-se uma considerável ocupação de 

imóveis vazios (12%); também uma significativa alteração de atividades e de 

proprietários (9% e 20% respectivamente); 1% dos estabelecimentos ampliou 

sua área construída, e 10% reformaram sua fachada. Tais indicadores revelam 

razoável dinâmica transformadora, na faixa analisada. Ver Tabela 1. 
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Tabela 1: Modificações quanti-qualitativas no uso do solo urbano nas ruas centrais estudadas 

Lyon e Bron (2005, em relação à linha base 2001). 

Alterações Rue de Marseille Cours de la Liberté Av.Franklin 

Roosevelt 

Ampliações de área 1 % 5 % 1 % 

Alteração de atividades 9 % 12 % 11 % 

Alteração de proprietários 20 % 16 % 6 % 

Ocupação de vazios 12 % 6 % 2 % 

Renovação de Fachadas 10 % 5 % 18 % 

Nenhuma modificação 44 % 45 % 47 % 

Locais vazios 4 % 11 % 8 % 

Construção de novo imóvel 0 %  0 % 7% 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados CERTU (2005). 

 

Considerando as alterações nas modalidades de atividades, verificou-

se que determinados tipos de atividades e usos polarizadores, tais como 

lazer, cafés e restaurantes, bem como os serviços, tiveram um aumento 

considerável, enquanto algumas atividades, particularmente ligadas ao 

comercio geral, autosserviços e serviços de manutenção, sofreram quedas, 

particularmente mais sensíveis no comercio atacadista, conforme pode ser 

visualizado na FIGURA 3 e no Tabela 2.  
 

 

Figura 3: VLT em Lyon: Dificuldades para estacionamentos, carga/descarga e entregas e 

Facilidades urbanas: acessibilidade, conforto e oportunidades aos pedestres. 

 

  

Fontes: Alain Caraco (2006)/ MAXPP. 
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Tabela 2: Diferença de composição dos setores de atividades verificados na rue de Marseille – 

Lyon , entre a pesquisa 2001 e 2005 (Agence d’Urbanisme du Grand Lyon). 

 

Especialidades de comércio/ serviços Janeiro/2001 Julho/2005 

Setor alimentício 17 % 14 % 

Auto / Moto 2 % 2 % 

Beleza, Saúde, Higiene 6 % 4 % 

Cultura, lazer e esportes 6 % 5 % 

Diversos 4 % 3 % 

Materiais para a habitação 11 % 6 % 

Serviços pessoais 9 % 9 % 

Hotéis, cafés e restaurantes 19 % 23 % 

Serviços 13 % 20 % 

 

Fontes: CERTU: (2002-2005). 

 

Esses indicadores, de certa forma, mostram um incremento bastante 

positivo na vitalidade urbana, tanto no ponto de vista da dinâmica comercial, 

como na presença e convivialidade humana e, ainda, na requalificação urbana 

no setor estudado, negando alguns resultados verificados na primeira 

pesquisa (2002), publicada em 2004. 

 

b) Alterações verificadas no Cours de la Liberté 

 

Avaliando-se as alterações quantitativas e qualitativas verificadas no 

Cour de la Liberté, cinco anos após o início das atividades do VLT, observou-se 

que aconteceram várias alterações de atividades e ampliações de área. De 

certa forma, ainda que os empreendimentos tenham se reduzido em 

números totais, as atividades mais rentáveis e a ampliação das áreas 

comerciais e de serviços se alteraram mais significativamente, inclusive na 

comparação com a rue de Marseille. Nesse caso específico, um dado chama a 

atenção: a presença, ainda considerável, de imóveis vazios (11%), o que pode 

ser explicado por algumas ações ou intenções especulativas, tendo em vista a 

grande modificação de atividades e de ampliações e, portanto, maior procura 

de imóveis. Ainda assim, deve-se observar que 6% dos vazios anteriores 

foram ocupados, mesmo sendo esse percentual inferior ao verificado na rue 

de Marseille. O baixo índice de renovação de fachadas se deve, nesse caso, ao 

fato de que, diferentemente da rua citada anteriormente, os edifícios aqui já 

eram bem mais conservados.  
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Também em relação à modalidade de atividades, pode-se observar um 

decréscimo do comércio mais “pesado” do auto/moto e materiais para 

habitação, bem como alguns usos específicos, como serviços pessoais ou 

diversos.  Contudo, verificou-se um crescimento considerável dos serviços 

mais especializados, e das atividades culturais e de lazer. Os setores de 

alimentação mantiveram-se inalterados.  Observa-se na comparação com a 

rua anterior que, em virtude do estado anterior de deterioração da primeira 

rua, suas modificações e transformações positivas foram mais significativas e 

visíveis. Nessa ultima (Cours de la Liberté), em função de sua vitalidade e 

preservação ser mais notável, o que a colocava mais bem inserida na área e 

dinâmica da cidade, as suas modificações, embora sensíveis, foram mais 

modestas, em termos relativos (Tabela 3).  
 

Tabela 3: Diferença de composição dos setores de atividades verificados na Cours de la Liberté – 

Lyon , entre a pesquisa 2001 e 2005 (Agence d’Urbanisme du Grand Lyon). 
 

Especialidades de comércio/ serviços Janeiro/2001 Julho/2005 

Setor alimentício 7 % 7 % 

Auto / Moto 1 % 0 % 

Beleza, Saúde, Higiene 3 % 3 % 

Cultura, lazer e esportes 5 % 8 % 

Diversos 4 % 1 % 

Materiais para a habitação 47 % 41 % 

Serviços pessoais 5 % 3 % 

Hotéis, cafés e restaurantes 11 % 11 % 

Serviços 7% 19 % 

 

Fontes: CERTU: (2002) (2005) 

 

6. INFLUÊNCIAS VERIFICADAS NO CONTEXTO URBANO DAS ÁREAS 

PERIFÉRICAS 

 

Na análise do setor em torno da linha do VLT, localizado na Avenue 

Franklin Roosevelt (Bron), verifica-se que as modificações foram menos 

intensas, na alteração de proprietários e na ocupação de imóveis vazios. No 

entanto, a grande modificação qualitativa verificada foi quanto à renovação 

das fachadas, uma vez que 18% delas foram melhoradas, acima portando dos 

setores centrais avaliados.  Outro fator distinto relativo a esse setor foi a 

construção de novos imóveis em relação ao período anterior, com um 
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adicionamento de 7% de novas construções. Chama também a atenção o 

percentual alto de imóveis vazios que, tudo indica, está associado a processos 

especulativos sobre a valorização da área, com a implantação do VLT. Os 

demais resultados se apresentam intermediários, em relação aos impactos e 

modificações ocorridas nos setores centrais estudados (Tabela 4).  

 
Tabela 4: Diferença de composição dos setores de atividades verificados na Avenue Franklin 

Roosevelt - Bron , entre a pesquisa 2001 e 2005 (Agence d’Urbanisme) 
 

Especialidades de comércio/ serviços Janeiro/2001 Julho/2005 

Setor alimentício 10 % 10 % 

Auto / Moto 2 % 0 % 

Beleza, Saúde, Higiene 6 % 7 % 

Cultura, lazer e esportes 3 % 4 % 

Diversos 8 % 1 % 

Materiais para a habitação 5 % 5 % 

Serviços pessoais 5 % 2 % 

Hotéis, cafés e restaurantes 14 % 12 % 

Serviços 31 % 40 % 

 

CERTU: (2002) (2005) 

 

Se observarmos as alterações nos espaços do centro das cidades, 

verifica-se que o setor central novo (Centre Part-Dieu), que é o setor mais 

bem servido pelo modo VLT, é o mais dinamizado, e também o setor do 

centro tradicional da cidade (Centre Prèsqu’Ile), se pode observar desse modo 

que, a partir do projeto e da implantação dos novos modais de transportes 

(metrôs, VLTs, os demais TCSP, bem como o sistema público de bicicletas 

Vélo-V), o centro aumentou consideravelmente o número dos serviços e as 

atividades culturais e de lazer. Ver gráfico abaixo (Figura 4): 
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Figura 4: Evolução de área ocupada por novos negócios na área central tradicional (Prèsqu’Ile). 
 

 
Fonte: OPALA Observatoire Partenarial Lyonnais en Economie in “Les territoires de l’énonomie 

lyonnaise – 2ème Arrondissement” 2006). 

 

Nesse estudo e nesse gráfico demonstrado, se considerou como outras 

atividades, as atividades ligadas à cultura e lazer, ensino e tecnologia.  

Observa-se ainda uma tendência, que pode ser vista como natural, de 

não ampliação (e até redução) de atividades pesadas, como indústria, 

atacadistas e depósitos, a estagnação do comércio tradicional e o aumento 

considerável das atividades de serviços, particularmente as modalidades mais 

especializadas, mais recentes e que demandam mais acessibilidade espacial 

como lazer e cultura.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando especialmente os resultados da segunda pesquisa 

publicada pelo CERTU (2005), verifica-se que os mesmos se apresentam de 

forma bastante mitigada, em relação às expectativas iniciais da pesquisa 

realizada entre 2001-2002, tanto para o lado positivo quanto para o lado 

negativo. 

Na questão do impacto para a economia, se verificou que a sua 

ocorrência foi, em média, positiva. No entanto, alguns tipos de atividades 

foram mais prejudicados, tais como o comércio mais pesado, com 

necessidade de entregas motorizadas ou cargas e descargas mais frequentes, 

bem como os serviços menos especializados. Alguns comerciantes, na 

segunda pesquisa, declararam claramente uma decepção com a queda de 
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movimento econômico. No entanto, esses tipos de atividades, no contexto 

geral, sofreram quedas, não ficando claro que seria o modal VLT o elemento 

prejudicial, parecendo mais provável que seus prejuízos vêm do contexto, da 

conjuntura e dinâmica econômica evolutiva geral, onde algumas atividades 

econômicas foram prejudicadas e outras beneficiadas.  

Vários empresários, especialmente os que desenvolvem as já citadas 

atividades (comércio pesado, auto/moto e serviços de reparos e menos 

especializados) e até outras atividades não inseridas nesses usos, criticaram 

que seus serviços e operações foram fisicamente dificultados pelo VLT, 

notadamente os que utilizam serviços de entrega motorizada e necessitam de 

estacionamentos. O comércio varejista de pequenos objetos e, especialmente 

os serviços, demonstraram melhoria. 

Em relação à segurança, ao contrário da previsão pessimista verificada 

na pesquisa inicial (CERTU, 2002), constatou-se que as áreas pesquisadas na 

nova pesquisa CERTU (2005) tiveram seus índices de violência e de 

contravenções bem atenuados, em relação à expectativa que compunha a 

linha base anterior. Esse fator também favorece o comércio varejista e os 

serviços. 

Por outro lado, nessas pesquisas, a expectativa de melhoria da 

paisagem e da imagem de limpeza da rua, manifestada na primeira pesquisa, 

não foi completamente atendida, no entanto, ao que parece, mais em função 

da redução da eficiência nas operações de limpeza do que em função do 

próprio funcionamento do VLT. 

Outro aspecto positivo que os empresários e comerciantes declararam 

foi a maior facilidade de acesso dos empregados. Por analogia, também se 

pode considerar a facilidade de acesso dos clientes, exceto para aqueles que 

trabalham com comércio que precisam, necessariamente, de entregas ou 

carga e descarga.  

Outro ponto que ficou bem evidente foi o da questão da visibilidade: o 

comércio varejista e os serviços localizados à margem das linhas do VLT, que 

necessitam de visibilidade, foram bastante beneficiados com a nova escala de 

visão, dando nova dinâmica ao seu movimento diário. Esse foi um dos fatores 

de alteração dos tipos de atividades, com a redução do comércio e serviços 

“pesados”, já citada, e o aumento do comércio varejista leve e de serviços 

mais especializados. 
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Mas, o que se pôde observar ainda mais facilmente é que, em um 

contexto globalizado de suburbanização dos espaços da cidade, as linhas de 

VLT, em conjunto com as linhas de metrô e as demais linhas de TCSP, 

reforçaram a vitalidade nas áreas centrais, conservando e, até aumentando, a 

sua atratividade e a importância das funções centrais, incluindo o uso 

habitacional, particularmente nas áreas do centro Part-Dieu, o centro 

Prèsqu’ile, o Vieux-Lyon, a Guillotière, Grange Blanche, Perrache, Charpennes 

(Villeurbane) e, mais recentemente também, no setor La Confluence, 

reforçado também com um projeto de reurbanização e requalificação da 

área.  

Como também pode ser observado nos resultados apresentados, as 

centralidades secundárias, nas municipalidades periféricas como o Bron e 

outras, também foram bastante dinamizadas e estimuladas, além, 

evidentemente dos aspectos da acessibilidade e facilidade de mobilidade 

intra-metropolitana. Na própria linha T2, que passa por Bron e chega a Saint-

Priest, algumas experiências notáveis de bairros sustentáveis adquiriram mais 

coerência ao ter a possibilidade de ser servido por esse modo de transporte, 

mais ecológico e mais sustentável.  
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Capítulo 16 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, SP 87 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A presença de áreas verdes no contexto das cidades, principalmente 

nos países em desenvolvimento, é raramente considerada na gestão ou 

elaboração de políticas públicas (MERZTHAL; MECKLENBURG; GAUTHIER, 

2009). No entanto, a sustentabilidade urbana também depende de 

intervenções políticas nos diversos níveis da administração pública para que 

haja a conservação desses recursos em áreas urbanas. As rápidas e crescentes 

urbanizações, além da pressão global pela manutenção da qualidade e da 

quantidade de áreas verdes urbanas, têm gerado cada vez mais uma 

demanda social por esses espaços (BALOONI; GANGOPADHYAY; KUMAR, 

2014). Entende-se, portanto, que essas áreas contribuem para a 

sustentabilidade urbana.  

Os benefícios proporcionados por áreas verdes nas cidades vão desde 

lazer e recreação até redução da poluição e atenuantes do efeito de ilhas de 

calor (MILLER, 1988; BALOONI; GANGOPADHYAY; KUMAR, 2014). Esses 

benefícios podem sustentar ecossistemas e melhorar a qualidade de vida 

urbana (GIDLOW; ELLIS; BOSTOCK, 2012).  

No Brasil a urbanização acelerada e desordenada traz muitas 

consequências, entre elas a redução de espaços verdes (SILVA; VARGAS, 

                                                           
87 Este capítulo refere-se a uma parte da dissertação da autora deste trabalho (BENCHIMOL, 
2015) e muitas informações apresentadas aqui, já foram apresentadas e publicadas no Congresso 
de Administração Sociedade e Inovação (CASI) no ano de 2014. 
88 Universidade Nove de Julho/UniNove. Mestre em Gestão Ambiental e Sustentabilidade. E-mail: 
ju_furlaneto@yahoo.com.br 
89  Universidade Nove de Julho/UniNove. Docente do Programa de Mestrado em Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade/GeAS. E:mail: ana_paula@uninove.br 
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2010). Dessa forma, ações de planejamento urbano modernas podem adotar 

medidas que permitam seu desenvolvimento de maneira sustentável 

(VAINER, 2013). Isto significa, entre outros aspectos, desenvolver ações que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população (CAMPOS 

FILHO, 2012), reduzindo pavimentação do solo e aumentando arborização nas 

ruas e espaços públicos (EMER; CORONA, 2013). Estudos sobre espaços 

públicos e áreas verdes devem fazer parte de discussões sobre planejamento 

urbano (CHEN; JIM, 2008; DE ANGELIS; CASTRO; DE ANGELIS NETO, 2004) e 

locais como praças e parques, estão sendo foco de estudo em diversos 

municípios brasileiros (HARDER et al., 2006; LIMA NETO et al., 2007; LAREDO; 

SOMEKH, 2014).  

Em função da aglomeração que se observa, principalmente, nas 

grandes cidades ao longo de seu crescimento e desenvolvimento econômico, 

as relações humanas se tornam cada vez mais complexas e as áreas verdes 

urbanas, por sua vez, assumem um papel importante neste ambiente 

(CHAVES; REIS, 2008). 

São Paulo teve um crescimento acelerado e desordenado com 

investimentos concentrados em infraestrutura que garantissem a evolução e 

modernidade da metrópole, especialmente com a criação de vias que 

cruzavam a cidade ligando o centro aos bairros periféricos (FELDMAN, 2005; 

Da SILVA LEME, 2012). Desta forma, muitas as áreas verdes urbanas da cidade 

foram suprimidas. 

Ao analisar a grande São Paulo, Lombardo (1985) observou que o 

acesso às áreas verdes da cidade favorece a uma minoria privilegiada 

socialmente, enquanto que as camadas sociais mais carentes têm acesso mais 

restrito a estes espaços. Desta forma o verde nos espaços públicos, nos 

bairros de alto padrão social, desempenharia função mais ornamental e de 

valorização do solo, ao passo que nos bairros de periferia deveria ser voltado 

à oferta do lazer. 

A gestão de áreas verdes urbanas, em particular praças, é 

descentralizada, o que muitas vezes inviabiliza investimentos em 

planejamento ou projetos de melhoria (BENCHIMOL, 2015). Atualmente, no 

município de São Paulo, o tema é tratado por meio do Plano Diretor 

Estratégico (Lei 16.050/2014, 2014) e a prefeitura paulistana desenvolve 

projetos para ampliar a oferta desses espaços para seus cidadãos. Entretanto, 

são escassos na literatura, e nos órgãos públicos competentes, trabalhos que 
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abordam áreas verdes da cidade, mais especificamente sobre praças públicas. 

Torna-se necessário um cadastro geral e público de informações centralizadas 

e disponíveis sobre a gestão de praças no município de São Paulo.  

O estudo de praças contribui para a gestão pública e promoção da 

sustentabilidade urbana, uma vez que estas áreas exercem importante papel 

socioambiental nas cidades. Dessa forma, este capítulo tem por objetivo 

relatar o número de praças cadastradas nas subprefeituras de São Paulo, de 

modo a apresentar o padrão de distribuição das praças nas cinco regiões 

deste município, bem como sua geolocalização. 

 

2. PRAÇAS PÚBLICAS: ÁREAS VERDES URBANAS 

 

Embora não haja uma definição consensual, o termo mais utilizado 

para designar a vegetação urbana é “áreas verdes”. A dificuldade em relação 

aos diferentes termos utilizados sobre as áreas verdes urbanas estão nos mais 

diferentes níveis, incluindo pesquisa, ensino, planejamento e gestão dessas 

áreas (Lima Neto, Resende, Sena, & Souza, 2007). 

A necessidade de padronização e adequação do conceito de áreas verdes 

urbanas é latente nos dias atuais, visto que o planejamento urbano precisa 

atender as necessidades da sociedade - que vive em ambientes cada vez mais 

artificiais - e evitar o declínio da qualidade de vida nas cidades. Portanto 

torna-se necessária a compreensão dos reais benefícios promovidos por estas 

áreas, de forma que seus valores - ambientais, sociais, estéticos ou 

econômicos - sejam evidenciados e considerados em planejamento. A 

dificuldade está na padronização desta qualificação (CAPORUSSO; MATIAS, 

2008; YLI-PELKONEN; KOHL, 2005). Muitos estudos têm considerado a 

vegetação como importante indicador da qualidade ambiental urbana 

(MELLO FILHO, 1985; FLORES-XOLOCOTZI, 2012; VAN LEEUWEN; NIJKAMP; 

VAZ, 2010; GONZÁLES-GARCÍA; SAL, 2008). 

“Áreas verdes” é um termo que se aplica a diversos tipos de espaços 

urbanos, que proporcionam interação das atividades humanas com o meio 

ambiente (HARDER; RIBEIRO; TAVARES, 2006). Segundo Benini e Martin 

(2011), são consideradas:  

Todo espaço livre (área verde / lazer) de uso comum e que apresente 

algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), que possa 

contribuir em termos ambientais (fotossíntese, evapotranspiração, 
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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. 

 

Além disso, cumprem funções relevantes como a de produzir oxigênio, 

esfriar o ar por meio de sua transpiração e absorver poluentes (SILVA; 

VARGAS, 2010; PRIEMUS, 1999).  

Segundo Caporusso e Matias (2008) o conceito adequado para áreas 

verdes urbanas é:  
 

Deve considerar que estas sejam uma categoria de espaço livre urbano 

composta, predominantemente, por solo permeável e vegetação 

arbórea e arbustiva (inclusive pelas árvores no leito das vias públicas, 

desde que estas atinjam um raio de influência que as capacite a 

exercer as funções de uma área verde), de acesso público ou não, e 

que exerçam minimamente as funções ecológicas, estéticas e de lazer. 

 

Segundo McColl (2002) praças são espaços públicos, compartilhados, 

que estão disponíveis para todos usarem. Um espaço público agradável dá 

uma boa razão para um passeio pela cidade, tira as pessoas do isolamento e 

as permite experimentar um dia de conversas e encontros casuais. O prefeito 

de Bogotá, Colômbia, Antanas Mockus, conhecido por seu uso de símbolos e 

arte performática, transformou espaços da cidade em lugares que expressam 

as necessidades e valores da comunidade. Um de seus projetos é descrito por 

seus criadores como uma “casa de chá móvel”, que percorre diferentes 

praças na cidade para lembrar as pessoas de que espaços públicos para 

convívio são importantes para o desenvolvimento social. Não se compra ou 

vende nada, apenas cria-se o espaço para conversas.  

De acordo com o estudo de Oliveira (2015) em cinco praças da cidade 

de São Paulo, as praças exercem função de lazer e convívio social para os 

frequentadores sendo importante a presença de vegetação. Da mesma forma 

Harder, Ribeiro, e Tavares (2006) afirmam que praças são pontos de 

encontro, onde áreas verdes apresentam dimensões entre 100m
2
 e 10ha. 

Lima Neto (2007) aponta que uma vez sem vegetação e impermeabilizadas, 

elas podem não ser consideradas áreas verdes (a exemplo da Praça da Sé, em 

São Paulo). Entretanto, gestores públicos responsáveis pela gestão de praças 

em São Paulo divergem em relação ao papel ambiental destes espaços 

públicos (BENCHIMOL, 2015).  
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Embora alguns dados sobre áreas verdes do Departamento de Água e 

Energia Elétrica de São Paulo (DAEE) mostrem que há praças no Estado de São 

Paulo que não são arborizadas, não possuem plantas rasteiras, parque 

infantil, ou mesmo sanitários públicos, como também observado no trabalho 

de Oliveira (2015).  

Gomes e Soares (2003) afirmam ser fundamental que se garanta a 

conservação do verde nos diversos espaços públicos urbanos, para que se 

assegure o mínimo de qualidade de vida à população, sobretudo dada a 

precariedade dos sistemas de lazer na maior parte das cidades brasileiras e da 

falta de acesso por grande parte da população.  

O diálogo em torno das áreas verdes urbanas vem crescendo 

juntamente com a necessidade de se criar lugares que possam trazer 

qualidade ambiental e tem sido incorporado no discurso dos diversos atores 

que compõe a sociedade. A função desses espaços, que se moldam de acordo 

com as transformações sofridas pela cidade é, portanto, representativa da 

sociedade e impactam, por sua vez, no estilo de vida da população (LAREDO; 

SOMEKH, 2014). 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DE PRAÇAS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

O município de São Paulo está localizado no Estado de São Paulo 

possuindo uma área urbana com 1.521,101 km
2
 de extensão territorial e 

11.821.876 habitantes (IBGE, 2013). Por razões administrativas esta área é 

subdividida em 31 subprefeituras, conforme mostra a Figura 1 (PMSP, 2014). 

A responsabilidade com as áreas verdes no município de São Paulo 

está dividida entre diferentes entes municipais. As subprefeituras são 

responsáveis pela gestão de praças; a Secretaria de Esportes cuida de alguns 

Centros Desportivos Municipais; a Secretaria de Cultura administra 

bibliotecas e suas áreas adjacentes; e a Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente (SVMA), é responsável pelos parques e demais áreas verdes 

urbanas. Por ter sua gestão menos centralizada, o objeto de estudo deste 

trabalho são as praças.  
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Figura 1. Mapa do Brasil com destaque para o Estado de São Paulo e o  
município de São Paulo com suas subprefeituras. 

 
 

FONTE: PMSP, 2014 

 
 

Após consulta realizada aos órgãos públicos e bases científicas, 

verificou-se que não há nenhum documento público que consolide as 

informações a respeito das praças em São Paulo, embora já esteja previsto no 

Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/2014, 2014) estruturar e dar publicidade 

ao cadastro georeferenciado das praças (Art. 288). Portanto, foi feito um 

levantamento da distribuição de praças e área ocupada por elas com base nas 

consultas in loco nas subprefeituras do município de São Paulo, e na 

Secretaria de Coordenação das subprefeituras (Tabela 1). 
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Tabela 1. Relação de praças cadastradas e sua distribuição por regiões e subprefeituras do 
município de São Paulo, SP. 
 

 
FONTE: PMSP, 2014 

 
As praças consideradas para esta análise foram apenas aquelas com 

denominação
90

, que totalizam 3166, segundo dados da Secretaria de 

coordenação das subprefeituras de São Paulo. 
Para uma primeira análise da distribuição de praças no município de 

São Paulo, os dados foram compilados e subdivididos por região, onde se 
verifica o número de praças cadastradas nas subprefeituras (Figura 2A) e suas 
respectivas áreas (Figura 2B). Desta forma torna-se possível traçar um 

                                                           
90 Uma área pública passa a ser denominada praça a partir do momento em que é decretada pela 
câmara de vereadores e publicado o nome em diário oficial. 
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paralelo com o processo de desenvolvimento industrial e consequente 
evolução da área urbanizada no município. 
 
Figura 2A: Representação gráfica do número de praças e área ocupada por elas por 
subprefeitura.  
 

 
FONTE: As autoras 
 

Figura 2B: Representação gráfica do número de praças e área ocupada por elas por 

subprefeitura.  

 
FONTE: As autoras 
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Nota-se, sobretudo, uma incidência menor de praças em regiões 

onde a expansão urbana é mais recente, como é o caso daquelas na Zona 

Leste: Itaim Paulista, Ermelino Matarazzo e Cidade Tiradentes. 

A capital paulista entre 1930 e 1950 passou por um intenso processo 

de expansão da mancha urbana e crescimento populacional em paralelo com 

a expansão da localização das atividades industriais e, portanto, do emprego. 

Até 1940 a Sé era o único bairro com alguma concentração de edifícios 

verticais. A partir de então, surgiram outros bairros dotados de arranha-céus, 

como Santa Efigênia, Campos Elíseos, Consolação, Vila Buarque, Jardim 

América, Liberdade, Cambuci, Vila Mariana, Paraíso e Aclimação, bairros 

concentradores de população de rendas mais altas (MARQUES, 2010). 

Em 1950 haviam 420.000 operários trabalhando no setor industrial 

na cidade. A preferência de localização se dava nos bairros a Leste e Sudeste. 

Os principais bairros de concentração industrial eram Lapa, Água Branca, 

Barra Funda, Freguesia do  , Casa Verde, Bom Retiro, Pari, Belenzinho, 

Tatuapé , Penha, Vila Carrão, Mooca, Ipiranga e Vila Prudente. Foi nesses 

mesmos bairros que continuou a grande concentração residencial do 

operariado industrial, nas chamadas vilas operárias. O centro da cidade ainda 

concentrava camadas de população de renda mais altas, que também se 

concentravam na porção sudoeste da cidade, em bairros tipicamente 

residenciais (MARQUES, 2010). 

Até a década de 80 o poder público assumiu um caráter 

intervencionista, provendo a infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

econômico. Em São Paulo, o processo de reestruturação produtiva aconteceu 

principalmente pós-1990. Com maior flexibilidade de localização, algumas 

indústrias puderam definitivamente deixar os grandes centros geradores de 

economias de aglomeração, como a Capital paulista. Se algumas plantas (ou 

parte delas) foram transferidas da região, outras ali se instalaram, 

principalmente empresas inovadoras intensivas em ciência e tecnologia e as 

sedes dos conglomerados financeiro (MARQUES, 2010). 

Na Figura 3, é possível observar o número de praças cadastradas por 

região do município de São Paulo. As regiões que possuem os maiores 

números de praças (Figura 6A) são a Leste (29%) e Oeste (29%), seguida por 

região Sul (23%), região Norte (14%) e Centro (5%). A área total de praças 

(Figura 6B) segue a mesma tendência: região Oeste (32%), região Leste (25%), 
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região Sul (21%), região Norte (14%) e região Central (8%). Entretanto, 

quando observamos a Figura 6C verifica-se que a densidade demográfica 

maior é na região central (30%), seguida pela região Leste (23%), região Sul 

(17%), região Oeste (16%) e região Norte (14%). Por último observa-se na 

Figura 6D que a menor região em relação a área total é a central, com menor 

número de praças e maior densidade demográfica respectivamente. 
 
Figura 3. Distribuição de praças públicas cadastradas no município de São Paulo nas cinco 
diferentes regiões. A: número de praças por região; B: área total das praças; C: densidade 
demográfica e D: área total da região. 
 

 
FONTE: As autoras 

 
De acordo com os gestores das subprefeituras, as informações 

referentes às praças ainda estão sendo compiladas, sendo um dos motivos 

que ainda não foram divulgadas nos sítios da prefeitura. Entretanto, as 

informações obtidas por meio desta pesquisa permitem inferir que dentre os 

espaços verdes cadastrados como praças, 58% estão divididas entre as 

regiões Leste e Oeste do município, seguido por 23% na região Sul, 14% na 

região Norte e 5% na região central (Figura 3A).  
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3.1 GEOPOSICIONAMENTO DAS PRAÇAS 

 

Para que se pudesse localizar estas praças geograficamente, foram 

realizados cruzamentos com os CEPs desses endereços fornecidos pelos 

correios, para que se identificasse as coordenadas, e utilizado o programa 

“BatchGeo”. A partir deste cruzamento, 1237 praças, das 1224 identificadas, 

puderam ser geolocalizadas no mapa da cidade, uma vez que 13 praças 

tiveram que ser descartadas por erro no posicionamento (Figura 4).  

Quando se observa a área total das praças cadastradas e localizadas 

verifica-se que é maior na região Oeste (32%), seguida por Leste (25%), Sul 

(21%), Norte (14%) e por última região Central (8%) (Figura 3B). Por outro 

lado, observa-se que a distribuição de áreas verdes não é proporcional à 

densidade demográfica, como é apresentado na Figura 3C. A região central é 

a que apresenta maior densidade demográfica e em contrapartida, pelas 

informações levantadas, é a região de menor área e com menos praças.  

Na Figura 4, visualiza-se a quantidade e distribuição das praças nas 

diferentes regiões do município de São Paulo. A partir dessas informações é 

possível realizar estudos de gestão que visem uma melhor distribuição desses 

espaços no município, de forma a atingir a maior parte da população com 

espaço público e área verde que está relacionado à melhor qualidade de vida 

para os habitantes (SILVA; VARGAS, 2010; CAMPOS FILHO, 2012).  
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Figura 4. Geoposicionamento de praças públicas no município de São Paulo com divisão por 

regiões. ZL=Zona Leste; ZS=Zona Sul; ZC=Zona Centro; ZN=Zona Norte; ZO=Zona Oeste. 

 
FONTE: As autoras 

 
Observa-se que as regiões que mais concentram praças, em 

quantidade, são a Zona Leste e a Zona Oeste. O mesmo se mostra com 

relação à área ocupada por praças no município, sendo que na Zona Leste são 

2.172.645m2 e na Zona Oeste são 2.777.101m2. A região com maior 

densidade demográfica é a Central, que possui a menor extensão (26,2 km2) 

e menor área ocupada por praças (683.672 m2) quando comparada às 

demais. O motivo pelo qual isso ocorre pode estar relacionado à ocupação 

territorial desordenada, o que gera, portanto, uma possível queda na 

qualidade ambiental da região. Além disso, restam poucas opções de lazer 

ZC	

ZL	

ZN	

ZO	

ZS	
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aos moradores já que o número de praças é reduzido além de serem 

desprovidas de cuidado pelos próprios usuários.  

Além do Centro, a Zona Sul também é uma das regiões menos 

representativas em número de praças, no entanto sabe-se que é a região 

mais ocupada por florestas no município. Portanto, nesta região as praças 

exerceriam, sobretudo, uma função mais social e de lazer, embora 

contribuam também para o aumento do índice de cobertura vegetal e para a 

constituição de corredores ecológicos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresenta o mapeamento de praças públicas cadastradas 

no município de São Paulo. Estes dados ainda devem ser aprimorados após o 

cadastramento de outros espaços públicos com perfil de praças. Informações 

sobre a distribuição de praças na cidade de São Paulo são importantes para 

futuras tomadas de decisão quanto à criação, planejamento e manutenção 

desses espaços.  

As regiões que possuem maior número de praças e área ocupada são 

as regiões Leste e Oeste. A região com maior densidade demográfica é a 

Central, embora seja a de menor extensão e também aquela com menor área 

ocupada por praças quando comparada às demais. Além do Centro, a região 

Sul também é uma das menos representativas em número de praças. A 

distribuição das áreas verdes urbanas, principalmente praças, no município 

de São Paulo, demanda atenção pública por parte dos gestores municipais 

pela função social e de lazer que esses espaços proporcionam para a 

população, além de contribuições para saúde e meio ambientes locais, como 

o aumento do índice de cobertura vegetal e benefícios para redução de ilhas 

de calor. Os dados apresentados revelam a necessidade de que, embora a 

gestão das praças da cidade de São Paulo seja atribuição das distintas 

subprefeituras que compõe a prefeitura municipal, os dados referentes às 

praças paulistanas devem ser divulgados e analisados de modo centralizado 

com vistas a promover uma gestão mais eficiente das existentes e orientar a 

criação de novos espaços dessa natureza, principalmente, nas regiões que se 

revelam mais carentes nesse sentido. Os resultados podem contribuir para 

futuras tomadas de decisão quanto à criação, planejamento e manutenção 

desses espaços verdes públicos no município de São Paulo.  
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Sugere-se a elaboração do inventário dessas áreas, além da criação de 

indicadores que apontem de forma mais precisa a melhor relação entre 

população e a disponibilidade de áreas verdes urbanas na cidade. Desta 

forma, é muito positivo o fato do Plano Diretor Estratégico, recém aprovado, 

prever a estruturação e publicação do cadastro georreferenciado das praças 

do município de São Paulo.  

Cabe destacar ainda que uma possibilidade em um futuro próximo, é o 

de se estruturar um plano para constituição de corredores ecológicos 

interligando praças aos parques e florestas urbanas no município de SP, 

conforme estabelece o Plano Diretor Estratégico (Art. 273). Sob uma ótica 

mais moderna de gestão, desta forma as praças poderiam representar grande 

contribuição para a conservação da biodiversidade, e aumentar a relação 

áreas verdes por habitante em SP, para que se cumpra as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 
REFERENCIAL 
 
 
BALOONI, K.; GANGOPADHYAY, K.; KUMAR, B. M. Governance for private green spaces in a 

growing Indian city. Landscape and Urban Planning (123), 21-29, 2014. 

BENCHIMOL, J. F.. Praças Públicas: Aspectos Da Gestão No Município De São Paulo, SP. 

(Dissertação de Mestrado). Universidade Nove de Julho, 2015. 61p. 

BENINI, S. M.; MARTIN, E. S. Decifrando as áreas verdes públicas. Formação (online) , 2, 2011. 

CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro: Caminhos para você participar do planejamento de 

sua cidade. São Paulo: Editora 34, 2012. 

CAPORUSSO, D.; MATIAS, L. F. Áreas verdes urbanas: avaliação e proposta conceitual. v.1., 2008. 

CHAVES, S. V.; REIS, W. G.. Riscos, Perigo e Vulnerabilidade em Áreas Urbanas: Uma Discussão 

Conceitual. IV Encontro Nacional da Anppas . Brasilia, 2008. 

CHEN, W.; JIM, C. Y.. Cost-benefit analysis of the leisure value of urban greening in the new 

chinese city of zhuhai. Cities, 25(5), 298-309. Cities , 298-309, 2008. 

DA SILVA LEME, M. C.. A Formação do pensamento urbanístico no Brasil 1895-1965. Anais: 

Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 5, 2012. 

DE ANGELIS, B. L.; CASTRO, R. d.; DE ANGELIS NETO, G. Metodologia para levantamento, 

cadastramento, diagnóstico e avaliação de praças no Brasil. Engenharia Civil , v.4, pp. 57-70, 

2004. 

EMER, A. A.; CORONA, H. M.. Percepção Ambiental: uma ferramenta para discutir o ambiente 

urbano. Revista Científica ANAP Brasil , 6-7, 2013. 

FELDMAN, S.. Planejamento e zoneamento: São Paulo, 1947-1972. São Paulo: EdUSP. 2005. 

FLORES-XOLOCOTZI, R. Incorporando desarrollo sustentable y gobernanza a la gestión y 

planificación de áreas verdes urbanas. (Spanish). Frontera Norte , 24, pp. 165-190, 2012. 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 305  

GIDLOW, C. J.; ELLIS, N. J.; BOSTOCK, S. Development of the Neighbourhood Green Space Tool 

(NGST). Landscape and Urban Planning , 106, 347–358, 2012. 

GOMES, M. A.; SOARES, B. R.. A vegetação nos centros urbanos: considerações sobre os espaços 

verdes em cidades médias brasileiras. Estudos Geográficos , 1, pp. 29-39, 2003. 

GONZÁLES-GARCÍA, A.; Sal, A. G.. Private urban greenspaces or "patios" as a key element in the 

urban ecology of tropical central america. Hum Ecol , 291-300, 2008. 

HARDER, I. C.; RIBEIRO, R. d.; TAVARES, A. R.. Índices de área verde e cobertura Vegetal para as 

praças do município de Vinhedo, SP. Revista Árvore (30), 277-282, 2006. 

LAREDO, R.; SOMEKH, N.. Gestão compartilhada na manutenção dos espaços públicos da cidade: 

Um olhar sobre a subprefeitura de Pinheitos em São Paulo. Revista Nacional de 

Gerenciamento de Cidades , 1 (4), 2014. 

LIMA NETO, E.; RESENDE, W.; SENA, M.; SOUZA, R.. Análise das áreas verdes das praças do bairro 

centro e principais avenidas da cidade de Aracaju-SE. Revista da Sociedade Brasileira da 

Arborização Urbana , 17-33, 2007. 

LOMBARDO, M. A. Ilha de calor nas metrópoles: o exemplo de São Paulo. Hucitec com apoio de 

Lalekla SA Comércio e Indústria. 1985. 

MARQUES, J. D. Territórios da indústria revisitados: a trajetória da atividade industrial no 

Município de São Paulo . Tese de doutorado , 383. São Paulo, São Paulo, Brasil: FAU USP. 

2010. 

MCCOLL, L. Making spaces places: Creative activities can make idle public spaces engaging 

centres of civic life. Alternatives Journal , 28 (3), 21-22, 2002. 

MELLO FILHO, L. d. Arborização urbana. Encontro Nacional sobre Arborização Urbana , 1, pp. 45-

49, 1985. 

MERZTHAL, G.; MECKLENBURG, F.; GAUTHIER, M.. Trees Connecting People: In action together, 

Meeting proceedings. Urban & Peri-urban Forestry Working Paper, 1, 2009. 

MILLER, R. W. Urban forestry: planning and managing urban greenspaces, 1988. 

OLIVEIRA, K. Chaves. Percepção ambiental de frequentadores de cinco praças públicas da cidade 

de São Paulo em relação ao seu uso e função. (Dissertação de Mestrado) Universidade Nove 

de Julho, 2015. 130p. 

PMSP. Prefeitura de São Paulo. Acesso em 24 de Julho de 2014, disponível em 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/mapa/in

dex.php?p=14894 

PRIEMUS, H. Sustainable cities: How to realize an ecological breakthrough: A dutch approach. 

International Planning Studies , 4 (2), 213-236, 1999. 

SÃO PAULO. Lei 16.050. (31 de Julho de 2014). Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo . São Paulo, Brasil. 

SILVA, C., & Vargas, M. A. Sustentabilidade Urbana: Raízes, conceitos e representações. Scientia 

Plena , 6 (3), 2010. 

VAINER, C. B. Pátria, uma empresa e mercadoria. Notas sobre a estratégia discursiva do 

Planejamento Estratégico Urbano. Anais: Encontros Nacionais da ANPUR , 8, 2013. 

VAN LEEUWEN, E.; NIJKAMP, P.; VAZ, T. d. The multifunctional use of urban greenspace. 

International Journal of agricultural sustainability , 8 (1&2), 20-25, 2010. 

YLI-PELKONEN, V.; KOHL, J. The role of local ecological knowledge in sustainable urban planning: 

Perspectives from Finland. Sustainability: Science, Practice, & Policy , 1 (1), 2005. 

 



306 - Sandra Medina Benini e Jeane Aparecida Rombi de Godoy Rosin (Orgs)   

 

 

  



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 307  

Capítulo 17 

 

 

A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO NA  

CIDADE CONTEMPORÂNEA 
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92
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93

 

 
 
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. 

No decorrer da urbanização das cidades brasileiras, verifica-se um 

emaranhado de transformações, sobretudo, a partir da intensificação do 

processo de industrialização do país, marcado por um modelo de 

desenvolvimento ancorado na supremacia do capital. A intensidade destas 

transformações é agravada no tempo e no espaço, o que leva a concluir que o 

espaço urbano constitui um produto social em constante processo de 

transformação.   

A análise do processo de urbanização das cidades no país aponta para 

uma trajetória de desenvolvimento econômico por meio da industrialização 

para, mais tarde, ser acompanhada pelo setor de serviços e inovações 

tecnológicas.  Além de toda a complexidade das dimensões envolvidas nesse 

fenômeno, é preciso ressaltar suas implicações físicas e ambientais no espaço 

urbano, especificamente no que se refere aos componentes do meio natural. 

Em linhas gerais, na medida em que a cidade vai se consolidando, a cobertura 
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vegetal, antes existente, paulatinamente cede espaço para outros usos, 

imbricados na modernização e no remodelamento/produção do espaço 

urbano.  

Desse modo, a modernização ocorrida foi orientada por um modelo de 

desenvolvimento territorial que deu origem à cidade fragmentada, 

segregada, na qual uma porção do território é ocupada pela classe dominante 

e noutra, encontra-se a classe trabalhadora, geralmente pouco privilegiada 

do ponto de vista socioeconômico. Neste contexto, os assalariados de baixa 

renda ou ainda aqueles que não possuem rendimentos, ocupam as áreas 

vulneráveis, desprovidas dos serviços básicos de infraestrutura urbana como 

lugar de moradia, ocasionando graves impactos ao ecossistema urbano e 

tornando-se expostos a diferentes riscos.  

DIREITO À CIDADE MAIS VERDE 

 

No Brasil, em razão da necessidade de uma reforma urbana, a 

Constituição Federal de 1988 reservou um capítulo para tratar da Política 

Urbana (art. 182 e 183) que posteriormente, foi regulamentado por meio da 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Esta lei denominada de 

Estatuto da Cidade constitui-se num marco regulatório de extrema relevância 

para o desenvolvimento urbano, constituindo num instrumento jurídico ao 

contemplar normas de ordem pública e interesse social, tendo entre as suas 

principais premissas, a função social da propriedade urbana.  

Pellegrino (2000, p. 171) esclarece que os desafios “constantes no 

planejamento, projeto e manejo de uma área não se resumem em se ter uma 

visão espacial e temporal de uma ampla área, mas as principais questões 

sociais e ambientais presentes”. 

Neste sentido, o Estatuto da Cidade define quais são os instrumentos 

(planejamento, jurídicos, políticos, tributários e financeiros) que o Poder 

Público, especialmente o Município, deve utilizar para enfrentar os problemas 

de desigualdade social e territorial nas cidades, ao adotá-lo como um 

instrumento de proteção do ambiente urbano que tem em sua 

essencialidade, a capacidade primordial para tutelar e preservar o 

ecossistema urbano, na medida em que estabelece uma série de diretrizes e 

mecanismos de planejamento de cidades.  
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O Inciso I do art. 2 da Lei 10.257/2001, determina o “direito a uma 

cidade sustentável”. Para compreender o que vem a ser uma cidade 

sustentável, é importante “perceber com clareza as tendências das relações 

homem-ambiente” (CASTELLO, 1996), considerando que a sustentabilidade 

urbana está estritamente relacionada com a qualidade da gestão, Acselrad 

(1999) afirma:  

 
[...] de um lado, aquele que privilegia uma representação técnica das 

cidades pela articulação da noção de sustentabilidade urbana aos 

modos de gestão dos fluxos de energia e materiais associados ao 

crescimento urbano; de outro, aquele que define a insustentabilidade 

das cidades pela queda da produtividade dos investimentos urbanos, 

ou seja, pela incapacidade destes últimos acompanharem o ritmo de 

crescimento das demandas sociais, o que coloca em jogo, o espaço 

urbano como território político. (p. 79) 

 

Para tentar conciliar esses estremos e obter a pretendida e almejada 

sustentabilidade urbana, é fundamental que se pense o planejamento do 

espaço urbano, considerando a inter-relação entre as dimensões sociais, 

econômicas e ambientais para a realização de uma gestão eficiente. A 

sustentabilidade urbana será atingida se forem obtidos parâmetros 

ambientais satisfatórios, que permitam inseri-la ou conceituá-la como cidade 

sustentável. 

 
O conceito de cidade sustentável reconhece que a cidade precisa 

atender aos objetivos sociais, ambientais, políticos e culturais, bem 

como aos objetivos econômicos e físicos de seus cidadãos. É um 

organismo dinâmico tão complexo quanto à própria sociedade e 

suficientemente ágil para reagir com rapidez às suas mudanças que, 

num cenário ideal, deveria operar em ciclo de vida contínuo, sem 

desperdícios [...]. A cidade sustentável deve operar segundo um 

modelo de desenvolvimento urbano que procure balancear, de forma 

eficiente, os recursos necessários ao seu funcionamento, seja nos 

insumos de entrada (terra urbana e recursos naturais, água, energia, 

alimento, etc.), seja nas fontes de saída (resíduos, esgoto, poluição, 

etc.). (LEITE; AWAD, 2012, p. 135) 

 

A forma como as cidades vêm sendo produzidas e utilizadas, vem 

demonstrando que os princípios da sustentabilidade não têm sido 
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considerados e os resultados estão sendo sentidos, principalmente, como 

perda de qualidade ambiental e, portanto, de vida. 

A qualidade ambiental do espaço urbano está constituída por vários 

fatores/elementos, a exemplo, do saneamento ambiental
94

 (abastecimento 

de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e 

gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, 

drenagem urbana, controle de vetores de doenças transmissíveis), o combate 

à poluição (da água, ar, solo, etc.), os serviços ambientais do verde urbano 

(parques e jardins), dentre outros.  

 

CONFLITO DE NORMAS NA PROTEÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DE USO 

PÚBLICO  

 

A Lei de Parcelamento de Solo (Lei Federal nº 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979, alterada pela Lei nº 9.785, de 29 de Janeiro de 1999), que 

regulamenta a matéria da produção do solo em todo o território brasileiro, 

determina em seu artigo 22 que da “data de registro do loteamento, passam 

a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as 

áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos” (Figura 

01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
94 Inciso I do Artigo II da Lei nº 7.750, de 31 de Março de 1992 de São Paulo. 
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Figura 1 – Organograma das áreas do loteamento de domínio público 

 
Fonte: BENINI, 2009, p. 54. 

Dentre as tipologias elencadas no artigo 22 da Lei de Parcelamento do 

Solo, destacam-se espaços livres, que segundo Silva (2008, p. 275) são 

“espaços abertos públicos ou destinados a integrar o patrimônio público nos 

loteamentos”. Tal “status” é ampliado por Cavalheiro et al. (1999) ao 

conceituar espaços livres como espaço urbano ao ar livre, 

 
O espaço livre de construção é definido como espaço urbano ao ar 

livre, destinado a todo tipo de utilização que se relacione com 

caminhadas, descanso, passeios, práticas de esportes e, em geral, a 

recreação e entretenimento em horas de ócio; os locais de passeios a 

pé devem oferecer segurança e comodidade com separação total da 

calçada em relação aos veículos; os caminhos devem ser agradáveis, 

variados e pitorescos; os locais onde as pessoas se locomovem por 

meios motorizados não devem ser considerados como espaços livres.  

 

Observa-se a diversidade de espaços livres públicos: as áreas verdes 

(sem infraestrutura, sem mobiliário urbano e com vegetação espontânea), 
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jardins e parques (com infraestrutura, mobiliário urbano e vegetação com 

valor paisagístico), os quais exercem funções de lazer, recreação, ecológica, 

cultural, dentre outras funções no contexto da dinâmica dos aglomerados 

urbanos. 

Esses espaços livres (áreas verdes), ao serem registrados passam a ser 

de domínio público através da afetação
95

, sendo então, classificados como 

bens de uso comum ou bens de uso especial. Como bens públicos, os mesmos 

são regulados pelo regime jurídico administrativo, assumindo características 

de inalienabilidade
96

, impenhorabilidade
97

 e imprescritibilidade
98

. 

No Estado de São Paulo, para o licenciamento de novos loteamentos 

urbanos, além de cumprirem o disposto na Lei de Parcelamento de Solo, 

também devem seguir as regras do artigo 6º da Resolução SMA 31, de 19 de 

maio de 2009, a qual estabelece: 

 
Artigo 6º - Nos processos de licenciamento de novos parcelamentos de 

solo e empreendimentos habitacionais, sem prejuízo das demais 

medidas mitigadoras pertinentes, deverá ser exigida a manutenção das 

características naturais de permeabilidade do solo em, no mínimo, 20% 

(vinte por cento) da área total do imóvel, preferencialmente em bloco 

único, visando assegurar, entre outros aspectos, a infiltração das águas 

pluviais, a conservação da biodiversidade, a mitigação da formação de 

ilhas de calor e da poluição sonora e atmosférica. 

§ 1º - A medida mitigadora prevista no caput deverá ser exigida 

independente da existência de vegetação nativa na gleba. 

§ 2º - As Áreas Verdes e Sistemas de Lazer definidos em lei municipal e 

as Áreas de Preservação Permanente poderão ser considerados para o 

atendimento da exigência prevista no caput. 

§ 3º - As áreas de que trata o caput deverão ser revegetadas com o 

plantio de espécies nativas ou plantio consorciado de espécies nativas 

e exóticas, excetuando-se espécies exóticas consideradas invasoras, 

                                                           
95 “Afetação é a destinação de um bem a alguma finalidade (comum ou especial).” (PIRES, 2006, 
p. 61) 
96 “A inalienabilidade implica impossibilidade de alguém passar a propriedade de certo bem para 
outrem. Ela impede que certo bem público seja objeto de contratos de compra e venda, doação, 
permuta [...].” (DI PIETRO, 2007, 114).  
97 “Impenhorabilidade assegura que os bens públicos não sejam objetos de penhora, seja qual for 
modalidade” (PIRES, 2006, p. 63). 
98 “A imprescritibilidade é regra que afasta o elemento tempo como condição para aquisição de 
propriedade. Em razão dela, o decurso de tempo não favorece terceiro possuidor de qualquer 
tipo de bem público, de sorte a impossibilitar sua usucapião”. (DI PIETRO, 2007, 117). 
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podendo ser destinado até o limite de 30% destas áreas para 

ajardinamento, instalação de equipamentos esportivos e de lazer. 

§ 4º - A Resolução CONAMA 369/06 deve ser observada no caso de 

áreas de preservação permanente. 

 

Esta resolução
99

 inova ao estabelecer em seu texto normativo uma 

nova formatação, especificar as características e funções para o 

enquadramento tipológico de áreas verdes públicas no espaço urbano. 

Todavia, quando o legislador abre o precedente em favor do loteador, ao 

permitir averbação de uma Área de Preservação Permanente como uma área 

verde pública (§ 2º da SMA 31, de 19 de maio de 2009), desde que observada 

às determinações do artigo 8º, da Resolução CONAMA n° 369/2006, este está 

retirando a tutela que garante a preservação permanente deste espaço, 

permitindo assim, que haja a intervenção antrópica. 

Em razão dos benefícios (serviços ecossistêmicos ou ambientais) 

proporcionados pelas áreas verdes públicas em cidades, e ainda, por terem 

sido averbadas como de uso comum do povo, estes espaços devem ser 

considerados como bens ambientais, com base nos Preceitos Constitucionais 

ao determinar, 

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 

2015)  

 

Este normativo impõe ao Poder Público, neste caso à Administração 

Municipal, bem como à coletividade (a sociedade como um todo) o dever de 

defender e preservar tais espaços (áreas verdes públicas), vislumbrando a 

implementação da cidade sustentável. 

Entretanto, dentro do ordenamento jurídico, há um conflito de 

normas, visto que o artigo 180 da Constituição do Estado de São Paulo 

(05/10/1989), por força da redação dada pela Emenda Constitucional 

Estadual nº 23, de 31/01/2007 e a redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 26, de 15/12/2008, abriu precedente para a Administração Municipal 

                                                           
99 Resolução SMA 31, de 19 de maio de 2009. 
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dispor, mediante conveniência, das áreas verdes públicas para fins de 

regularização fundiária. 

 
VII - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes 

ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos 

originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação 

tiver como finalidade a regularização de: loteamentos, cujas áreas 

verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por 

núcleos habitacionais de interesse social, destinados à população de 

baixa renda, e cuja situação esteja consolidada, ou seja, de difícil 

reversão; equipamentos públicos implantados com uso diverso da 

destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da 

aprovação do loteamento; imóveis ocupados por organizações 

religiosas para suas atividades finalísticas. 

§1º - As exceções contempladas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII 

deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de 

regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a 

realização de compensação, que se dará com a disponibilização de 

outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já 

implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação.  

§ 2º - A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser 

dispensada, por ato fundamentado da autoridade municipal 

competente, desde que nas proximidades da área pública cuja 

destinação será alterada existam outras áreas públicas que atendam as 

necessidades da população. 

§ 3º - A exceção contemplada na alínea ‘c’ do inciso VII deste artigo 

será permitida desde que a situação das áreas públicas objeto de 

alteração da destinação esteja consolidada até dezembro de 2004, e 

mediante a devida compensação ao Poder Executivo Municipal, 

conforme diretrizes estabelecidas em lei municipal específica. (grifo 

nosso) 

  

O parágrafo 1º, do artigo 130, da Constituição do Estado de São Paulo, 

determina que seja admitida a disponibilização destas áreas verdes públicas, 

desde que a ocupação irregular nesses espaços tenha sido consolidada até 

dezembro de 2004, sendo que nos casos posteriores a esta data, seja 

realizada a compensação do bem.  Todavia o parágrafo 2º e 3º deste mesmo 

artigo abre a possibilidade da dispensa da compensação do bem, mediante a 

manifestação do Administrador Público.  

Assim, apesar do discurso ambiental adotado pelos poderes públicos 

(Municipal e Estadual), a aquisição, implantação e preservação de uma área 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 315  

verde pública estão necessariamente atreladas ao princípio discricionário, ou 

seja, vinculadas à vontade/interesse do Administrador Municipal.  

 

ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO 

 

Ao longo desse processo, constata-se que houve uma diminuição tanto 

em quantidade como em qualidade das áreas verdes remanescentes, 

restando apenas fragmentos de massa vegetal, dispersos e sem conectividade 

no tecido urbano. Essa condição tem levado à perda/diminuição da qualidade 

de vida da população e consequentemente à percepção da gravidade e 

amplitude dos problemas gerados. 

Wilheim (1976, p. 29) define qualidade de vida como “a sensação de 
bem-estar do indivíduo. Esta sensação depende de fatores objetivos e 
externos, assim como de fatores subjetivos e internos. O ambiente pode 
influir sobre ambas as categorias de fatores, mas com eficiência em 
momentos diversos.” Figueiredo (2001, p. 211) afirma que “a definição do 
tema qualidade de vida pode variar de indivíduo para indivíduo, com 
diferentes status de cultura e renda, em função da amplitude de elementos 
objetivos, subjetivos e coletivos envolvidos na questão”. Segundo Troppmair 
(1992, p. 13), “[...] qualidade de vida são os parâmetros físicos, químicos, 
biológicos, psíquicos e sociais que permitam o desenvolvimento harmonioso, 
pleno e digno da vida".  

Com os elevados índices de deslocamento populacional, 

principalmente após a Revolução Industrial, as cidades são sobrecarregadas 

por demandas de toda ordem, desequilibrando não somente as condições 

físicas, como também socioespaciais. Frente a esse quadro, a busca por 

soluções torna-se emergencial para todos os setores que compõem e 

mantêm a cidade, principalmente quando se considera que tais espaços 

abrigam um número, cada vez maior, de pessoas que vêm das localidades 

mais pobres do país, para viver nas cidades em busca de novas e melhores 

oportunidades de vida. 

Dada sua importância, apresenta-se a definição de áreas verdes de 

diferentes autores. Nucci (2008, p. 120) afirma que “para uma área ser 

identificada como área verde deve haver a ―predominância de áreas 

plantadas e que deve cumprir três funções (estética, ecológica e lazer) e 

apresentar ―uma cobertura vegetal e solo permeável (sem laje) que devem 

ocupar, pelo menos, 70% da área”. Para Andrade (2004, p. 27) ―áreas 
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verdes, são quaisquer áreas plantadas. Cavalheiro et al. (1999) afirmam que  

“área verde é ―um tipo especial de espaços livres onde o elemento 

fundamental de composição é a vegetação”.  

Lima et al. (1994, p. 549) afirmam que “área verde é uma categoria de 

espaço livre, desde que haja predominância de vegetação arbórea, como por 

exemplo: ―praças, jardins públicos e parques urbanos”.  

 
Área Verde: onde há o predomínio de vegetação arbórea; engloba as 
praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais 
e trevos de vias públicas, que têm apenas funções estética e ecológica, 
devem, também, conceituar-se como Área Verde. Entretanto, as 
árvores que acompanham o leito das vias públicas, não devem ser 
consideradas como tal. Como todo Espaço Livre, as Áreas Verdes 
também devem ser hierarquizadas, segundo sua tipologia (privadas, 
potencialmente coletivas e públicas). (LIMA et al., 1994, p.549) 

 

Daltoé, Cattoni, Loch (2004, p. 3-4), propõem uma classificação sobre 

áreas verdes, na qual determinam seis categorias de áreas verdes.  

 
Áreas verdes do sistema viário - Predominam vegetações de porte 
arbustivo e herbáceo. Representam os canteiros, trevos e rotatórias, 
associados ou não às redes de transmissão de energia. Apresentam-se 
com valor ecológico variando de baixo a médio e valor cênico médio. 
Por não possuírem nenhuma estrutura que possa atender às 
necessidades da população, possuem um baixo valor social. 
Áreas verdes de uso particular - Predominam vegetações de porte 
arbóreo. Neste grupo estão situadas as áreas verdes que se 
apresentam em domínios de uso habitacional particular. São áreas 
inacessíveis para uso público devido à ausência de acessos e infra-
estruturas. Seu valor ecológico é médio, enquanto o cênico e de 
conforto apresenta-se variando de médio a alto. Devido à 
impossibilidade de uso direto pelo público seu valor social varia entre 
médio e baixo. 
Áreas verdes residuais - Áreas herbáceo-arbustivas com ou sem 
cobertura arbórea. Em geral, representam as áreas verdes em 
loteamentos recentes ou em fase de implantação. Não se enquadram 
na classificação quanto aos valores cênicos, sociais e ecológicos devido 
à instabilidade da situação de uso atual. 
Áreas verdes institucionais - Possuem distintas configurações, 
representadas pelos jardins, áreas verdes de uso institucional, campos 
de futebol etc. Seu valor cênico é alto e seu valor ecológico e social é 
médio, devido à restrição de alguns equipamentos para uso da 
coletividade. 
Áreas verdes públicas e/ou de uso coletivo - Nesse grupo enquadram-
se as áreas verdes de composição mista com arborização significativa 
(espécies exóticas e nativas). Compreendem as praças, parques e 



Estudos Urbanos: uma abordagem interdisciplinar da cidade contemporânea - 317  

bosques urbanos, assim como áreas arborizadas dentro dos complexos 
históricos. Possuem alto valor ecológico, cênico e social. 
Áreas livres não arborizadas (vazios urbanos) - Compreendem as 
coberturas herbáceo-arbustivas (predominantemente gramíneas). Os 
lotes vazios, característicos principalmente em áreas urbanas de 
consolidação recente, caracterizam este grupo. (DALTOÉ; CATTONI; 
LOCH, 2004, p. 3-4, organização e negrito nosso) 

 

Neste trabalho utilizar-se-á a definição de área verde pública de Benini 

e Martin (2010, p.77), que tentam contribuir com um “conceito mais 

atualizado e que possa ser mais unânime”: “área verde pública: é 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”.  

Apesar da importância indiscutível das áreas verdes públicas, nos 

últimos anos, com o objetivo de tentar compensar o déficit de moradias, 

particularmente aquelas de interesse social, os governos vêm criando 

estratégias para, numa mesma área, poder atender mais pessoas.  Uma 

dessas estratégias é aproveitar áreas verdes que estão fora da área do 

loteamento, o que está previsto no artigo 7º da Resolução SMA 31/ 2009: 

 
Artigo 7° - No caso do licenciamento de novos empreendimentos 

destinados à construção de habitações de interesse social, de que trata 

a Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009, poderá ser 

dispensada a exigência prevista no artigo 6º, se houver a comprovação 

da existência, na proximidade, de áreas naturais que assegurem a 

manutenção das funções ambientais.  

§ 1º - Para fins de aplicação do disposto no caput, poderão ser 

consideradas áreas verdes públicas ou privadas, parques municipais ou 

outras áreas não impermeabilizadas existentes em área urbana na 

região em que se pretende implantar o empreendimento.  

§ 2º - A comprovação da existência de áreas naturais de que trata o 

caput deverá ser feita pela Prefeitura Municipal com base em estudo 

técnico. 

 

Apesar da relevância e urgência da questão habitacional, não é menos 

importante a necessidade de áreas verdes de uso público, tendo em vista sua 
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importância em termos de qualidade ambiental e de vida, bem como dos 

serviços ecossistêmicos que desempenham.  

 
Com a publicação da Avaliação dos Ecossistemas do Milênio – AEM 

(2005), grande parte da literatura passou a adotar o termo “serviço 

ecossistêmico” para referir-se àquilo que, de acordo com Daily (1997), 

abrange as condições e os processos pelos quais os ecossistemas 

sustentam a vida humana. Enquanto Daily distingue produtos de 

serviços dos ecossistemas, o marco conceitual da Avaliação dos 

Ecossistemas inclui produtos dos ecossistemas na sua categoria de 

“serviços de provisão”. Produtos dos ecossistemas incluem, por 

exemplo, produtos madeireiros e não-madeireiros das florestas ou 

frutos do mar. (WUNDER et al., 2009, p. 20) 

 

Ainda de acordo com a AEM, o verde urbano (praças, jardins, parques, 

dentre outros) tem um papel significativo na produção dos serviços 

ecossistêmicos, como o provimento de “complexas interações biológicas, 

químicas e físicas afetadas pelas atividades humanas”, destacando assim, a 

necessidade e a importância de se adotarem medidas para proteção dos 

ecossistemas, como criação e ampliação de áreas verdes (parques e jardins) 

visando à construção de cidades mais sustentáveis e com melhor qualidade 

de vida.  

A existência de áreas verdes contribui para a melhoria da qualidade 

ambiental em cidades, devido aos seus inúmeros benefícios como, por 

exemplo: combate à poluição do ar
100

; 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 das cidades, dentre outros.  

  

                                                           
100 “Gases venenosos em suspensão no ar acima da rua e a poeira tóxica cobrem a via carroçável 
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 movimentada, 
produz mais poluentes do que um tráfego que flui suavemente a uma velocidade 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 fino aerossol; 
asbestos desprendem-se dos freios; a pavimentação das ruas literalmente tritura a borracha dos 
pneus em uma poeira fina.” (SPIRN, 1995, p. 71) 
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Segundo Gomes (2005, p. 57) as áreas verdes, “do ponto de vista 

psicológico e social, influenciam o estado de ânimo dos indivíduos 

massificados com o transtorno das grandes cidades”.  

Troppmair et al. (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 e do domo de poluição; 

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 

monumentos e edificações históricas. (TROPPMAIR et al., 2003)  

 

Neste contexto, fica evidente que o verde urbano contribui para a 

melhoria da qualidade de vida urbana. Gomes (2007) afirma que as áreas 

verdes podem proporcionar conforto térmico
101

, visto que essas superfícies 

verdes interferem na formação de microclimas
102

. Spirn (1995) explica que 

                                                           
101 “Conforto térmico – Engloba as componentes termodinâmicas que, em suas relações, se 
expressam através do calor, ventilação e umidade nos referenciais básicos a esta noção. É um 
filtro perceptivo bastante significativo, pois afeta a todos permanentemente. Constitui, seja na 
climatologia médica, seja na tecnologia habitacional, assunto de investigação de importância 
crescente” (MONTEIRO, 2003, p. 24).  “A sensação de conforto térmico está associada com o 
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 
conforto e que sejam evitadas sensações desagradáveis, tais como: dificuldade de eliminar o 
excesso de calor produzido pelo organismo; perda exagerada de calor pelo corpo e desigualdade 
de temperatura entre as diversas partes do corpo” (BARBIRATO et al., 2007, p.144). 
102  “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).  “São exemplos de microclimas 
urbanos, as ruas margeadas por edifícios altos, praças e parques urbanos, sendo que estes 
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estes espaços diferem da paisagem de concreto, pela sua capacidade de 

dispersar a radiação solar, através da evaporação e transpiração.  

Apesar dos avanços da Resolução SMA 31/2009, deve-se observar a 

exceção do artigo 7º desta normativa que dispensa as exigências do artigo 6º 

desta mesma resolução, quando o parcelamento de solo urbano tiver como 

fim a implantação de conjuntos habitacionais de interesse social
103

.  

O fato de haver, nas proximidades do loteamento “áreas naturais que 

assegurem a manutenção das funções ambientais”, não é o mesmo que ter 

uma área verde, que possa ser utilizada para recreação e lazer dentro do 

loteamento. A existência de espaços destinados ao uso público, nos conjuntos 

habitacionais de interesse social é muito importante, considerando-se que as 

casas são bastante pequenas e em terrenos que, na maioria das vezes, não 

permitem a existência de um quintal.  

Sendo assim, considera-se que as Políticas Públicas destinadas à 

construção de habitacionais de interesse social, implementadas nos moldes 

atuais, podem não só alterar a morfologia da cidade, comprometendo o 

equilíbrio ambiental, saturando a rede de infraestrutura local, intensificando 

o adensamento populacional, privando a população de menor renda do 

acesso aos equipamentos sociais e ambientais, mas também as estruturas 

sociais, multiplicando assim, as mazelas urbanas.  

Na realidade, o que se configura como desafio para as diversas áreas 

de interesse voltadas à questão urbana, especificamente aquelas dedicadas 

aos processos de gestão ambiental urbana são os de ordem urbanística, 

voltados à inclusão social dos extratos sociais que permanecem como 

invisíveis a cidade de direitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto das cidades, as normas urbanísticas e ambientais editadas 

até então, não tem sido suficientes para desencadear as emergentes 

                                                                                                                               
últimos podem influenciar climaticamente até ruas adjacentes, dependendo do seu porte.” 
(BUSTOS ROMERO, 2001, apud BARBIRATO et al., 2007, p. 98). 
103 A Resolução CONAMA nº 412/2009, mencionada no artigo 7º da Resolução SMA 31, de 19 de 
maio de 2009, determina que os procedimentos de licenciamento ambiental de novos 
empreendimentos destinados à construção de habitações de interesse social com pequeno  
potencial  de impacto  ambiental  em  área  urbana  ou  de  expansão  urbana,  nos  termos  da  
legislação  em  vigor,  sejam realizados de modo simplificado. 
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transformações no processo de planejamento e gestão do meio urbano, com 

vistas à implantação de novos espaços verdes de uso público. 

Neste sentido, destaca-se a importância desses espaços para a 

produção dos serviços ambientais para melhoria da qualidade ambiental em 

cidades, devido aos seus inúmeros benefícios como, por exemplo: 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 

das cidades, dentre outros.   

Em razão dos benefícios (serviços ambientais) proporcionados pelas 

áreas verdes públicas em cidades, e ainda, por terem sido averbadas como de 

uso comum do povo, estes espaços devem ser considerados como bens 

ambientais, a serem preservados para as presentes e futuras gerações, com 

base nos Preceitos Constitucionais do artigo 225 da Carta Magna. 

Neste sentido, deve ser ressaltado que as áreas de uso público, 

especificamente aquelas afetadas como áreas verdes, integrantes do 

patrimônio público municipal, para além dos preceitos jurídicos, são dotadas 

de funções especiais de diversas dimensões a serem cumpridas no espaço 

urbano, o que torna sua alteração perversa, tendo em vista os ditames do art. 

225 da Constituição Federal, a qual determina que todos tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Dadas as considerações incorporadas 

pela legislação em suas diversas faces, o contexto das demandas existentes 

nas cidades brasileiras, onde é cada vez mais frequente a ocorrência de 

desastres ambientais atingindo, sobretudo, as comunidades mais pobres, 

torna-se emergencial a incorporação de processos de planejamento 

ambiental com a inclusão dos princípios da infraestrutura do verde que 

possam permitir a recuperação e integração dos espaços verdes ao meio 

urbano. 
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Capítulo 18 

 

 

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E DE LAZER URBANO –  

ASPECTOS HISTÓRICOS, ESPACIAIS E SOCIAIS:  

O CASO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentro do sistema urbano, na civilização ocidental, as áreas verdes 

urbanas, historicamente e notadamente a partir da revolução industrial, 

começam a contar como importantes elementos dentro da anatomia urbana 

e como um subsistema fundamental dentro do sistema urbano. Este conceito 

firmou-se, ainda mais, com a formação de uma consciência e uma ciência 

urbanística e, ainda mais recentemente, a ambiental.  

Ao longo da história, as funções das áreas verdes urbanas tiveram 

épocas diferenciadas, segundo o contexto histórico vivenciado e a percepção 

e representação coletiva sobre as mesmas, como indicado no Quadro 1, a 

seguir:  
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Quadro 1: Funções e princípios projetuais dominantes para as áreas livres e verdes urbanas 

durante as várias fases do período industrial, no panorama internacional do mundo ocidental. 
 

Período Funções principais Princípios projetuais dominantes 

Século XVI até 
meados do Século 
XVIII 

Função 
embelezadora. 

Adoção de princípios estéticos clássicos na 
estruturação das áreas livres e verdes urbanas. 

Final do século XVIII 
e Século XIX 

Função sanitarista, 
embelezadora e 
modernizadora. 

Adoção da teoria antitética que buscava o 
equilíbrio entre o ambiente urbano (insalubre) e 
o natural (salubre), combinando áreas verdes. 
Embelezamento de característica monumental – 
Grandes eixos. 

Século XX (até 
década de 1920) 

Funções de sanear, 
embelezar e facilitar a 
circulação. 

Adoção de projetos de áreas verdes que 
permitissem embelezar, facilitar o passeio e o 
contato com a natureza e facilitar a circulação – 
Uso mais contemplativo. 
Abertura de Jardins Botânicos e de Aclimatação 
(antes mais voltados à ciência e ao 
desenvolvimento comercial ) para a visitação e 
deleite público. 

Século XX (Década 
de 1930 a 1970 – 
Modernismo) 

Funções de “recriar”, 
dentro do principio: 
Habitar, trabalhar, 
recriar e circular. 

Criação de grandes parques e transformação de 
grandes bosques privados em parques públicos, 
com a finalidade de permitir a utilização ativa 
(passeios, jogos, atividades lúdicas e criativas), 
para a recriação psico-física dos trabalhadores. 
Princípios estéticos que valorizam a flora local e 
sua morfologia intrínseca, mas intervém 
fortemente na morfologia e na composição do 
contexto natural, deixando clara a sua intenção 
estética. Preocupação quantitativa e de escala. 

Século XX e XXI 
(Década de 1970 
até o momento) 

Funções de 
reequilíbrio do 
ecossistema urbano e 
readequação da 
estrutura urbana à 
natureza. 

Preservação de áreas naturais sensíveis, de 
importância ambiental e paraclimática. Adoção 
de princípios conservacionistas globais e de 
aplicação diferenciada localmente. Tendência 
de respeito à forma e à estrutura de 
funcionamento do sistema natural, embora, em 
alguns momentos, com alguma intervenção, 
ainda marcadamente antrópica. 
Paradoxalmente, no mesmo período proliferam 
também os parques temáticos, geralmente não 
públicos e sem conexão com a realidade natural 
e cultural local e outras formas de 
“privatização” dos espaços simuladamente 
públicos(shopping center, pocket-parks, etc.). 

 

Fonte: Ribeiro et al. (2008). 
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Nas últimas décadas do século XX, com a maior valorização dos 

ecossistemas naturais, é possível observar que, entre as críticas aos princípios 

modernistas, uma das correntes mais positivas foi a crítica e oposição ao 

conceito da “onipotência” da técnica, um traço bastante característico do 

modernismo. Assim, a harmonização às formas e dinâmicas naturais, em 

algumas vertentes, tornou-se uma meta a ser perseguida, ainda que com 

algum prejuízo aos aspectos formais e estéticos, tanto no panorama 

internacional quanto nacional.  

Um dos precursores dessa tendência é McHarg (1969), a partir de seu 

trabalho “Design with nature”. Apesar de bastante criticado pelo seu 

“fundamentalismo fisiográfico natural”, suas teorias influenciaram 

positivamente as tendências urbanísticas e paisagísticas, tendo contribuído 

muito para a reorientação e a harmonização das decisões projetuais 

urbanísticas e paisagísticas com os processos dinâmicos e complexos naturais. 

A partir das novas ideias e conceitos, surgidos das contestações dos 

princípios modernistas, foram introduzidos aspectos dignos de nota, como a 

consciência ecológica, o princípio de inclusão universal e da consideração das 

particularidades individuais, no plano de necessidades dos projetos, como a 

sua viabilidade de uso por pessoas portadoras de necessidades especiais. Tais 

conquistas, promovidas pela consideração da ecologia e dos valores 

ambientais, humanos e culturais locais, foram contribuições muito valiosas. 

Além disso, a concepção utilizada de um ser humano com tamanho, 

características e capacidades “padrão”, o chamado Modulor, foi substituída 

por um conceito que considera, também, as especificidades dimensionais e as 

capacidades características de cada indivíduo.  

Por outro lado, também, na cultura “pós-moderna”, a nova economia 

neoliberal e globalizada, assentada sobre a aplicação intensa de capital e 

tecnologia, conseguiram por meio da “reengenharia da produção” excluir 

uma parcela significativa da população trabalhadora do sistema produtivo. A 

concentração de renda, geralmente muito acentuada e desigual, ficou ainda 

maior. Esse aumento da desigualdade e da exclusão social acabou levando, 

gradativamente, a aumentar a segregação sócio espacial, a formação de 

enclaves e a tendência de “privatização” dos espaços de lazer urbanos. 

Os fenômenos citados são ainda mais particulares no modelo 

americano de cidades, bem como, no modelo latino-americano, onde a maior 

dominância do setor econômico privado nas decisões sobre a construção do 
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urbano, conduziu a uma nítida valorização dos espaços privados de “uso 

público” e a uma deformação do conceito do espaço público que, em visões 

preconceituosas, aparece como espaço considerado “menos civilizado” ou 

mais violento e perigoso, como afirma Ghorra-Gobin (2001). Assim, os 

espaços livres públicos, naturalmente e tradicionalmente considerados a 

verdadeira alma da “polis”, acabaram por se tornar lugares considerados 

“inseguros”, capazes de causar temor e fobias, devido ao conflito de 

consciências no encontro entre privilegiados e prejudicados e devido à 

cultura do individualismo e do medo dos espaços públicos (ágorafobia). Nesse 

contexto e, com a imposição da mídia ao consumo, muitos trocaram o salutar 

passeio no parque e áreas verdes, por insalubres passeios nos shopping 

centers neuróticos e congestionados que se proliferaram nas cidades, em um 

fenômeno ocorrido no espaço urbano, denominado, por vários autores, de 

“malling”. Nessa categoria encontram-se outros tipos de espaços privados, 

voltados ao espetáculo por exemplo, nos quais se pronunciam diferentes 

formas de cultura consumista. 

Ainda segundo Ghorra-Gobin (2001), o espaço público e as áreas livres 

de lazer urbanas podem ter uma “essência vegetal” ou uma “essência 

mineral”. O espaço urbano de essência mineral, ou aquele pavimentado, deve 

ser um espaço de cidadania, encontro e concentração de pessoas. Deve servir 

para o desenvolvimento da sociabilização e das atividades políticas e sociais. 

O espaço urbano de essência vegetal é um espaço para o desenvolvimento 

humano individual, tido como um espaço de descanso, lazer, contemplação, 

reflexão e recuperação psicofísica e espiritual. Portanto, são dois tipos de 

características dos espaços públicos, bastante diferentes entre si, mas que 

contribuem de forma marcante para o desenvolvimento do ser humano que 

habita as áreas urbanas. 

 

2. A ESTRUTURA URBANA E O SEU SISTEMA DE ÁREAS LIVRES E VERDES  
 

Nas áreas de conhecimento do urbanismo e do planejamento urbano, 
teorias como as de McHarg (1969) e outros teóricos urbanistas preocupados 
com a adequação das estruturas urbanas à natureza, que apesar de, 
geralmente, não serem utilizadas em sua forma completa, contribuíram 
bastante para a reconsideração dos limites e dos condicionamentos impostos 
pela natureza e a implantação harmônica das estruturas urbanas. A adoção 
de alguns desses princípios fundamentais tem evitado inclusive que, pela má 
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utilização dos espaços naturais, fossem originados e, ou, aumentado o 
quantitativos de áreas de riscos e de desastres ambientais. Ressalta-se que a 
delimitação das áreas de importância e sensibilidade ambiental, de 
preservação e conservação dos valores, formas e processos naturais e 
ecológicos, representa o primeiro passo dentro do trabalho de zoneamento 
urbano, sendo uma definição essencial para a estrutura e anatomia urbana. É, 
nesse sentido, que o sistema de áreas livres e verdes urbanas é classificado, 
considerados a sua “natureza” e função desempenhada (Quadro 2). 

 
Quadro 2 – Classificação do Sistema de Áreas Livres e Verdes Urbanas. 

 

Classificação Composição e modalidades 

1. Sistema de áreas de 
Preservação e Conservação 
Natural 

1. Ecossistemas conservados 
2. Habitats típicos de espécies animais ou vegetais 
3. Matas naturais  
4. Áreas de proteção de mananciais 
5. Áreas de proteção de recarga de aquíferos 
6. Áreas de matas ciliares 
7. Cobertura vegetal em pendentes acentuadas e de proteção 
à riscos naturais e ambientais 
8. Manguezais e áreas de reprodução de espécies 

2. Sistemas de áreas de 
Proteção de riscos e 
adequação paraclimática 

1. Matas e áreas de várzeas de rios  
2. Cobertura vegetal em pendentes acentuadas 
3. Cobertura vegetal em vales de drenagem 
4. Matas ciliares e de proteção de mananciais 
5. Florestas, Bosques e Grandes coberturas arbóreas em áreas 
urbanas centrais 
6. Áreas de proteção de riscos naturais e ambientais 
7. Buffer-zones (zonas de amortecimento ou redução do 
impacto ambiental ou de riscos naturais ou operacionais) 

3. Sistemas de áreas verdes de 
valor paisagístico e de 
proteção paisagística 

1. Mirantes e belvederes 
2. Áreas de grande valor cênico paisagístico 
3. Bordas litorâneas, lacustres e fluviais 
4. Bordas de caminhos e roteiros cênicos 

4. Sistemas de parques e 
jardins especificamente 
urbanos modernos e 
contemporâneos  

1. Parque de Vizinhança 
2. Parque de Bairro 
3. Parque Distrital ou Urbano /Parque Metropolitano; 
4.Parque Especializado (zoológico, botânico, esportivo, 
cultural, etc.) 
5. Parques temáticos 
6.Pocket-parks (mini áreas de amenização ocupando lotes em 
áreas centrais urbanas) 

 

Fonte: Nomenclatura californiana, adaptada por Ribeiro et al. (2008). 

 
Dada a relevância do sistema de parques e jardins para a estrutura 

urbana, explanaremos, a seguir, os sistemas de parques e áreas verdes 
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especificamente urbanos, de origem moderna ou contemporânea, os quais 

são: 

Parques de Vizinhança – Parques ou praças de pequenas dimensões, 

destinado preferencialmente a recreação ativa de crianças e recreação 

passiva e repouso para as demais faixas etárias. Sua clientela principal são as 

pessoas de menor mobilidade espacial, como crianças e idosos. Devem 

atender a uma frequência de utilização diária a semanal. Raio de influência = 

500 m. 

Parques de Bairro – Parques ou praças de dimensões médias, acima de 

5.000 m2. Devem ter equipamentos de lazer destinado preferencialmente à 

faixa etária de 10 a 17 anos. Pistas de caminhadas ou de cooper e 

possibilidades de repouso e lazer passivo para as demais faixas etárias. 

Devem atender a uma frequência de utilização semanal a mensal. Sua 

clientela principal é constituída pelos jovens e adolescentes, além dos 

adultos. Raio de influência = 1.000 m. 

Parques Distritais – Destinados à recreação ativa e passiva de todas as 

faixas etárias, sendo geralmente mais utilizados nos finais de semana e 

feriados. Tem uma frequência de utilização de quinzenal a eventual. Deve ter 

equipamentos de lazer para todas as faixas etárias, destinado a toda a 

população, sem clientela preferencial. Seu raio de influência deve ser de 

5.000m.  

Parques metropolitanos – Áreas de grandes dimensões, sempre com 

boa cobertura vegetal, muitas vezes, associados às Áreas de Proteção 

ambiental. Deve ser dotado de todos os equipamentos dos parques distritais, 

além de equipamentos que o caracterizem, como equipamentos culturais, 

pontos de atração turística e áreas de visitação, etc. Sua frequência prevista é 

de mensal a eventual. Sua área de influência abrange vários municípios.  

Parques especializados – São parques urbanos que são destinados a 

fins especializados, ainda que, por vezes, tenham uma configuração física de 

um parque urbano, distrital ou metropolitano. Entre os parques ou jardins 

especializados, estão: os jardins-botânicos, os jardim-zoológicos, os horto-

florestais; os parques de aclimatação; os parques de exposições; os parques 

esportivos; os parques aquáticos; os parques culturais, etc. 

Alguns elementos ditos “pós-modernos”, como os parques temáticos e 

os “pocket-parks”, comumente representam espaços mais privados que 

públicos e suas relações com a natureza são mais alegóricas, ou visuais, do 
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que reais. Desta forma, foram aqui relacionados pela sua atual participação e 

funcionamento na estrutura urbana e pela sua forte utilização pública, mas 

não são tratados como espaços públicos verdadeiros. Uma corrente mais 

ecológica, no entanto, desenvolveu estruturas de áreas verdes interessantes, 

com muita contribuição à ecologia e à qualidade ambiental urbana. 

Cabe, ainda, ressaltar que outras modalidades de áreas verdes ou de 

cobertura vegetal também são muito importantes no contexto do ambiente 

urbano, haja vista as funções paisagísticas e de serviços ambientais que 

desempenham, a saber: a arborização de vias urbanas e a cobertura vegetal 

em áreas privadas. 
 

3. O SISTEMA DE ÁREAS LIVRES E VERDES EM JOÃO PESSOA – PB 
 

Existem várias formas de mensurar áreas livres e verdes de uma 

cidade. Cada cidade possui seus indicadores, conforme a sua anatomia física e 

a distribuição físico-espacial e proporcional dos usos do solo no espaço 

urbano. De maneira geral poderíamos distribuí-los, resumidamente, em: 1) 

Cobertura vegetal urbana, devendo aqui ser considerada se sua condição é de 

área pública, privada e/ou área de preservação; 2) Os parques urbanos; 3) As 

praças e jardins públicos urbanos; e 4) A arborização viária urbana. 
 

a) Cobertura vegetal em João Pessoa  
 

João Pessoa ainda possui uma quantidade de cobertura vegetal total 

que pode contribuir com a regulação do clima urbano, principalmente nos seus 

aspectos térmicos e hídricos. Considerando o quantitativo de área coberta por 

vegetação (arbórea, arbustiva e forrageira) em João Pessoa, Quintans (2008) 

aponta o percentual de 59,15%. Uma vez que a média, na maioria das áreas 

urbanas, varia entre 14% e 36% de cobertura vegetal, o autor apontava, à 

época, a condição favorável em João Pessoa, quanto à cobertura vegetal.  

No entanto, estruturalmente, grande parte dessa cobertura arbórea 
existente em João Pessoa localiza-se em áreas e lotes privados, em virtude da 
saudável cultura da arborização dos quintais, mas, também, certa parte desta 
cobertura está em grandes propriedades urbanas, como sendo reserva de 
terras urbanas de valor imobiliário, destinadas a posterior utilização em 
condomínios, indústrias, loteamentos, etc. Além disso, percentuais 
consideráveis de cobertura verde estão em áreas de preservação e áreas 
públicas não abertas à visitação. Tal fato nos leva a refletir que, para melhor 
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equilíbrio e adequação, há a necessidade de se ajustar a estrutura de áreas 
verdes, tornando-a mais equilibrada. Ver quadro de composição e figura a 
seguir (Tabela 1 e Figura 1): 

 

 

Tabela 1: Composição da cobertura vegetal na cidade de João Pessoa – PB. 

 

Composição da Cobertura Vegetal em João Pessoa – PB (2005) 

Discriminação Área (m2) Cobertura Vegetal (%) 

Praças, parques e jardins urb. 754.070,00 0,61 

Área livre Campus UFPB 650.000,00 0,52 

Área visitação Mata Buraquinho 65.000,00 0,05 

Áreas de praias urbanas 632.031,72 0,51 

Outras áreas verdes urbanas 134.152,20 1,08 

Total de áreas verdes utilizáveis 2.090.901,72 2,76 

Floresta urbana Mata Buraquinho 4.655.000,00 3,75 

Outras áreas de Preservação Ambiental 
pública 

9.350.000,00 7,53 

Total de áreas verdes públicas 17.442.933,44 14,05 

Total de Áreas verdes privadas ou públicas 
de acesso restrito 

106.760.867,56 85,95 

COBERTURA VERDE TOTAL 124.215.000,00 100,00 
 

Fonte: LAURBE- CT/UFPB (2005). 

 
Figura 1: Caracterização da cobertura arbórea comum em bairros de classe média-alta (A) e 

média (B) na cidade de João Pessoa-PB, mostrando a predominância de sua localização em áreas 

privadas, contrastando com a escassez de arborização pública urbana, propriamente dita 
 

 
Fonte: LAURBE/CT/UFPB (2005). 

 

Acrescenta-se que o percentual de cobertura verde de João Pessoa, 

como para outros municípios, é susceptível a reduções, visto que essas áreas 

são sítios-alvo preferenciais para atender a demanda por solo desnudo, quer 
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para a expansão urbana ou para práticas rurais. Aponta-se, assim, a redução 

de quase 5% de cobertura vegetal em João Pessoa, entre os anos de 2006 e 

2010 (Souza, 2014). Souza (2014) indica, ainda, que a presente redução da 

cobertura vegetal vincula-se à expansão urbana.  
 

b) Parques urbanos de João Pessoa 
 

A disposição dos parques urbanos na cidade de João Pessoa, dá-se de 

forma bastante setorizada, com parques da esfera municipal e estadual. Esses 

parques, sob a ótica da aplicação da metodologia de Hoyt (1939) para a 

cidade de João Pessoa (SILVEIRA, 2004), estão dispostos diferentemente no 

espaço intraurbano, em setores, de acordo a renda e classe social da 

população (Figura 2).  
 

Figura 2: Mapa da cidade de João Pessoa com indicação dos Parques urbanos públicos 

implantados, criados por lei ou em fase propositiva, divididos por setores sociais urbanos. 
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Entre os Parques urbanos municipais de João Pessoa-PB (Figura 3 A-C), 

temos dois parques urbanos equipados e com franca utilização em sua área 

central: a) Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Figura 3A); e b) Parque Solon 

de Lucena (Figura 3B). Ambos os parques foram implementados na década de 

1920, passando por algumas modificações e projetos de requalificação em 

fases mais recentes. Ainda na área pericentral, existe um parque com projeto 

para implantação: Parque Municipal Lauro Pires Xavier (Figura 3C). 

 
Figura 3: Parques urbanos municipais: (A) Parque Arruda Camara; (B) Parque Solón de Lucena; (C) 

Placa da implantação do Parque Lauro Pires Xavier. 

 
 

Fonte:(A)http://www.joaopessoa.pb.gov.br/zoobica/; 

(B)http://www.jornaldaparaiba.com.br/cidades/noticia/131707_onde-ficarao-os-quiosques-no-

novo-parque-solon-de-lucena;  

(C)http://ccclauropiresxavier.blogspot.com.br/2015/01/visita-ao-parque-lauro-pires-xavier.html. 

 

Ainda sobre a Figura 3 e complementando com as informações da 

Figura 4 A-G, é possível observar que, no setor litorâneo sudeste da cidade, 

existe o Parque Cabo Branco (Figura 4A), da esfera municipal, com 

equipamentos e boas condições de visitação, ao menos parcial, bem como os 

parques projetados: a) Parque Linear Parahyba (Figura 4B) e b) Parque 

Ecológico Jaguaribe (Figura 4C), ambos sem equipamentos ou apoio para 

utilização. Para o mesmo setor da cidade foram definidos em lei, mas não 

implantados, quatro parques, a saber: a) O Parque Bosque das Águas (Figura 

4D) e o b) Parque Horto Florestal Cidade Verde (Figura 4E), ambos no bairro 

de Mangabeira; c) O Parque Natural do Cuiá (Figura 4F) e d) o Parque 

Ecológico Augusto dos Anjos (Figura 4G), no bairro Gramame, que foi 

utilizado como um horto florestal no período entre 2005 e 2009 (PMJP, 2010; 

LAURBE, 2012). 
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Figura 4: Parque municipais urbanos: (A) Parque Cabo Branco; (B) Parque Linear Parahyba; (C) 

Parque Ecológico Jaguaribe, Parque bosque das águas; (E) Parque horto florestal cidade verde; (F) 

Parque natural do cuiá; (G) Parque ecológico Augusto do Anjos.  

 
 

Fonte: (A)Ligia Tavares, 2010; (B) SEPLAN/PMJP, s/d.; (C) 

http://matatlanticapb.blogspot.com.br/2015/04/voce-sabe-onde-fica-o-parque-jaguaribe.html; 

(D) Google Street View. mai, 2015; (E) Google Street View. mai, 2015; (F) Lígia Tavares, 2010. 

Disponível em: http://www.ligiatavares.com/index.php?secao=foto&id=5. Acessado em: 12 ago 

2015; (G) http://matatlanticapb.blogspot.com.br/2015/06/vamos-conhecer-o-parque-

ecologico.html. 

 

Como parques estaduais, em João Pessoa (Figura 5 A-C), existem dois 

projetados, quais sejam: Parque Estadual do Aratu (Figura 5A) e Parque 

Estadual do Jacarapé (Figura 5B), no setor litorâneo sul, estando ainda em sua 

forma natural, sem equipamentos ou facilidades para utilização como área de 

lazer. Ainda na esfera estadual, pode ser citado o Jardim Botânico Benjamim 

Maranhão (Figura 5C), localizado na mata do Buraquinho, no centro da malha 

urbana, entre o setor central e sudeste da cidade.  

Existe projeto paisagístico previsto para a área, com equipamentos 

para utilização como parque, mas como o projeto ainda não foi executado, 
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seu potencial de utilização encontra-se bastante restrito (PMJP, 2010; 

LAURBE, 2012). 

 
Figura 5: Parques urbanos de esfera estadual: (A) Parque estadual do Aratu;(B) Vista do Parque 

estadual do Jacarapé e da ação antrópica na área; (C) Jardim Botânico Benjamin Maranhão. 

 

 
 

Fonte: (A) Google Street View. mai, 2015; (B) Lígia Tavares, 2010. Disponível em: 

http://www.ligiatavares.com/index.php?secao=foto&id=5. Acessado em: 12/08/2015; (C) PMJP, 

2013. Disponível em: http://www.paraiba.pb.gov.br/jardim-botanico-oferece-programacao-de-

ferias-para-criancas-e-adultos/. Acessado em: 14 ago 2015. 

 

Na distribuição dos parques existentes e projetados, observa-se uma 

nítida tendência de localização em áreas centrais, litorâneas e na porção 

sudeste da cidade, com uma notável inexistência de parques e projetos de 

parques na porção sudoeste e oeste, correspondente ao setor mais carente e 

de baixa renda (Figura 2).  

Contudo, essas áreas possuem reservas privadas, com potencial de 

utilização de grande valor paisagístico, que poderiam ser inseridas a serviço 

da coletividade, tais como a Mata da Graça (Figura 6 A-C), localizadas na 

Fazenda da Graça, e várias outras áreas rurais. É desejável a parceria público-

privada para a implantação de um importante parque de lazer na Mata da 

Graça, pois além da beleza natural e potencial de lazer, também possui a 

Capela de Nossa Senhora das Graças, capela jesuítica do século XVII, 

monumento histórico de arquitetura barroca tombado nacionalmente pelo 

IPHAN. 

A capela foi completamente restaurada, em 2011, pela atuação da 

Oficina Escola de João Pessoa, em parceria com a CIMPOR do Brasil e apoio 

do Ministério da Cultura (Oficina Escola de João Pessoa, 2015). 
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Figura 6: (A)Vista panorâmica da Fazenda da Graça; (B) Capela antes do restauro e (C)Capela após 

restauro em 2011. 

 

 
 

Fonte:(A)Ligia Tavares, 2010. Disponível em: 

http://www.ligiatavares.com/index.php?secao=foto&id=5. Acessado em: 12 ago 2015; 

(B) Oficina Escola de João Pessoa. Projeto de Restauro. Disponível 

em:http://www.oficinaescolajp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Ite

mid=5. Acessado em: 12 ago2015;  

(C) Oficina Escola de João Pessoa. Projeto de Restauro. Disponível 

em:http://www.oficinaescolajp.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Ite

mid=5. Acessado em: 12 ago 2015. 

 

Historicamente, cabe a observação de que os dois principais parques 

da cidade foram implantados antes da década de 1930, período do trinômio 

“sanear, embelezar e modernizar” que, na cidade de João Pessoa, ocorreu 

entre o início do século XX e a década de 1930, e se localizam, 

prioritariamente, na região central tradicional da cidade, sendo eles o Parque 

Zoobotânico Arruda Câmara e o Parque Solón de Lucena. Essa mesma 

postura, em relação aos parques e áreas verdes tratadas, se verifica em 

relação à implantação das praças urbanas, como se verá a seguir. 

O setor 01, indicado na Figura 2, localizado entre o centro e os bairros 

litorâneos, corresponde ao setor de renda mais alta da cidade. Com área 

parcialmente tratada, bem equipada, está o Parque do Cabo Branco, onde se 

situa a Estação Ciência, Cultura e Artes e ainda, a área do Centro de 

Convenções. Esses espaços, já implantados, e a proposição do Parque Linear 

Parahyba e o Parque Jaguaribe se encontram em áreas privilegiadas, do 

ponto de vista social, e com particular interesse turístico.  
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Esses fatos, bem como a prioridade que tem se dado para esse setor, 

sugere uma predominância do fator econômico na decisão de implantação. 

Ressalta-se que esse setor já é bastante privilegiado em áreas livres e de 

lazer, com a proximidade do litoral, além de possuir muita oferta de áreas 

privadas de lazer tais como, clubes, shoppings, etc., acessadas pela população 

de mais alta renda.  

O setor 2, indicado na Figura 2, com maior proposição de áreas livres, 

verdes e de lazer, embora ainda estejam no nível de projeto ou intenção, é 

caracterizado pela ocupação de populações de renda média e ainda pelo 

surgimento de novos condomínios fechados. 

No setor 3, indicado ainda na Figura 2, caracterizado por concentrar os 

grupamentos sociais de baixa renda, não se observa maiores investimentos, 

em relação aos parques e áreas livres e de lazer, embora existam áreas 

potencialmente adequadas, especialmente a Mata da Graça, mencionada 

anteriormente.  

 

c) Praças urbanas em João Pessoa 

 

Durante o período de vigor do trinômio “sanear, embelezar e facilitar a 

circulação”, o foco foi justamente sobre o sanitarismo que incluía, além das 

obras de saneamento básico, também obras de urbanização viária e praças e 

jardins urbanos. Nesse período, o índice de áreas verdes tratadas urbanas, 

tais como praças, parques e jardins públicos, passou de 0,65 m²/habitante 

para 3,86 m²/habitante. 

Espacialmente, a distribuição das praças segue a tendência histórica, e 

também sócioespacial, onde as áreas mais centrais e setores de renda mais 

alta apresentam maior número de praças urbanizadas, em função do período 

de valorização das mesmas (ver Figuras 2 e 7).  

Nas décadas que se sucederam, embora a exigência de áreas 

destinadas às praças e jardins urbanos tenha se intensificado gradativamente 

na legislação urbanística, a importância real dada na política urbana deixou 

bastante a desejar, fazendo que o índice per capita decrescesse de 3,86 

m²/habitante, no final da década de 1930, para 0,92 m²/habitante no final da 

década de 1980. 
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Figura 7: Evolução do índice per capita de áreas verdes tratadas, entre o início do século XX e o 

início do século XXI na cidade de João Pessoa - PB. 

 

 
 

Fonte: Ribeiro et al. (2008). 

 

A distensão do tecido intraurbano, ao longo do processo histórico na 

cidade de João Pessoa, sobretudo a partir de meados da década de 1960 ao 

final da década de 1980, foi influenciada pela instalação de grandes 

equipamentos e conjuntos habitacionais e crescimento demográfico, que 

elevaram a demanda por espaços livres públicos (ELPs), tais como vias, praças 

e parques. Entretanto, a função de circulação se sobressai, haja vista a 

disseminação do automóvel e as normas urbanísticas que privilegiavam as 

largas vias e avenidas, como símbolo da cidade modernista. 

É importante frisar que, até a década de 1970, o crescimento da malha 

viária teve um ritmo um pouco menos intenso e oscilante122, chegando a 

16,20 m²/habitante. Após a década de 1970, com a crise energética mundial, 

o índice chegou a cair, decrescendo de 16,20 para 13,46 m²/habitante (Figura 

8).  

                                                           
122  As oscilações verificadas nessa fase, entre as décadas de 1930 e 1970, se deve, 
predominantemente à intensidade do aumento populacional que à inflexões na tendência de 
ampliar as superfícies viárias.  
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Há de se considerar, todavia, que nesse período a cidade passou por 

um crescimento demográfico bastante intenso, contribuindo para tornar esse 

índice relativo (per capita) menos intenso. 

 
Figura 8: Evolução da superfície viária carroçável por habitante e por década, na cidade de João 

Pessoa – PB. 

 

 
 

Fonte: Oliveira, 2006 

 

Mas, foi especialmente a partir da década de 1980, com o retorno ao 

predomínio da visão liberal capitalista e a perda da preocupação energética, 

em função da queda do preço do petróleo, que as cidades, incluindo João 

Pessoa, intensificaram a construção de grandes vias, e de “free-ways”, etc. 

Assistiu-se, assim, o crescimento de área viária per capita em João Pessoa, 

que chegou a 21,88 m²/habitante, no ano 2005 (Figura 8). 

Quanto às áreas verdes, na cidade de João Pessoa, motivado pela 

corrente ecológica do pós-modernismo e pela visão de alguns poucos 

governantes, houve um pequeno crescimento, na década de 1980, chegando 

a 0,94 m²/habitante e, um especial crescimento a partir de 2005, onde o 

índice chegou a 1, 35 m²/habitante (Figura 8).  

Em seu aspecto espacial, observa-se que as áreas centrais tradicionais 

concentram a maior parte das praças e áreas verdes tratadas da cidade 
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(Figura 9 A-B), embora, do ponto de vista qualitativo, nem sempre em 

condições adequadas. Nos bairros de ocupação mais recente, apenas algumas 

praças receberam tratamento adequado, como ocorrido nos bairros centrais 

tradicionais. Entre esses bairros, projetados já em um contexto modernista, 

destaca-se o bairro Castelo Branco, estabelecido em 1968, com 12 praças, 

totalizando 29.823,44 m², porém apenas uma pequena parcela tem 

tratamento adequado. 

 
Figura 9: Praças e parques da área central tradicional de João Pessoa: Praça João Pessoa (A) e 

Parque Solon de Lucena (B). 

 

 
 

Fonte: (A) Portal da cidade de João Pessoa [http://paraibanos.com/joaopessoa]/ (B)Ray 

Fernandes, s/d. 

 

Na comparação entre os setores urbanos observa-se, ainda, que os 

bairros pericentrais e intermediários são bairros bem servidos de praças e 

áreas verdes (Tabela 2-4). Na comparação entre os bairros periféricos, apesar 

de serem, em geral, carentes de praças, observa-se que a periferia de 

concentração de renda mais alta ainda tem recebido melhor atenção, 

enquanto as periferias de baixa renda, sobretudo no setor sudoeste-oeste da 

cidade, mais distante das praias e de outras áreas públicas de lazer, são as 

mais precarizadas (Tabela 3 e 4). 
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Tabela 2: Praças e áreas verdes urbanas nos bairros centrais tradicionais na  
cidade de João Pessoa – PB. 

 

Bairro Nome 
Área 
(m2) 

Área Total 
(m2) 

Área/ 
Habitantes 

CENTRO 

Praça 1817 619,95 (2)     

Praça Solon De Lucena 57.497,40 (2)     

Praça Aristides Lobo 4.607,00 (2)      

Praça Pedro Américo 4.963,00 (2)     

Praça Castro Pinto 1.674,92 (2)     

Praça Dom Adauto 3390,95 (2)     

Praça Julieta Pires (Pátio 
Igreja Batista) 

465,70 (2)     

Praça São Francisco 2.197,00 (2)     

Praça Barco do Rio Branco 880,22 (2)     

Praça André Vidal de 
Negreiros 

4222,97 (1)     

Praça Joao Pessoa 5.435,71 (2)     

Praça Dom Ulrico 4.087,00 (2) 96481,36 22,36 

RÓGER 

Praça Presidio do Roger 456,50 (2)     

Parque Arruda Câmara 170.000,00 (3)     

Praça Domingos Mendonça 
Neto 

856,96 (2) 171.313,46 16,37 

TAMBIÁ 

Praça Antônio Da Silva 
Pessoa 

1.041,12 (1)     

Praça Professor João Vinagre 197,32 (2)     

Praça Jornalista José Leal 428,14 (1)     

Praça Caldas Brandão 9.800,00 (2)     

Praça Juvêncio Mangueira 3.992,40 (2)     

Praça da Independência 40.051,36 (2)     

Praça Julieta Simões 281,20 (2) 55.791,54 26,84 

VARADOURO 

Praça Firmino da Silveira 598,50 (2)     

Praça do Trabalhador 457,05 (2)     

Praça Alvaro Machado 2107,61 (1)     

Praça Antenor Navarro 1042,09 (2)     

Praça Doutor Napoleão 
Laureano 

2.725,65 (2)     

Praça Francisco Londres 
(Praça Rodoviária) 

45839,00 (1)     

Praça 15 De Novembro 386,08 (1) 54.025,36 13,89 

TOTAL DOS BAIRROS CENTRAIS   377611,72 Média: 19,86 

Fontes: (1) DIGEOC/SEPLAN/PMJP (2006);  (2) Levantamento GPS DIGEOC/SEPLAN/PMJP (2007); 
(3) SEMAM/PMJP (2008). 
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Tabela 3: Praças e áreas verdes urbanas nos bairros litorâneos e de renda média-alta na  
cidade de João Pessoa – PB 

 

Bairro Nome 
Área 
(m2) 

Área Total 
(m2) 

Área/Habitan
tes 

AEROCLUBE Praça Nelson Brito 1.110,81 (2) 718,45 0,17 

BESSA 
Praça Djalma Fonseca (Praça 
do Caju) 

6476,72 (1) 6476,72 
0,58 

CABO BRANCO 
Praça Firmino Ayres Leite 342,47 (2)     

Praça Mãe Iemanjá 2.686,21 (2) 2.924,61 0,4 

JARDIM 
OCEANIA 

Praça Sem Denominação 
(Praça Do 510) 

5.413,40 (2) 5.413,30 
0,35 

MANAIRA 
Praça Sem Denominação 
 5 - Manaira 

4.096, 33 (2)   
  

  Praça Silvio Porto 13.861,16 (2)     

  Praça Alcides Carneiro 13.861,16 (2)     

  Praça Maximiano Da Franca 1.082,00 (2)     

  Praça Robson Duarte Spinola 1.904,51 (2) 51.078,07 2,22 
PONTA DO 
SEIXAS 

Praça do Sol Nascente 4.242,64 4.242,64 
8,24 

TAMBAÚ 
Praça Santo Antônio 1.858,39 (1)     
Praça Dr. Vicente Trevas 2.498,29 (2) 4.356,68 0,62 

TOTAL      75210,47 Média: 1,80 

Fontes: (1) DIGEOC/SEPLAN/PMJP (2006); (2) Levantamento GPS DIGEOC/SEPLAN/PMJP (2007) 
 

Tabela 4: Praças e áreas verdes urbanas nos bairros periféricos de baixa renda na 
 cidade de João Pessoa – PB 

 

Bairro Nome 
Área 
(m2) 

Área Total 
(m2) 

Área/ 
Habitantes 

ALTO DO 
MATEUS 

Praça 4 Amigos 1.037,28 (2) 
 

 Praça Dr. Severino Alves Da 
Silveira 

948,98 (2) 
 

 Praça Antônio Mariz 1.246,28 (1) 2937,45 0,19 

CRUZ DAS 
ARMAS 

Praça Gal. Lavanere 
Wanderley 

1.196,75 (2) 1.196,75 
0,05 

ILHA DO BISPO Praça Índio Piragibe 331,75 (2) 331,75 0,05 
JARDIM 
VENEZA 

Praça Maria Bronzeado 2.403,17 (2) 2177,64 

 

OITIZEIRO 

Praça Moises Gomes De Lima 367,61 (2) 
 

 Praça Dr. Lauro Wanderley 6.253,78 (2) 
 

 Praça Acrísio Pereira 474,55 (1) 6267,35 0,21 

TOTAL 
  

12910,94 0,13 

 
Fontes: (1) DIGEOC/SEPLAN/PMJP (2006); (2) Levantamento GPS DIGEOC/SEPLAN/PMJP (2007) 
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O exposto ressalta a indisponibilidade de oferta de áreas verdes, livres 

e de lazer para os setores mais carentes da cidade, setores sudoeste e oeste, 

que têm recebido pouca atenção nesse sentido, apesar de sua demanda 

social e potencial natural. 

Na prática, os investimentos concentraram-se nas áreas centrais e, 

mais recentemente, nas periferias de alta e média renda. Ressalta-se que, 

nesse setor de média e alta renda, podem ser encontradas populações de 

baixa renda, geralmente concentradas em assentamentos informais, e são 

favorecidas por tais investimentos de infraestrutura e lazer. Tal configuração 

não é uma especificidade da cidade de João Pessoa, ocorrendo em outras 

cidades brasileiras, sobretudo naquelas de médio e grande porte.  

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na avaliação da anatomia do sistema de áreas verdes, livres e de lazer 

urbano da cidade de João Pessoa–PB, verifica-se, resumidamente, o seguinte: 

a) A quantidade de cobertura vegetal em João Pessoa é 

relativamente alta, contudo, tal cobertura, em grande parte, se 

localiza em áreas privadas, com possibilidade de perdas por 

mudança de uso do solo;  

b) Grande parte do percentual de áreas verdes se localiza em áreas 

de propriedade privada ou de instituições públicas, mas com 

restrições de acesso à utilização pública; 

c) O índice de arborização de vias urbanas, com exceção de áreas 

centrais e de algumas exceções em bairros de renda médio-alta, é 

ainda baixo, provavelmente em função da própria tipologia de 

arborização existente em áreas internas das propriedades 

privadas. Tal arborização recebeu um incentivo mais acentuado, 

por parte do poder público, entre os anos 2005 e 2012; 

d) Dentre as áreas destinadas às áreas verdes, de preservação e de 

lazer, um percentual reduzido recebeu tratamento adequado, as 

demais, portanto, correm risco de desvios de sua destinação 

inicial; 

e) As áreas livres, verdes e de lazer públicas que receberam 

tratamento adequado, em grande parte, se localizam na área 

central e foram urbanizadas nas primeiras décadas do século XX, 
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quando havia uma valorização maior desse aspecto e quando a 

população de renda mais alta se localizava em áreas mais centrais; 

f) Nas áreas periféricas, apesar de quantitativamente sempre 

deficientes, os setores periféricos de alta renda receberam melhor 

tratamento, exceção feita ao período compreendido entre o ano 

2005 e 2012, quando houve uma decisão mais vigorosa pela 

administração pública de implantação de praças e áreas verdes na 

cidade; 

g) O setor de baixa renda, na área sudoeste e oeste da cidade, 

apesar da disponibilidade de áreas de elevada potencialidade do 

ponto de vista ambiental, não teve um tratamento adequado 

nesse sentido. Particularmente a área da Mata da Graça, de 

propriedade privada, que deveria ser alvo de uma parceria 

público-privada com fins de garantir àquela população carente um 

parque de valor ambiental, histórico, paisagístico e de lazer; 

h) Sobre a desigualdade social no acesso ao lazer, observa-se que os 

bairros litorâneos, embora já tenham uma oferta de lazer natural 

que são as praias, receberam mais investimentos. A fragilidade 

dos investimentos no setor sul-sudoeste e oeste da cidade, amplia 

consideravelmente a desigualdade no direito à cidade, gerando 

um aspecto de “cidade cenográfica”, ou seja, construída para ser 

vista pelos turistas e pela população mais privilegiada, e menos 

equilibrada em sua anatomia sócioespacial; 

i) A dispersão urbana e o foco na circulação por veículos individuais 

limitaram os investimentos qualitativos, em função de sua 

exagerada demanda quantitativa de infraestruturas. 

As questões apontadas podem, a uma primeira vista, parecerem 

amenas, em relação a tantas outras problemáticas existentes no meio 

ambiente urbano, como as questões de violência, habitação e distribuição de 

renda, ou até mesmo parecerem positivas, especialmente se considerarmos 

os índices médios obtidos sobre a quantidade de área verde/habitante. 

Observando com mais profundidade, o quadro geral obtido para a cidade de 

João Pessoa é o reflexo de decisões políticas e outros agentes urbanos que 

detêm o controle sobre a terra urbana e sobre as ações que nela são 

investidas. Historicamente, o manejo dessas forças segue, especialmente ao 

longo do século XX e nos primeiros anos do século XXI, a tendência nacional 
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de privilegiar setorialmente certas regiões das cidades, notadamente àquelas 

de maior renda/poder aquisitivo e político, e de potencial turístico.  

As demandas apontadas sobre os espaços verdes e de lazer, 

especialmente os de caráter público, são urgentes e necessitam entrar como 

tópico de ação prioritária na pauta da administração pública e de seus 

possíveis mecanismos legais de ação. É farto na literatura especializada que, 

espaços livres públicos, especialmente aqueles verdes e voltados ao lazer são 

potentes amenizadores sociais, dos conflitos entre população 

carente/população de alta e média renda (culturalmente autossegregada) e 

que possuem problemáticas tão intrincadas e de "resolução" em esferas 

muito mais complexas e amplas que aquelas geridas apenas na esfera 

municipal, vide, por exemplo, os cenários nada otimistas da economia 

mundial e nacional sobre oferta de empregos, comida e habitação. 

A atenção dispensada ao tema deve fazer parte inclusive das ações 

daqueles agentes cujo interesse visa muito mais o lado econômico e turístico, 

pois que, se bem geridas, trazem oportunidades muito mais amplas de 

crescimento, atendendo a uma parcela bem maior da população, e não 

apenas aos socialmente privilegiados.  

Algumas das problemáticas apontadas são de resolução mais 

intrincada, que envolvem vontade política e maiores pressões da sociedade 

organizada, pois necessitam de projetos de lei, decretos e maiores aportes 

financeiros para serem resolvidas e concretizadas, tais como parques 

urbanos, de resolução a longo prazo. Por outro lado, existem questões que 

podem ser resolvidas a prazo mais curto, que não necessariamente precisem 

de longos percursos legais para implementação, por exemplo, a arborização 

das vias públicas, que pode contar com a colaboração da população da 

cidade, notadamente aquela organizada e informada, além do 

aproveitamento de vazios urbanos, para áreas verdes de lazer, como 

pequenas praças estrategicamente distribuídas por bairros, comunidades 

carentes e favelas. Além da manutenção periódica daquelas praças já 

existentes que, por falta de periodicidade nesses serviços, sua reorganização 

torna-se mais onerosa e o seu abandono pela administração pública amplia o 

distanciamento dos moradores da vizinhança, transformando-as em 

ambientes vazios de urbanidade e identidade. 

Assim, as questões apontadas apresentam um quadro problemático, 

mas que não deve ser encarado apenas pela sua faceta negativa, pois que, 
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inclusive, a cidade de João Pessoa ainda possui reservas verdes promissoras 

para tais destinações. Torna-se, então, urgente e fundamental perceber a 

disposição com a qual os agentes urbanos e a administração pública se 

interessam e propõem tais ganhos sociais, vide as melhorias alcançadas sobre 

essas áreas nas administrações públicas de 2005 a 2011, como foi apontado. 

Além disso, a sociedade organizada tem ainda um poder de ação importante 

de gerar pressões para ampliar tal disposição política, e ser a força motriz que 

modificará a cidade que se configura hoje para aquela que se pretende ter no 

futuro. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com registros, a espécie humana (Homo sapiens) surgiu há 

200 mil anos no Pleistoceno tardio. Há 150 mil anos havia um pequeno grupo 

humano de caçadores coletores espalhados na África que se alimentavam de 

frutos, raízes e pequenos animais. Com a escassez de recursos alimentares 

devido a mudanças climáticas impostas por um período de glaciação (há cerca 

de 80 mil anos), os grupos humanos foram progressivamente introduzindo 

outras fontes de alimentos selvagens em sua dieta, como peixes, mariscos 

entre outros, chegando mais recentemente à domesticação de plantas e 

animais (NEVES et al., 2015; ROBERTS, 2011; FOLEY, 1993). Finalizando a fase 

em que eram unicamente caçadores coletores, entre 10 e 12 mil anos atrás, 

no período Neolítico, os seres humanos começaram a domesticar as plantas, 

ou seja, as pessoas começaram a cultivar plantas para o consumo perto de 

suas residências, tornando mais fácil a colheita (MUNFORD, 1965; MARTEN, 

2001). Dessa forma, espécies vegetais de interesse começaram a ser 
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selecionadas no espaço ao redor das residências, ao que nos referimos aqui 

como espaço residencial. 

 

A diversidade de plantas atualmente domesticadas evoluiu ao longo 

dos últimos dez mil anos, sendo resultado das relações humanas com o meio 

ambiente (BEGOSSI et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2009; VEASEY et al., 2011; 

PERNA; LAMANO-FERREIRA, 2014). O homem cultivava alimentos para sua 

subsistência e, com isso, conservava os recursos vegetais de seu interesse 

(SHIVA; DALKEMAN, 1994). Esta relação do ser humano com as plantas é 

objeto de estudo da etnobotânica tanto entre populações tradicionais 

(ALBUQUERQUE, 2005) como em áreas urbanas (ALMADA, 2010). Esse campo 

da ciência é interdisciplinar, compreendendo o estudo e a interpretação do 

conhecimento, significado cultural, manejo e usos das plantas. Além disso, 

estudos indicando serviços ecossistêmicos prestados por quintais e sua 

contribuição na conservação da biodiversidade também são relatados. 

 

2. CULTIVO DE PLANTAS NAS CIDADES 

 

Com a intensa migração rural urbana e consequente crescimento das 

cidades, a produção de alimentos ficou associada às áreas rurais e os centros 

urbanos caracterizaram-se como consumidores desses produtos.  

Muito se discute sobre o cultivo de alimentos na área urbana e peri-

urbana em diversos países (AUBRY et al., 2012; BOTELHO et al., 2014; 

BADAMI; RAMANKUTTY, 2015), particularmente em países em 

desenvolvimento, onde houve acelerado crescimento de áreas urbanas 

(CERÓN-PALMA et al., 2013). De acordo com Cerón-Palma et al. (2013) em 

Merida, no México, dentre as estratégias sustentáveis para o planejamento 

de cidades devem estar combinadas estratégias de ecotecnologia e espaço 

verde. Os autores estudaram a construção de habitações sociais e concluíram 

que essas estratégias combinadas podem evitar 1 milhão de toneladas de 

emissões de gases do efeito estufa (GEE), além de proporcionar benefícios 

ambientais, econômicos e sociais. 

A tomada de decisão sobre o uso do solo para atividades agrícolas em 

área urbana faz parte dos desafios do planejamento urbano (AUBRY, 2012). 

Além de manter o fornecimento de alimentos, gerar oportunidade de 

trabalho e renda, trazer qualidade ambiental, a AU exerce também função 
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como proteção contra inundações frente às mudanças climáticas, trazendo a 

sustentabilidade.  

Espaços verdes urbanos foram reduzidos nos países em 

desenvolvimento e estes países enfrentam desafios em relação à 

sustentabilidade urbana. Dentre os espaços verdes urbanos, estão os espaços 

verdes privados, que não têm recebido atenção de gestores quando 

comparado às áreas verdes urbanas públicas. Um exemplo é o estudo de 

Balooni et al. (2014), o qual relata um declínio de 11,5% nas plantas 

cultivadas nessa área entre os anos de 2000 e 2010, na Índia, o que se reflete 

em perda da sustentabilidade urbana.  

 

2.1. ESPAÇOS RESIDENCIAIS URBANOS NO BRASIL 

 

No Brasil, trabalhos que relatam a presença de quintais e cultivo de 

plantas na área urbana estão sendo cada vez mais encontrados, tanto em 

cidades interioranas (ALBUQUERQUE et al., 2005; NASCIMENTO et al., 2005; 

AMARAL; GUARIM-NETO, 2008; BARROSO et al., 2010; CARNIELLO et al., 

2010; OLIVEIRA, et al., 2010; WINKLERPRINS; OLIVEIRA, 2010) como também 

em capitais (SEMEDO; BARBOSA, 2007; ALTHAUS-OTTMANN et al., 2011; 

FERREIRA et al., 2011; SIVIERO et al., 2011, BOTELHO et al., 2014; QUEIROZ; 

LAMANO-FERREIRA, 2014).  

Nascimento et al. (2006) relatam a presença de quintal em 86% das 

residências na cidade de Piracicaba, SP, onde 36% das famílias que possuem 

quintal o utilizam para cultivo de vegetais para alimentação e (ou) plantas 

medicinais. No referido estudo também foi evidenciado que em 57% das 

residências que possuem quintal, quem escolhe o que plantar é a mulher. Em 

outro estudo no município de Piracicaba, SP, verificou-se que o uso do espaço 

residencial por famílias urbanas não mostrou relação significativa com o 

estado nutricional de seus filhos em idade pré-escolar (NASCIMENTO et al., 

2005).  

A agricultura urbana em Belém, PA, é praticada por cerca de 56% da 

população dos bairros mais pobres. Para 41% desta população, as micro 

produções vegetais desenvolvidas nos seus quintais permitem melhor 

alimentação e acesso às plantas medicinais necessárias ao tratamento das 

doenças da família (FRÉRE et al., 1999). Portanto, o cultivo de espécies 

variadas nos quintais, promove a melhoria da qualidade de vida de forma 
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preventiva, uma vez que os alimentos cultivados nos quintais tendem a ser 

mais consumidos (EICHEMBERG; AMOROSO, 2013).  

Amoroso (1981) e Perna e Lamano-Ferreira (2014) chamam a atenção 

para a utilização de plantas cultivadas em quintais utilizadas no tratamento 

de doenças. Quando utilizadas de maneira adequada, as plantas apresentam 

efeitos terapêuticos, com efeitos colaterais minimizados. Entretanto, a 

maioria das plantas medicinais e chás vendidos no mundo não são 

licenciados. Ou seja, essas preparações estão à disposição dos consumidores 

de maneira clandestina.  

O estudo realizado por Botelho et al. (2014) em diferentes cidades dos 

estados de Mato Grosso, Sergipe e Paraná constatou nesses Estados, a 

presença de quintais com cultivo de plantas, sendo as plantas ornamentais as 

mais cultivadas nas capitais (Cuiabá, MT, e Curitiba, PR) com exceção da 

cidade de Aracaju, SE. Nota-se que o cultivo e uso das plantas pode variar de 

acordo com a região, com a disponibilidade em cuidar, interesse no consumo 

e interesses paisagísticos. Althaus-Ottmann et al. (2011) e Siviero et al., 

(2011) mostraram predomínio do cultivo de plantas ornamentais em espaços 

residenciais das cidades de Curitiba, PR, e Rio Branco, AC, respectivamente. 

Em ambas as cidades as plantas alimentícias e medicinais são mais 

encontradas nos espaços residenciais de cidades interioranas do que nas 

capitais estudadas.  

Siviero et al. (2014) também encontraram plantas comuns a outras 

regiões do Brasil, as quais auxiliam na conservação dos recursos genéticos, 

além de serem utilizadas como plantas mágicas. Ou seja, com o intuito de 

“proteção da casa”, “espantar o azar” e o “mal olhado”. Os espaços 

residenciais de Jaboatão dos Guararapes, PE, conforme Moura e Andrade 

(2007), também apontam que a maioria das espécies são utilizadas para fins 

ornamentais.  

Em suma, estudos sobre espaços residenciais urbanos no Brasil 

mostram a contribuição destes como fonte suplementar de alimentos, como 

fonte de renda para algumas famílias, além da conservação in situ de grande 

variedade de espécies e contribuição para áreas verdes das cidades. 
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2.2 ESPAÇOS RESIDENCIAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

A cidade de São Paulo é a sexta área metropolitana mais populosa do 

mundo (HEILIG, 2012) e enfrenta constantes desafios no seu processo de uso e 

ocupação do solo. São encontrados trabalhos em diversas áreas do 

conhecimento, onde se discute áreas verdes e sua contribuição para a 

sustentabilidade, entrentanto, são encontrados poucos trabalhos em relação 

aos espaços verdes residenciais (TROTTA et al., 2012; QUEIROZ; LAMANO-

FERREIRA, 2014; REGIS; LAMANO-FERREIRA, NO PRELO, SANTOS et al., 2014).  

Trotta et al. (2012) estudaram espaços residenciais de 12 dos 645 

municípios do Estado de São Paulo. Os autores entrevistaram 23 pessoas e 

identificaram o cultivo de 44 famílias botânicas que foram categorizadas de 

acordo com o uso pelos informantes, como ornamental (26,8%), alimentar 

(15,5%), medicinal (14,1%) e para fins ritualísticos (4,1%). Os autores 

enfatizam o interesse dos entrevistados na prática de cultivo de plantas. Em 

outro trabalho, os bairros de Presidente Dutra e Inocoop, localizados na 

cidade de Guarulhos, foi identificado a presença de espaços residenciais 

destinados ao cultivo vegetal, sendo as plantas mais cultivadas as 

ornamentais (66%), seguidas pelas medicinais (17,4%) e alimentícias (16,5%) 

(SANTOS et al., 2014). 

Queiroz e Lamano-Ferreira estudaram a região da Vila Maria, zona 

Norte da cidade de São Paulo, a qual é composta por três bairros (Vila 

Guilherme, Vila Maria e Vila Medeiros). Dentre as 90 residências visitadas, as 

autoras encontraram 46 famílias botânicas, sendo as que se destacaram as 

Araceae, Lamiaceae e Rutaceae. Da mesma forma na região Leste de São 

Paulo, na região das Subprefeituras da Penha e Cidade Tiradentes houve 

ocorrência de grande número de famílias botânicas (REGIS; LAMANO-

FERREIRA, NO PRELO). De acordo com as autoras, entre os 122 espaços 

residenciais visitados, foram identificadas 50 famílias botânicas, sendo as 

mais recorrentes Asteraceae, Araceae e Lamiaceae.  

Dentre os usos das 163 plantas diferentes encontradas na zona Norte 

de São Paulo destacam-se as cultivadas para fins ornamentais (55,2%), 

seguidas pelas alimentícias (26,4%) e medicinais (18,4%) (QUEIROZ; LAMANO-

FERREIRA, 2014). De forma análoga, na região Leste as finalidades de cultivo 

foram para fins ornamentais (68%), medicinais (20%) e alimentícias (12%) 

(REGIS; LAMANO-FERREIRA, NO PRELO). 
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Deste modo, de acordo com as informações das pesquisas realizadas 

até o momento na cidade de São Paulo, nota-se que parte da população 

paulistana tem o hábito de cultivar plantas em seus quintais residenciais, com 

destaque especial para a grande diversidade de grupos taxonômicos 

utilizadas para fins ornamentais, medicinais e alimentares. Entretanto, 

atenção para estes espaços residenciais e sua potencial contribuição para as 

áreas verdes da cidade é merecida. 

 

3. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E QUINTAIS RESIDENCIAIS 

 

Desde seus primórdios, o ser humano, como os demais seres vivos, 

depende diretamente da provisão de serviços ecossistêmicos para a sua 

existência. Entretanto, no atual modelo econômico e social, o crescimento da 

população humana tem, em alguns casos, ultrapassado a capacidade de 

fornecimento pelos diversos ecossistemas (ANDRADE; ROMEIRO, 2009). 

Os serviços ecossistêmicos podem ser vistos como uma série de 

benefícios diretos ou indiretos obtidos pelos humanos a partir da natureza. 

Tais benefícios são tanto tangíveis, por exemplo, a água limpa, produtos 

agrícolas e madeira como não tangíveis, por exemplo, a regulação climática, a 

ciclagem dos nutrientes, além de aspectos da paisagem (DE GROOT et al., 

2002). A provisão de alimentos de boa qualidade é um serviço ecossistêmico 

por ser um bem natural o qual o ser humano manipula e dele usufrui 

conforme a sua vontade e necessidade. No entanto, para que o ser humano 

possa usufruir deste benefício da natureza, outros serviços ecossistêmicos 

são necessários, como por exemplo, a fertilidade do solo, a polinização de 

diversas espécies vegetais e a ciclagem da água (COSTANZA et al., 1997; 

SWINTON et al., 2007). 

As áreas verdes urbanas, assim como os espaços verdes residenciais 

apresentam importante papel na prestação destes serviços ambientais, uma 

vez que eles servem como abrigo e fonte de alimento para a fauna, além de 

fornecerem alimentos, remédios e espaço de lazer para a espécie humana. 

No entanto, deve-se ressaltar que a dinâmica de algumas áreas urbanas 

dificulta a prestação destes serviços ecossistêmicos. A intensa matriz cinza de 

material impermeável, encontrada em um mosaico de ruas, avenidas e 

edificações de cidades mal planejadas dificulta a permanência de populações 

minguantes de organismos polinizadores ou dispersores de espécies de 
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plantas com flores, além de dificultar outros serviços, como por exemplo, a 

infiltração e o armazenamento de água no solo. Isso reforça a necessidade de 

se ter políticas públicas ambientais adequadas para a construção de cidades 

sustentáveis. Isto também evidencia a importância de se estimular, na 

população, o hábito de cultivar plantas em quintais residenciais, uma vez que 

estes reservatórios verdes podem servir de abrigo para muitas espécies da 

fauna urbana. Calvet-Mir et al. (2012) ressaltam que para os moradores de 

Vall Fosca, nordeste da Espanha, os quintais residenciais desempenham 

diversos serviços ecossistêmicos oferecidos para o bem-estar humano. 

Porém, neste estudo, a população manifestou a categoria de serviços 

culturais como os mais importantes prestados pelos quintais. 

Estudos indicam que a interferência humana beneficia positivamente o 

manejo de algumas espécies (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002), 

principalmente daquelas capazes de promover serviços ecossistêmicos em 

pequena escala. Assim, torna-se importante conhecer o estado da arte da 

relação humanos-planta em espaços urbanos e rurais, uma vez que o manejo 

de algumas espécies pode tirar alguns grupos taxonômicos do risco de 

extinção e/ou promover uma diversidade de serviços prestados (GANDOLFO; 

HANAZAKI, 2011). 

Ainda no âmbito de cultivar plantas em quintais residenciais, o uso de 

espécies alimentícias pode ter outras implicações voltadas para o benefício 

humano, como por exemplo no setor econômico local. Isto significa que a 

produção caseira pode servir como mecanismo de autossuficiência alimentar, 

causando assim impacto no comércio local, com flutuações nos preços de 

mercados e mercearias (REYES-GARCÍA et al., 2012). Este conjunto de 

informações evidencia a importância de se manter quintais residenciais com 

plantas em áreas urbanas, principalmente quando se encontram bastante 

espécies de interesse ecológico, alimentício ou ornamental. 

 

4. CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM QUINTAIS  

 

No mundo atual, estudos que visam à conservação da biodiversidade 

são imprescindíveis, sejam eles em áreas florestais, ecossistemas aquáticos, 

em áreas rurais ou urbanas. O cultivo de plantas em quintais e suas formas de 

manejo apresentam valor significativo nos trabalhos de conservação, pois 

esses geralmente abrigam um variado número de espécies (KABIR; WEBB, 
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2008; DEVI; DAS, 2010, 2013). Os quintais são ricos em biodiversidade, fonte 

de recursos etnobotânicos e, além disso, segundo Blanckaert et al. (2004), 

precisam ser considerados para a conservação in situ e para o 

desenvolvimento de programas futuros voltados à preservação de espécies 

vegetais. Bardhan et al. (2012) ainda complementam que os sistemas 

agroflorestais representados pelos quintais podem ser efetivos na 

conservação de espécies vegetais, frente ao desmatamento e à degradação, 

os quais reduzem as áreas naturais de florestas e levam à perda da 

biodiversidade.  

Casas et al. (2006) analisaram os efeitos do manejo in situ e do cultivo 

sobre a morfologia e variabilidade genética do cacto Stenocereus stellatus, 

cujos frutos são comestíveis e utilizados por populações mexicanas. Segundo 

os autores, o manejo humano não somente mantém, mas também 

incrementa a diversidade morfológica e genética das populações 

manipuladas, em comparação aos representantes selvagens. Tais populações 

representam um papel relevante na manutenção da variabilidade genética da 

espécie, como no delineamento de estratégias para a sua conservação. 

Hemp (2006) analisou a flora natural, a vegetação, diversidade e 

estrutura de áreas de plantio em quintais localizados próximos à base do 

vulcão Kilimanjaro, na Tanzânia. Essas áreas, apesar de ameaçadas, mantêm 

uma alta biodiversidade, possuindo uma estrutura similar à floresta montana, 

com árvores, arbustos, lianas, epífitas e herbáceas. As espécies florestais são 

direta ou indiretamente favorecidas pelo uso da terra, formando um sistema 

agroflorestal sustentável. 

Um estudo realizado por Das e Das (2005) no vilarejo de Dorgakona, 

Barak Valley, nordeste da Índia teve por objetivo de avaliar o papel das 

pessoas que vivem nas zonas rurais no manejo e preservação da 

biodiversidade em sistemas de quintais tradicionais. Esse estudo mostrou 

haver uma grande diversidade de plantas selvagens e domesticadas no local, 

com predomínio de frutíferas. Evidenciou também, a complexidade dos 

sistemas agroflorestais presentes em quintais nas zonas rurais.  

Albuquerque et al. (2005) realizaram um estudo no município de 

Alagoinha (PE), região de clima seco no nordeste brasileiro. Os resultados 

mostraram que a estrutura florística dos quintais variou bastante, mas 

demonstrou uma significativa representatividade de grupos pertencentes à 

flora local, o que sugere que os quintais podem contribuir para a conservação 
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de espécies nativas. No mesmo sentido, Florentino et al. (2007) observaram 

que as plantas nativas são importantes componentes dos quintais 

agroflorestais em uma área na Caatinga brasileira, contribuindo para o uso 

sustentável dos recursos vegetais na região.  

Um recente estudo realizado por Wiehle et al. (2014) em quintais 

localizados nas Montanhas Nuba, província de South-Kordofan, no Sudão, 

traz importantes considerações sobre a forte relação das condições 

socioeconômicas da população e da diversidade de espécies vegetais 

encontradas nesses sistemas agroflorestais. Os autores evidenciaram que os 

quintais abrigam uma elevada riqueza de espécies e também que os 

produtores definem os seus cultivos de acordo com as necessidades de 

subsistência de suas famílias e as demandas do mercado - as quais nem 

sempre favorecem as espécies vegetais nativas da região. Alguns problemas 

relevantes como o pequeno tamanho dos quintais e dificuldades de acesso ao 

germoplasma das espécies nativas têm levado os produtores ao cultivo de 

plantas exóticas.  

Bernholt et al. (2009), também avaliando a riqueza e diversidade de 

espécies em quintais, mas no continente africano, na localidade de Niamey, 

na Nigéria, observaram que mais de 70% do total de espécies cultivadas nos 

quintais eram exóticas, relacionando tais resultados ao tamanho dos quintais, 

origem étnica, gênero e fatores socioeconômicos dos produtores. Somente 

produtores com melhores condições econômicas mantinham em seus 

quintais uma maior riqueza em espécies nativas. 

Kehlenbeck e Maass (2004) analisaram o espectro de espécies 

cultivadas nos quintais na Central Sulawesi, Indonésia, e também atribuíram 

as diferenças no número e composição de espécies às condições sócio 

econômicas dos produtores e à qualidade do solo. O tamanho e o tempo de 

existência desses quintais foram também fatores que contribuíram para as 

variações na diversidade de espécies e abundância da vegetação. 

Outro aspecto a ser considerado quando se justifica a importância do 

estudo da diversidade vegetal nos quintais é a relação que pode ser 

estabelecida entre a presença da vegetação e o sequestro de carbono. Em um 

momento no qual a intensificação do efeito estufa preocupa a humanidade e 

alerta para alterações climáticas globais, a capacidade de sequestro de 

carbono torna-se fator relevante nos estudos ambientais. 
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Um estudo realizado por Saha et al. (2009) em quintais localizados no 

Distrito de Thrissur, em Kerala, Índia, avaliou a relação entre a biodiversidade 

vegetal e o sequestro de carbono no solo, procurando examinar de que forma 

a densidade das árvores e outras características vegetais afetam esse 

processo. Os resultados mostraram que o estoque de carbono no solo estava 

relacionado diretamente à diversidade de plantas nesses quintais. Seguindo 

essa linha de raciocínio, Kumar (2011) analisou 839 quintais em Kerala, na 

Índia, e também afirma que os quintais tropicais possuem potencial para a 

conservação da agrobiodiversidade e para a mitigação das mudanças 

climáticas globais. Os resultados de seu trabalho mostraram que o estoque de 

carbono do solo variou de acordo com o tamanho do quintal e que pequenos 

espaços residenciais podem apresentar elevados estoques de carbono em 

relação aos de tamanho médio e grande. Segundo o autor, apesar de não ser 

ainda possível chegar a conclusões definitivas, a riqueza de espécies pode 

proporcionar maior estabilidade da matéria orgânica no solo, favorecendo o 

maior estoque de carbono. Tais estudos trazem perspectivas para aplicação 

desse conhecimento em estudos ecológicos mais amplos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS  

 

A relação do ser humano com as plantas já foi mais estreita, em 

situações onde eram melhor observadas as modificações da natureza e era 

feito amplo uso das plantas para benefício próprio humano. A utilização dos 

recursos naturais é uma prática multimilenar, onde o ser humano é um dos 

protagonistas ultrapassando dificuldades do processo evolutivo e chegando 

até os dias atuais. A interferência humana modifica não somente aspectos 

negativos, mas beneficia positivamente algumas formas de manejo. 

O cultivo de plantas em espaços residenciais ou espaços verdes 

privados contribui para a sustentabilidade urbana, provisão de serviços 

ecossistêmicos, conservação da biodiversidade, além de auxiliar na segurança 

alimentar. Os estudos revisados apontam altos níveis de diversidade genética 

de plantas nativas e exóticas que são conservadas nos quintais residenciais. 

Estudos indicam que na cidade de São Paulo a maioria das plantas é cultivada 

para fins ornamentais. Entretanto há ocorrência de plantas medicinais e 

alimentares nos espaços residenciais, sendo utilizadas para o consumo. 
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A diversidade de famílias botânicas se apresenta como uma boa 

alternativa para a manutenção de espécies polinizadoras e dispersoras nos 

centros urbanos, capazes de promover serviços ecossistêmicos em áreas 

vizinhas, mesmo que tal contribuição seja bastante limitada. Essa prática se 

enquadra em uma proposta de planejamento urbano sustentável, cuja 

principal característica fundamenta-se na busca do equilíbrio entre 

desenvolvimento humano e conservação do meio ambiente. 
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Capítulo 20 

 

 

CONSUMO HUMANO DE ÁGUA COMO DESAFIO AO 

DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 

 
Erich Kellner

127
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento das cidades, de maneira geral, corresponde às 

modificações quantitativas e qualitativas resultantes das necessidades de 

adaptações nas várias atividades urbanas e na infraestrutura que a elas 

servem. 

O crescimento físico da cidade, resultado do seu crescimento 

econômico e demográfico, se traduz na expansão da área urbana a partir da 

implantação de loteamentos, conjuntos habitacionais, indústrias, centros 

comerciais e/ou no adensamento que se processa nas áreas já urbanizadas e 

construídas, muitas vezes resultando em transformações dos cenários 

urbanos, quando construções existentes são substituídas por outras, mais 

adequadas às novas atividades. 

Dessa maneira, a localização das atividades urbanas deveria considerar 

a necessidade efetiva de espaços adaptados, e/ou acessibilidade desses 

espaços, as necessidades características às atividades decorrentes dos 

equipamentos urbanos considerados, além da possibilidade de utilização da 

capacidade ociosa ou da ampliação da infraestrutura existente. 

Com isso, é fácil perceber que o desenvolvimento das cidades 

influencia e é influenciado pelos vários subsistemas que formam a 

infraestrutura urbana. 

Em relação ao subsistema de abastecimento de água de uma cidade 

um dos primeiros aspectos a ser considerado é com relação ao volume 

populacional, pois um número maior de pessoas exige mais investimentos em 

infraestrutura e serviços básicos, necessários inclusive para diminuir a 
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vulnerabilidade social. No entanto, existem outros aspectos a serem 

considerados na relação entre população e ambiente urbano, como o 

consumo de água pela população. 

É importante mencionar que o consumo industrial e o agropecuário 

não foram diretamente abordados, embora representem o maior volume 

demandado e consumido. No Brasil, cerca de 17% do consumo de água é 

destinado à atividade industrial, enquanto 60% são direcionados à produção 

agrícola e ao desenvolvimento da pecuária. O uso municipal, que envolve 

atividades domésticas e comerciais, por sua vez, representa 20% do consumo 

total de água no país, segundo dados mais recentes disponibilizados pela FAO 

– Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2015), 

através do sistema AquaStat, e referente ao período de 2008-2010. 

Embora o consumo municipal seja relativamente menor em termos de 

volume, é no ambiente urbano que são tomadas as decisões que afetam 

diretamente o consumo de água, ou seja, são as demandas provenientes das 

áreas urbanas que estabelecem as diretrizes gerais para as atividades 

produtivas agropecuárias e industriais, constituídas por padrões de produção 

e de consumo específicos (CARMO, DAGNINO e JOHANSEN, 2014). 

Desta forma, este capítulo aborda alguns aspectos que influenciam o 

consumo de água e como eles se relacionam com o desenvolvimento das 

cidades. 
 

AMBIENTE, POPULAÇÃO E CONSUMO DE ÁGUA 
 

São aspectos importante do consumo de água o padrão, ou seja, 

como se consome a água, e o nível, que é o quanto se consome de água.  

De certa maneira, o nível de consumo está relacionado a 

características econômicas e climáticas, já o padrão de consumo está 

relacionado aos hábitos e, de certa forma, também as condições econômicas 

dos usuários. 

As diferenças regionais, por exemplo, existem e interferem nos níveis 

e padrões de consumo de água. 

Para ilustrar essa situação, utilizou-se os dados do SNIS – Sistema 

Nacional de Informação sobre Saneamento para o ano de 2010. 

O SNIS apoia-se em uma base de dados coletados em pesquisa 

realizada junto às prefeituras municipais e às prestadoras de serviços de água 
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e saneamento, contendo informações de caráter operacional, gerencial, 

financeiro e de qualidade, sobre a prestação de serviços de água, esgotos e 

manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Carmo, Dagnino e Johansen (2014) comentaram sobre a evolução e 

abrangência das informações coletadas ao longo do período de consolidação 

do banco de dados, podendo considerar efetiva a partir do ano-base de 2008. 

Além disso, a opção por se trabalhar com os dados do ano-base de 2010 

permitiu o cruzamento de informações do banco de dados do SNIS com 

aquelas obtidas a partir do censo demográfico realizado nesse ano pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011). 

Sendo assim, avaliou-se o consumo per capita de água consumida 

nos 4950 municípios que prestaram informações ao SNIS nesse ano, amostra 

essa que representa 89% dos municípios brasileiros. 

A Tabela 1 apresenta o número de municípios brasileiros para o ano 

de 2010 segundo as faixas de consumo de água per capita. 
 

Tabela 1: Distribuição do número de municípios por faixa de consumo per capita de água em 
relação a região do Brasil para o ano de 2010. 

 

Faixa de consumo 

per capita de água – 

IN022 

(L/hab.dia) 

Número de municípios por faixa de consumo per capita de água 

distribuídos por região Total de 

municípios 
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

0   40 4 36 0 0 2 42 

40   80 33 186 5 23 41 288 

80   120 142 1043 133 395 546 2259 

120   160 96 232 203 541 377 1449 

160   200 28 53 31 321 58 491 

200   240 18 19 11 113 33 194 

240   280 11 8 8 50 19 96 

280   320 5 5 11 25 5 51 

320   360 5 1 5 16 4 31 

360   400 1 3 0 10 2 16 

400   440 2 1 5 3 0 11 

440   480 0 1 0 0 2 3 

480   520 0 1 3 5 0 9 

520   560 0 1 1 5 0 7 

560   600 0 0 0 0 0 0 

600   640 0 0 1 0 0 1 

640   680 0 0 0 0 0 0 

680   720 0 0 0 0 1 1 

720   760 0 0 0 1 0 1 

Sem informação 104 204 49 160 98 615 

S 449 1794 417 1668 1188 5565 
 

Fonte: adaptado do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 2010) 
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Analisando a Tabela 1 é possível observar que, em termos de 

consumo, 42 municípios apresentaram, para o ano de 2010, consumo per 

capita de até 40 L/pessoa.dia, 2542 municípios apresentam consumo entre 40 

e 120 L/pessoa.dia. Com isso, é possível identificar que 2589 municípios 

brasileiros, o que corresponde a 46,5% dos municípios do país consumiam, 

em 2010, até 120 L/pessoa.dia. 

Definir ou mesmo fixar um volume mínimo de água para atender as 

necessidades diárias básicas do ser humano é um aspecto de difícil 

determinação, pois envolve questões culturais, sociais econômicas e até 

mesmo subjetivas sobre a quantidade mínima necessária. Essa dificuldade na 

estimação de um volume mínimo de água per capita transparece na 

indeterminação de valor específico a ser garantido a todos os usuários dos 

sistemas de abastecimento de água. 

Para exemplificar essa situação, ao mesmo tempo em que Gleick 

(1996) propôs o volume de 50 litros/pessoa.dia como sendo a quantidade 

mínima de água potável para que o ser humano possa suprir suas 

necessidades básicas, Brasil (1992) sugere na Agenda 21 Global que, até o ano 

2000, a população urbana tenha disponível 40 litros/pessoa.dia de água 

potável. 

De qualquer maneira, ao se buscar a quantificação mínima para o 

consumo diário, deve-se considerar que muitos usos da água ocorrem, em 

grande parte, no contexto doméstico, como por exemplo, para beber, para 

cozinhar ou para lavar as mãos; outros usos podem ocorrer fora do contexto 

doméstico, como por exemplo, lavagem de roupa ou mesmo banho. Assim, 

para se estimar um volume diário per capita mínimo de água potável para uso 

doméstico, faz-se necessário interpretar esses usos diversos de maneira a 

garantir os volumes mínimos necessários para o contexto da comunidade 

analisada. 

 A Figura 1 permite que se visualize a participação de cada uma das 

regiões brasileiras nas faixas de consumo estabelecidas na análise.  
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Figura 1: Participação percentual das regiões brasileiras distribuídas por faixas de consumo 
 

 
Fonte: adaptado do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 2010). 

 

Analisando a distribuição percentual das regiões dentro das faixas de 

consumo estabelecidas, conforme apresentado na Figura 1, percebe-se que 

há predominância dos municípios da região Nordeste para consumos 

inferiores a 120 L/pessoa.dia. Como contraponto, a região Sudeste é a que 

apresenta maior percentual de municípios com consumo superior a 240 

L/pessoa.dia. 

 A partir dos dados apresentados é possível observar as significativas 

diferenças dos níveis de consumo entre as regiões do Brasil, assim como nos 

municípios do interior dos próprios estados. Segundo Sawer (2002) o 

consumo mais elevado é concentrado nas capitais e nas regiões ao seu redor, 

sugerindo assim a influência da própria dinâmica populacional e 

desenvolvimento destas regiões. 

 

ASPECTOS QUE INFLUENCIAM O CONSUMO DE ÁGUA 
 

De acordo com Kates (2000), ao contrário da população, cujos 

fenômenos de nascimento e mortes são relativamente bem definidos, não há 

consenso similar sobre a abrangência que a noção de consumo compreende. 

Para os físicos, o consumo contempla as transformações de matéria em 
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energia com crescente entropia. Os economistas afirmam que o consumo 

trata de gastos do consumidor com bens e serviços, diferenciando-se, por 

consequência, da sua produção e distribuição. Para os ecologistas, o consumo 

denota a obtenção de energia e nutrientes decorrentes dos processos de 

alimentação dos seres vivos. Os sociólogos, por sua vez, distinguem o 

consumo como um status simbólico, especificamente quando os indivíduos 

utilizam suas rendas para atingir um determinado status social por meio da 

aquisição de bens materiais, de consumo e de informação. A autora aponta, 

então, a existência de três grandes grupos de elementos definidores do 

consumo: energia, materiais e informação.  

Kates (2000) e Dalton et al. (2008) sustentam que diferenças nos 

padrões específicos de renda, entre outras variáveis, implicam, direta e 

indiretamente em distintos níveis de consumo e demanda.  

A demanda urbana de água corresponde à quantidade total de água 

necessária para as diversas intenções de utilização em uma área demarcada, 

sendo um fator importante para o planejamento e gestão de um Sistema de 

Abastecimento de Água. Para isso, normalmente são empregados métodos 

de previsão obtidos da análise de séries temporais combinadas 

estatisticamente para se estimar o futuro consumo. 

Magalhães, Moreno e Galvão Junior (2001), ao estudarem o consumo 

de água em 133 municípios com população de até 100.000 habitantes, não 

identificaram correlação entre o tamanho da população atendida e o 

consumo de água, embora tenham apontado que cada região possui variáveis 

específicas que interferem no consumo per capita de água. 

Dias, Martinez e Libânio (2010) observaram que o consumo per capita 

de água varia segundo a renda per capita da população ou o rendimento 

domiciliar, fato este corroborado por Lucatti e Kellner (2014). 

Feil e Hatinger (2014) ao estudarem o Sistema de Abastecimento de 

Água do município de Lageado (RS) apontaram para fatores ambientais 

quando observaram forte correlação entre o consumo de água e a umidade 

relativa do ar; os fatores econômicos quando correlacionaram com a tarifa 

média de água e a fatores demográficos na correlação com a população total. 

Ninomiya, Kellner e Akutsu (2013) já haviam observado a correlação entre a 

umidade relativa do ar, com base mensal, como um importante fator de 

análise do nível e do padrão de consumo, o que não se repetiu com base na 

média histórica. 
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A partir da análise do consumo per capita de água consumida nos 4950 

municípios que prestaram informações ao SNIS no ano de 2010 e 

apresentado na Tabela 1, observou-se a relação entre o consumo de água e o 

preço referente a Tarifa Média Praticada (IN004), conforme apresentado na 

Tabela 2. 

Ao analisar os dados apresentados na Tabela 2, é possível observar 

que embora a região Nordeste tenha apresentado o menor consumo médio 

per capita (105,5  40,5 L/pessoa/dia) a tarifa média praticada 

(R$1,97 1,58/m
3
) não foi a menor, se comparado, por exemplo, a tarifa 

média praticada na região Sul. Apenas como exemplo, embora a cidade de 

Nina Rodrigues (MA) praticasse a menor tarifa média de água consumida (de 

R$0,22/m
3
) da amostra para a Região Nordeste, seu nível de consumo (99,6 

L/pessoa/dia) era superior a 52,7% dos níveis de consumo observados nessa 

mesma amostra. 
 

Tabela 2: Comparação entre o consumo médio per capita de água e a tarifa média praticada 

distribuídos por regiões do Brasil para o ano de 2010. 
 

Região 

Porcentagem 

dos municípios 

considerados 

(%) 

Consumo médio per capita 

IN022 

Tarifa Média Praticada 

IN004 

Média 

(L/hab/dia) 

DP 

(L/hab/dia) 

CV 

(%) 

Média 

(R$/m3) 

DP 

(R$/m3) 

CV 

(%) 

Norte 76,8% 133,6 60,8 45,5 2,00 1,03 51,5 

Nordeste 88,6% 105,5 40,5 38,4 1,97 1,58 80,2 

Centro 

Oeste 
88,3% 147,6 69,9 47,4 2,34 0,85 36,3 

Sudeste 90,4% 156,6 63,5 40,6 1,88 0,96 51,1 

Sul 91,8% 126,4 46,1 36,5 2,88 1,55 53,8 
 

Nota: DP: desvio padrão; CV: coeficiente de variação  

Fonte: Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 2010) 

 

Assim, embora a tarifa cobrada pelo consumo da água deva exercer 

influência no padrão de consumo, esse aspecto deve ser analisado como 

característica regional. 

Dessa maneira, avaliou-se sete aspectos que poderiam influenciar o 

consumo médio per capita nos municípios do Estado de São Paulo. Para isso 

foi utilizado a base de dados do SNIS (2010) sendo selecionadas as seguintes 

variáveis: IN022 - Consumo médio per capita de água (L/pessoa./dia), AG026 - 

População urbana atendida com abastecimento de água (Habitantes), IN001 - 
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Densidade de economias de água por ligação (econ./lig.), IN004 - Tarifa média 

praticada (R$/m³), IN005 - Tarifa média de água (R$/m³), IN009 - Índice de 

hidrometração (percentual), IN023 - Índice de atendimento urbano de água 

(percentual) e Renda Média per capita (R$/Habitantes), segundo o IBGE 

(2011). 

Dos 645 municípios do Estado de São Paulo, 583 municípios 

participaram e/ou encaminharam por meio dos operadores dos serviços de 

saneamento, os dados para formação do banco levantamento constante do 

SNIS (2010).  

Inicialmente agrupou-se os municípios em função de faixas de 

consumo per capita de água, conforme apresentado na Figura 2. Ao analisar o 

conjunto amostral percebeu-se que nem todos os operadores de serviços de 

saneamento informaram a totalidade dos dados sendo, portanto, excluidos 

da amostra. Assim, a amostra considerada para análise estatística resultou 

em 534 municípios, o que representou 82,8% dos municípios do estado de 

São Paulo. 

Ao analisar os gráficos apresentados na Figura 2 é possível observar 

que, aproximadamente 75,3% dos municípios paulistas analisados possui 

nível médio de consumo per capita abaixo de 190 L/pessoa.dia. Municípios 

como São Carlos (189,1 L/pessoa.dia), São Paulo (184,6 L/pessoa.dia), Tupã 

(171,7 L/pessoa.dia) fazem parte desse universo. 
 

Figura 2: Distribuição do número de municípios paulistas por faixas de  

consumo per capita para o ano de 2010. 
 

 

 
Fonte: adaptado do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 2010). 
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De maneira semelhante é possível perceber que 63 municípios do 

universo amostral, que representam 11,8% da amostra, apresentaram 

consumo superior a 240 L/pessoa.dia. Municípios como Potirandaba (734,4 

L/pessoa.dia), Colina (552,0 L/pessoa.dia), Caconde (257,7 L/pessoa.dia) 

fazem parte desse universo. 

 Foram analisados os oito parâmetros considerados para o universo 

amostral formado pelos 534 municípios paulistas, cujos valores característicos 

estão apresentados na Tabela 3. 

Inicialmente, a fim de estudar a influência destes parâmetros na 

característica de interesse (consumo médio per capita de água), aplicou-se o 

modelo ANOVA. Em seguida foi avaliado, para cada parâmetro, o p-valor, 

também denominado nível descritivo do teste de hipótese, que representa a 

probabilidade de que a estatística do teste tenha valor extremo em relação 

ao valor observado quando a hipótese é verdadeira, sendo considerado válido 

quando p-valor<5%. 

 Assim, considerando os 7 graus de liberdade, a ANOVA resultou o 

fator estatístico F = 29,42 para F significativo = 2,38E-34, ou seja, para que os 

resultados sejam significativos, isto é, se a probabilidade P for inferior a 5%, o 

valor de F precisa ser maior que o de F significativo. Em outras palavras, 

percebeu-se que existe uma relação significativa entre o consumo médio per 

capita de água e os fatores analisados. 
 

Tabela 3: Valores característicos dos parâmetros analisados para a amostra com 534 munícipios 

paulistas para o ano de 2010. 
 

Parâmetro Consideradp Máximo Mínimo Médio DP CV (%) 

IN022 - Consumo médio per capita 
de água (L/hab/dia)a 734,3 88,1 178,6 58,3 33% 

Renda Média per capita (R$/hab)b 1578,74 205,84 605,81 161,63 27% 

AG026 - População urbana atendida 
com abastecimento de água (hab)a 11523447 621 70288 491658 699% 

IN001 - Densidade de economias de 
água por ligação (econ./ligação)a 2,88 1 1,06 0,14 14% 

IN004 - Tarifa média praticada 
(R$/m3)a 3,24 0,16 1,45 0,53 36% 

IN005 - Tarifa média de água (R$/m³) 3,38 0,19 1,57 0,54 34% 

IN009 - Índice de hidrometração (%)a 100,0% 1,5% 98,9% 7,2% 7% 

IN023 -Índice de atendimento 
urbano de água (%)a 100,0% 43,5% 97,3% 7,5% 8% 

Nota: DP – Desvio padrão. CV – Coeficiente de variação (%). Fonte: a) SNIS (2010) / b) IBGE (2011) 
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As probabilidades (p-valor) obtidas para cada um dos parâmetros 

relacionados com o consumo médio per capita de água estão apresentados 

na Tabela 4. 
 

Tabela 4: P-valores obtidos para os parâmetros relacionados com o consumo médio per capita de 
água, com base na amostra considerada de 534 munícipios paulistas para o ano de 2010. 

 

Parâmetro Considerado na relação com o consumo médio per capita (IN022) 
p-valor 

(%) 

Renda Média per capita (R$/hab) 0,000% 

AG026 - População urbana atendida com abastecimento de água (hab) 40,251% 

IN001 - Densidade de economias de água por ligação (econ./ligação) 11,640% 

IN004 - Tarifa média praticada (R$/m3) 56,460% 

IN005 - Tarifa média de água (R$/m³) 0,693% 

IN009 - Índice de hidrometração (%) 0,277% 

IN023 -Índice de atendimento urbano de água (%) 0,006% 

 

 

Analisando os P-valores obtidos e apresentados na Tabela 4, é possível 

perceber que os parâmetros AG026 - População urbana atendida com 

abastecimento de água, IN001 - Densidade de economias de água por ligação 

e IN004 - Tarifa média praticada não foram significativos na correlação 

pretendida. 

A Figura 3 apresenta os gráficos obtidos com a correlação entre o 

consumo médio per capita de água e os parâmetros que mostraram maior 

significância com ele, que são: renda média per capita, tarifa média de água, 

índice de hidrometração, índice de atendimento urbano de água. 
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Figura 3: Gráficos de correlação linear entre o parâmetro IN022 - Consumo médio per capita de 

água e: (a) Renda Média Per capita, (b) IN005 - Tarifa média de água, (c) IN009 - Índice de 

hidrometração, (d) IN023 -Índice de atendimento urbano de água, obtido para o universo 

amostral formado pelos municípios paulistas analisados no ano de 2010. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Ao analisar os gráficos apresentados na Figura 3.a, pode-se perceber 

que a renda média das pessoas de uma cidade afeta diretamente o consumo 

de água como apontado por vários pesquisadores (DIAS, MARTINEZ e 

LIBANIO, 2010; CARMO, DAGNINO e JOHANSEN, 2014; LUCATTI e KELLNER, 

2014), corroborando Kates (2000) e Dalton et al. (2008) que sustentam que 

diferenças nos padrões específicos de renda implicam, direta e indiretamente 

nos níveis de consumo. 

Por outro lado, a Figura 3.b indica que quanto maior o preço da tarifa 

média de água cobrada, menor é o consumo de água pela população, uma 
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vez que está diretamente relacionada à capacidade econômica da população, 

conforme já apontado por Lucatti e Kellner (2014). 

A Figura 3.c permite observar que quanto maior o índice de 

hidrometração em uma cidade, menor é o consumo médio de água pela 

população, uma vez que a adoção da medição do consumo nas unidades 

autônomas permite a cobrança pelo uso da água o qual é afetado pelo poder 

econômico dos usuários. 

A Figura 3.d permite visualizar que com o aumento do atendimento 

urbano de água ocorre uma pequena, mas ainda assim considerável redução 

no nível de consumo. Com isso, a busca pela universalização dos serviços de 

saneamento, em especial pelo de abastecimento público de água, ocasionaria 

o aumento no nível de consumo, porém, com a redução nos padrões de 

consumo, a partir da medição e da cobrança pelo uso da água consumida, 

acarretaria, consequentemente, em níveis de consumo per capita menores, 

decorrentes dessas medidas. 
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