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APRESENTAÇÃO

Prof. Dr. Silvio S. Macedo – FAUUSP

Responsável pelo Lab. QUAPÁ

Quando se fala em forma urbana de imediato nos vem a memória os trabalhos de Gordon 

Cullen e Kevin Lynch e de uma série de estudiosos europeus, como Conzen, Castaldi, Moudon 

e outros que durante o século XX desenvolveram estudos importantes sobre a forma das 

cidades, criando escolas de morfologia urbana, mas dedicando-se especialmente ao estudo 

dos fenômenos morfológicos europeus e eventualmente de cidades americanas, caso de Lynch.

A América Latina, assim como a África e a maioria dos países da Ásia somente em estudos 

mais recentes têm sido abordadas com alguns exemplos pitorescos ou com algumas 

intervenções em áreas pobres, praticamente a experiência local sendo focalizada apenas 

pelos estudiosos de seus países, muitas vezes referenciada por métodos e procedimentos 

europeus e americanos de estudo.

Nos anos 1980, no Brasil, houve um grande interesse no estudo da forma urbana e do desenho 

urbano, tendo sido o Sedur - Seminário de Desenho Urbano, realizado em Brasília, um 

marco deste interesse. Naquela época participamos de três das suas quatro edições, tendo 

acompanhado as discussões levantadas por Frederico Holanda, Maria Elaine Kolsdhorf, 

Carlos Nelson dos Santos e outros mais.

Houve interrupção da série de eventos, mas os estudos continuam sendo elaborados, mas 

poucas são as publicações a respeito, como as de Frederico Holanda, sempre focalizando 

Brasília e de Vicente Del Rio. A maioria se constituindo de teses e dissertações de mestrado 

nem sempre divulgadas, apesar de sua importância no avanço do conhecimento.

A forma da cidade brasileira continua de fato bastante desconhecida na sua totalidade, apesar 

dos estudos feitos e de um modo um tanto isolado e fragmentado quando se trata de morfologia. 

Por outro lado, os estudos ligados aos processos urbanísticos, aos conflitos sociais, ao 

planejamento urbano são comuns e grandes avanços têm sido feitos, mas a forma da cidade 

não faz parte destes estudos, que em geral tendem a dar pouco valor a constituição física da 

cidade e, portanto, à sua paisagem.

Iniciamos na FAUUSP em 2006, uma série de pesquisas sobre espaços livres urbanos e a partir 

de 2012 associamos a estes estudos a busca pelo conhecimento da forma da cidade brasileira.
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A forma é enfocada principalmente em sua materialidade e como meio de expressão física da 

paisagem urbana e como tal pode ser representada e apresentada. Os espaços livres são considerados 

como infraestrutura urbana, pela qual ocorre significativa parte do cotidiano urbano.

Este livro traz como conteúdo as primeiras reflexões realizadas pelo grupo de pesquisadores 

da rede QUAPÁ SEL de pesquisa, coordenados pelos pesquisadores do laboratório QUAPÁ – 

Quadro do Paisagismo no Brasil do departamento de Projeto da FAUUSP, durante os anos 

de 2011 e 2012, e são sobre o assunto forma urbana e o seu relacionamento intrínseco com o 

sistema de espaços livres da cidade.

É composto de uma série de 14 artigos e mostram uma parte dos resultados até então obtidos, 

(anos de 2013 e 2014).

• Os dois primeiros enfocam procedimentos metodológicos para análise e entendimento 
da forma e dos espaços livres urbanos;

• Seis (do 3 ao 8) refletem sobre a forma urbana com exemplos específicos;

• Três tratam do uso de parques e seus espaços livres, inclusive dos espaços livres 
corporativos (do 9 ao 11)

• O restante (do 12 ao 14) focalizam novos padrões morfológicos, como condomínios 
e loteamentos fechados e empreendimentos residenciais de classe média e alta e do 
programa “Minha Casa Minha Vida”. São eles: 

1 _ “Os sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana 
contemporânea no Brasil: produção e apropriação - Quapá Sel II”, de autoria de 

Silvio Soares Macedo, Eugenio Fernandes Queiroga, Ana Cecília de Arruda Campos, Rogério 

Akamine, Fábio Mariz Gonçalves, Fany Galender, João Meyer, Jonathas M. P. Silva, Helena 

Napoleon  Degreas e Vanderli Custódio, que se constitui em uma apresentação  do projeto 

temático de pesquisa em andamento no laboratório que gerou os trabalhos apresentados 

neste livro. Esta além de conter o projeto, com seus objetivos e procedimentos e seu estado de 

desenvolvimento em 2014, traz um texto reflexivo sobre forma urbana e sistema de espaços 

livres, que busca avançar sobre o estado da arte.

2	_	 “Produção	 cartográfica	 e	 iconográfica	 como	 instrumento	 de	 análise” de 

autoria de parte dos pesquisadores do grupo e apresenta os procedimentos de documentação 

cartográfica em desenvolvimento no projeto e é de autoria de Silvio Soares Macedo e Ana Cecília 

M. de Arruda Campos apoiados pela equipe de pesquisadores discentes que colaboraram na 

formulação dos mapas temáticos os estudantes Rafael Lopez Pegoraro, Patricia Eiko Aguchiku, 

Fernanda Zironian Lobão, Luis Nascimento e Renan Cruz.
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3_ “Restruturação técnico produtiva, forma urbana e espaços livres”, de autoria 

de Vanderli Custódio, que apresenta uma relação entre as mudanças ocorridas no setor 

técnico-industrial na década de 1990 e as consequências para a consideração da forma 

urbana recente.

4 _ “Espaços livres na forma urbana: uma relação sistêmica. Três cidades 
médias”, de autoria de Ana Cecília Campos, Eugenio Queiroga e Vanderli Custódio que 

comparam as cidades de Campina Grande, Uberlândia e Uberaba.

5 _ “Lugar público e forma urbana na urbanização contemporânea brasileira” 
de autoria de Eugenio Queiroga e traz reflexões sobre a forma urbana brasileira e sua inter-

relação com o sistema de espaços livres.

6 _ “O estudo dos espaços livres associados ao sistema viário das cidades 
brasileiras”, de autoria de Fabio Mariz Gonçalves que desenvolve um texto sobre a rua como 

o mais importante elemento do sistema de espaços livres de uma cidade.

7 _ “Forma urbana e multidisciplinaridade: contribuições para a Revisão do 
Plano Diretor Estratégico de São Paulo”, de autoria de Eugênio Queiroga, João Meyer e 

Silvio Macedo que tecem considerações de como os espaços livres poderiam ser considerados 

no Plano Diretor de São Paulo.

8 _ “São Paulo, áreas centrais, espaços livres e forma urbana”, de autoria de Silvio 

Macedo, Eugênio Queiroga, João Meyer, Jonathas Silva e Rogério Akamine que refletem sobre 

as centralidades paulistanas sua morfologia e espaços livres.

9 _ “Potencial para o lazer dos parques municipais”, de autoria de Luciana Satiko que 

faz uma reflexão sobre o sistema de parques de São Paulo em 2013, focalizando em especial o 

“Programa 100 parques” da gestão municipal então em curso.

10 _ “Sistema de espaços livres: análise do uso e apropriação de parques na 
cidade de São Paulo”, de autoria de Rogério Akamine, traz resultados de pesquisas sobre a 

utilização de parques paulistanos, pesquisas estas que vem desenvolvendo há anos dentro do 

laboratório e do projeto temático.

11 _ “Espaços livres corporativos: uma possibilidade de transformação da 
paisagem da cidade de São Paulo”, de autoria de Fany Galender que contribui com 

a análise de exemplos de espaços livres privados derivados da implantação de edifícios 

corporativos, mas que são de acesso público.
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12 _ “Sistema de espaços livres e forma urbana de Umuarama”, de autoria de Silvio 

Soares Macedo e Alexander Fabbri Hulsmeyer, resultado da tese defendida por Alexander sobre 

os espaços livres na constituição da forma urbana de Umuarama, no Noroeste Paranaense. 

13 _ “Análise Comparativa das Legislações Urbanísticas e Ambientais em Áreas 
de Urbanização Dispersa e Fragmentada: Estudo de Municípios do Vetor Oeste 
da Região Metropolitana de São Paulo”, de autoria de Leonardo Loyolla Coelho e 

Viviane Ribeiro Viana que refletem sobre os espaços livres e a forma urbana na RMSP a partir 

do recorte dos municípios que formam o vetor oeste metropolitano.

14	_	 “Reflexões	 sobre	 a	 dinâmica	 da	 produção	 imobiliária	 na	 Região	
Metropolitana de São Paulo: os impactos formais e sociais de empreendimentos 
imobiliários	voltados	para	a	faixa	1	do	programa	‘Minha	Casa	Minha	Vida” e os 

lançamentos imobiliários de alto padrão na Granja Viana” de autoria de Verônica Donoso, 

estudo importante para o conhecimento da constituição da forma urbana da metrópole 

paulistana da segunda década do século XXI.
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OS SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES NA 
CONSTITUIÇÃO DA FORMA URBANA 

CONTEMPORÂNEA NO BRASIL: PRODUÇÃO E 
APROPRIAÇÃO – QUAPÁ-SEL II

Prof. Dr. Silvio Soares Macedo (FAUUSP)

Prof. Dr. Eugenio Fernandes Queiroga (FAUUSP)

Profa. Dra. Ana Cecília de Arruda Campos (PUC-Campinas) 

Prof. Dr. Rogério Akamine (Pesq. Lab. QUAPÁ)

Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves (FAUUSP) 

Arq. Fany Galender (Pesq. Lab. QUAPÁ)

Prof. Dr. João Meyer (FAUUSP)

Prof. Dr. Jonathas M. P. Silva (PUC-Campinas) 

Profa. Dra. Helena Silva Degreas (Lab. QUAPÁ) 

Profa. Dra. Vanderli Custódio (IEB-USP)

Introdução

Este projeto de pesquisa dá continuidade ao Projeto Temático de Pesquisa “Os Sistemas de 

Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil – QUAPÁ-SEL”. 

Tal projeto foi concluído no quatriênio entre março de 2007 e abril de 2011, foi formulado 

pelo Laboratório QUAPÁ da FAUUSP e teve como coordenadores nacionais os doutores 

Silvio Macedo e Eugenio Queiroga (respectivamente coordenador e vice coordenador do 

Laboratório QUAPÁ). O QUAPÁ-SEL foi apoiado, no Estado de São Paulo, pela FAPESP 

(Projeto Temático de Pesquisa e bolsas de iniciação científica, mestrados e doutorados, para 

vários integrantes do projeto, orientados por Macedo e Queiroga), e pelo CNPq (bolsas de 

produtividade em pesquisa – ambos – e bolsas de iniciação científica para orientandos e da 

CAPES (bolsas de mestrado e outros auxílios a integrantes do projeto).

O QUAPÁ-SEL criou e consolidou a maior rede nacional de pesquisa na subárea de Paisagismo, 

contando, atualmente com núcleos de pesquisadores nas seguintes universidades: UFSM, 

UFSC, UFPR, USP, PUC-Campinas, UFRJ, UFMG, UFES, UFAL, UFPE, UFRN, UNIFOR, 

UNAMA e UFMS. Nestes núcleos foram realizadas inúmeras pesquisas desde o nível da 

iniciação científica até mestrados e doutorados. Realizaram-se 23 oficinas de pesquisa em 

todas as regiões do país e, até 2010, foram cinco Colóquios QUAPÁ-SEL – encontros anuais 

dos pesquisadores da Rede QUAPÁ-SEL. Os resultados parciais da pesquisa foram publicados 
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na forma de artigos em revistas científicas da área, inclusive em número especial da Revista 

Paisagem e Ambiente (n. 26); livro organizado por Vera Tângari, Rubens de Andrade e Mônica 

Schlee (2009) e vários trabalhos apresentados em eventos científicos internacionais – ISUF 

e IFLA – e nacionais – ENEPEAs, ENANPARQ e ENANPURs.

O Laboratório QUAPÁ se constitui dos seguintes pesquisadores, além de seus coordenadores 

nacionais: Dra. Vanderli Custódio IEB/USP, Dr. Fábio Mariz Gonçalves (FAUUSP), Dr. João 

Meyer (FAUUSP), Arqta. Fany Galender, Pesquisadora do LAB-QUAPÁ e Prefeitura Municipal 

de São Paulo, Dr. Rogério Akamine (UNINOVE), Dr. Jonathas M. P. Silva (PUC-Campinas), 

Dra. Ana Cecília de Arruda Campos (LAB-QUAPÁ- PUC-Campinas), Dra. Helena Napoleon 

Degreas (FIAM FAAM) e com a colaboração do Ms. Roberto Vignola Jr. Paisagista (LAB - 

QUAPÁ/Prefeitura Municipal de São Paulo) e do Dr. Manuel Lemes (PUC- Campinas).

Pontos de reflexão do projeto Quapá Sel

Conceituação dos espaços livres:

i. Compreensão das bases técnicas e conceituais dos gestores e as iniciativas de qualificação 
dos espaços livres – durante o período foram feitas visitas e contatos com entidades 
gestoras dos espaços livres nas cidades em estudo, ao menos uma por cidade, de modo a 
avaliar seu papel na constituição dos sistemas e detectar dificuldades, sucessos e conflitos;

ii. A estruturação recente dos sistemas de espaços livres em centros urbanos 
importantes do país;

iii. A relação de dependência existente entre os espaços livres públicos e privados;

iv. A pertinência dos processos de planejamento dos sistemas de espaços livres vigentes 
no país. O resultado para nós é bastante satisfatório, de um lado, pois os investimentos 
em espaços livres são de grande monta, por outro aspecto,  se mostrou criticável, pois 
as estruturas de gestão em geral estão bastante aquém dos investimentos feitos, não 
conseguindo suportar uma manutenção constante da totalidade dos espaços dos sistemas;

v. A contribuição dos diversos sistemas de espaços livres para a constituição da esfera 
pública – a discussão do conceito esfera pública e sua relação com alguns dos tipos de 
espaços públicos;

vi. Complementação do banco de dados do laboratório QUAPÁ – durante o período foram 
criados 100 mapas temáticos principais, especialmente concebidos e desenvolvidos para 
a pesquisa e a partir deles foram gerados já mais 150 mapas de detalhamento. Foram 
ainda feitas cerca de 25.000 fotos aéreas e de chão dos sistemas de espaços livres em 
estudo, que foram incorporadas ao banco de imagens do laboratório. Este material está 
todo disponível para consulta no Laboratório QUAPÁ e nos núcleos que constituem 
a rede de pesquisa QUAPÁ-SEL. Revisão dos modelos e conceitos que direcionam o 
pensamento gerador de planos de espaços livres e afins.



11

Dos métodos adotados – colóquios e oficinas

O modelo foi aprimorado e sua formatação final já foi inclusive aplicada por outros grupos 

de pesquisa em Vitória, Florianópolis e Rio de Janeiro.

Organizamos pelo Brasil 23 oficinas, uma por cidade pesquisada e duas em São Paulo. Será 

feita neste ano de 2011 uma oficina em Porto Alegre complementando em continuidade aos 

trabalhos da pesquisa.

Os colóquios foram criados pela necessidade de congregar os pesquisadores da rede em um 

mesmo lugar de modo a se entabular discussão ampla sobre as pesquisas em andamento e 

estabelecer padronização conceitual e metodológica. Consistem na apresentação de trabalhos 

e atividades coletivos de ateliê, nos quais são analisados e apresentados mapas temáticos e 

discutidos conceitos e finalmente apresentação coletiva dos debates. Os colóquios se mostraram 

eficientes no processo de avaliação do desenvolvimento dos trabalhos e hoje se constituem em 

evento científico anual do grupo e da rede de pesquisa, já tendo sido feitas oito edições até 2013, 

três em São Paulo, uma em Curitiba, 2 no Rio de Janeiro e uma em Campo Grande.

Dos mapas temáticos

Foram criados quatro tipos de mapas temáticos, dois referentes aos espaços livres 

intraquadra em a intensidade de verticalização também intraquadra, executados em ARCGIS 

e os demais, derivados de mapas síntese produzidos nas oficinas, analisando elementos da 

paisagem, mancha urbana e características dos espaços livres públicos no sistema de cada 

cidade, executados em Adobe Ilustrator.

Foram elaborados na totalidade mais de 200 mapas temáticos (de verticalização e espaços 

livres por quadra das 40 cidades estudadas e das regiões metropolitanas de Campinas, São 

Paulo e Vitória).

A continuidade entre os projetos QUAPÁ-SEL e QUAPÁ-SEL II se dá pela perspectiva do 

entendimento da importância dos sistemas de espaços livres nas cidades brasileiras e 

pela necessidade de aprofundamento das questões já levantadas. No primeiro projeto 

temático buscou-se observar as relações entre tais sistemas, sejam públicos ou privados, e 

a esfera pública contemporânea brasileira. Durante todo o seu período nos aproximamos e 

tangenciamos questões ligadas à forma urbana, tanto nos estudos espaciais de legislação, 

como no entendimento das quadras e seus espaços livres e ainda da paisagem das cidades em 

questão. Neste projeto a ênfase está nas relações de produção e apropriação que se estabelecem 

entre os sistemas de espaços livres e a constituição da forma urbana brasileira na atualidade.
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Forma Urbana como objeto de pesquisa

A forma urbana se constitui, enquanto sistema, de espaços livres e edificados, públicos e 

privados, legais e ilegais, acolhedores ou excludentes. É produto social e, ao mesmo tempo, 

condição para o processo social (LEFEBVRE, 1974). Vários autores vêm se debruçando, no 

Brasil, sobre os estudos morfológicos na Área de Arquitetura e Urbanismo1, mas ainda de 

modo isolado e fragmentado. Mas apesar deste avanço o que se tem nesta primeira década 

do século é a fragmentação  de estudos (PEREIRA  COSTA,  2006,  2007  e  2008,  TÂNGARI,  

2007,  p.  ex.)   e a inexistência no Brasil de novas investigações mais gerais sobre a questão 

que foi, por motivos diversos, relegada a um segundo plano. Algumas  publicações   doperíodo 

detêm-se a aspectos funcionais do desenho urbano, constituindo-se em manuais práticos.2

Existem exceções importantes e, recentemente, o único momento de convergência nacional 

foi o ISUF – International Seminar of Urban Form realizado em 2007 sob os auspícios da UFMG 

e de seu grupo de pesquisadores encabeçado por Stael Alvarenga e Marieta Maciel, e o livro 

organizado por Vicente Del Rio e publicado nos Estados Unidos denominado Contemporary 

Urbanism in Brazil – Beyond Brasília.

Pretende-se, nesta pesquisa, a (re) união e o debate com o maior número de pesquisadores 

sobre o assunto, de modo que se tenha uma visão atualizada, crítica e abrangente do estado da 

arte na realidade brasileira. Esta pesquisa pretende contribuir neste debate, a partir do olhar 

do sistema de espaços livres, entendendo como elemento ainda fundamental da vida pública.3

Imagina-se, pois, congregar conhecimento e esforços de modo ao entendimento dos padrões 

tipológicos dos tecidos urbanos brasileiros e de seu papel na constituição dos sistemas de 

espaços livres e, de modo indireto, na constituição da esfera pública nestes espaços.

A forma não tem existência autônoma.4  Esta é a primeira assertiva a se fazer quando se 

propõe uma investigação sobre qualquer tipo de forma. O reconhecimento da importância da 

forma no processo socioespacial significa compreendê-la como categoria analítica do espaço. 

1 Entre os pioneiros dos estudos morfológicos no País estão: Benamy Turkienicz, Frederico Holanda, Maria 
Elaine Kohlsdorf e Vicente del Rio Nascimento.

2 MASCARÓ, Juan L. Infra-estrutura da Paisagem. Porto Alegre: Masquatro, 2008.
   . Loteamentos Urbanos. Porto Alegre: Masquatro, 2005.[2003]
 MASCARÓ, Juan L.; YOSHINAGA, Mario. Infra-estrutura Urbana. Porto Alegre: Masquatro, 2005. 

MASCARÓ, Lucia E. A. R. de; MASCARÓ, Juan L. Vegetação Urbana. Porto Alegre: L. Mascaró, J. 
Mascaró, 2002.

3 O projeto QUAPÁ-SEL estudou, prioritariamente, com diferentes graus de profundidade, as seguintes 
cidades ou regiões metropolitanas: Araraquara, Bauru, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo 
Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Jundiaí, Limeira, Maceió, Manaus, Maringá, Natal, Palmas, 
Piracicaba, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salto, Salvador, São Carlos, São 
Luís, São Paulo, Santa Maria, Sorocaba, Suzano e Vitória.

4 Santos, M. (2002, p. 99) explicita: “Para alcançar o conhecimento, a forma nos dá um ponto de partida, mas 
está longe de nos dar um ponto de chegada, sendo insuficiente para oferecer, sozinha, uma explicação. ”
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Não se trata, portanto de “formalismo” versus “funcionalismo”, versus “estruturalismo”, mas 

de compreensão do movimento dialético que se estabelece entre as categorias analíticas do 

espaço. Neste sentido, refletindo sobre a dinâmica da totalidade espacial, Santos (1985, p. 49-59) 

propõe a ideia de uma dialética entre forma, função, estrutura e processo: a forma desempenha 

a função ditada pelo presente, ou seja, pelas urgências da estrutura social do presente, que em 

movimento compreende a ideia de processo. O avanço analítico do autor levou-o a elaboração 

do conceito síntese de forma- conteúdo que uniria “[...] o processo e o resultado, a função e a 

forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e o social.” (SANTOS, 2002, p.103). 

Sistematização que reforça a assertiva inicial: a forma não é autônoma.

O espaço livre é um elemento inerente à forma urbana. A cidade brasileira deste início de 

século tem uma configuração bastante distante daquela existente nos anos 1980 quando 

estiveram no auge os estudos da forma urbana. Esta forma é derivada tanto do crescimento 

em extensão e população, como pela introdução de novos modelos urbanísticos como os 

loteamentos fechados e condomínios de grande porte, as áreas industriais ao longo de 

estradas e afastadas dos grandes centros, as grandes massas de habitação precária imersas 

no tecido urbano, os parques lineares e as grandes orlas tratadas, as novas áreas centrais 

e a verticalização extensiva que extrapola as antigas áreas verticalizadas e se espraia por 

amplas áreas da malha urbana.

Com certeza os fatos mais importantes das duas últimas décadas são o aumento exponencial 

e constante da frota de veículos automotores, a ampliação das redes de estradas e a adaptação 

cada vez maior das redes viárias urbanas ao automóvel, ao ônibus e ao caminhão, com os 

inerentes conflitos criados.

Nota-se o crescimento da demanda pela arborização e pela inserção da vegetação na cidade 

ao mesmo tempo em que se percebe que nem nos bairros de alta renda ela é privilegiada. 

Mesmo a introdução na legislação, na década de 1990, da figura da APP5 urbana pouco 

melhorou este estado de coisas, criando estoques de terras públicas, que um dia serão, 

talvez, tratados e utilizadas pela população. A arborização de rua, assim como a vegetação 

de porte, como matas, bosques, etc. são elementos estruturadores da forma e da paisagem 

urbana do mesmo modo que as construções e o suporte físico, mas tal fato não é considerado 

importante no cotidiano urbano.

Por outro lado, sua existência como elemento de conservação de dinâmicas ecológicas   

é  apregoada  por  ambientalistas,  sendo  inegável  a  importância na constituição de 

microclimas e nas áreas de drenagem urbana de um país tropical como o Brasil.

5 Áreas de Proteção Permanente.
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Se a forma da cidade é importante em termos da definição e qualificação das áreas de 

habitação, trabalho, lazer e proteção de recursos ambientais, por outro lado tem sido 

desqualificada como objeto de análise, do mesmo modo que o são os espaços livres em geral. 

Exemplo disto é a ampla negligência, por parte do Poder Público e da população, na maioria 

das cidades brasileiras na constituição da rua, principal espaço livre urbano, com calçadas 

geralmente subdimensionadas e leito carroçável nem sempre apto à circulação adequada.

Consideram-se os espaços livres como uma das principais infraestruturas urbanas, pois 

neles e por eles grande parte da vida cotidiana tem lugar, assim como são um dos principais 

palcos dos conflitos e acordos da sociedade. O espaço público, a rua em especial, tem um 

papel estruturador na constituição da forma urbana, pois reflete as formas de mobilidade, 

acessibilidade e circulação, parcelamento e propriedade da terra urbana.

O estudo da forma urbana não é considerado importante apenas para a definição e 

entendimento de padrões estéticos, mas sim pelo papel de contenedora da vida social, de 

estruturadora dos sistemas de espaços livres e de interlocutora direta com as dinâmicas 

ecológicas pré-existentes e com o sítio de cada localidade.

Entende-se que existem formas típicas da cidade contemporânea brasileira, uma amálgama 

de influências do estrangeiro associadas a criações locais, cuja existência está atrelada à 

lógica de produção do mercado e do Estado. O seu entendimento nos permite uma crítica 

consistente do estado da arte e, portanto, o estabelecimento de métodos de análise e de 

critérios para futuras ações.

A forma da cidade brasileira está vinculada aos processos de produção, às formas 

de propriedade e parcelamento, aos padrões culturais, às desigualdades sociais e às 

características do suporte biofísico e climático. Mesmo no confronto de cidades de porte 

similar, pode-se afirmar a existência de especificidades locais, revelando que as formas 

urbanas não são mera decorrência das lógicas econômicas mais estruturais.

Por exemplo, favelas, parques e verticalização existem em todas as grandes cidades, mas sua 

constituição formal e espaços livres variam de acordo com a constituição socioeconômica da 

comunidade local, com as normas edilícias e com os aceites culturais específicos, podendo 

existir inclusive variações entre diferentes partes de uma mesma metrópole.

Pensa-se, apesar disso, pela experiência acumulada, que é possível estabelecer e detectar 

lógicas de produção, padrões e tipos específicos de tecido urbano, de sistemas de espaço 

livres, (conforme estabelecido na primeira fase da pesquisa – QUAPÁ-SEL I) e padrões de 

parcelamento que mostrem a realidade da paisagem urbana nacional.
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Considerações sobre forma urbana

A forma espacial6 seria entendida como resultado e fator social, pois é oriunda do trabalho 

dos homens organizados em sociedade, é prenhe de intencionalidades e simbolismos; não é 

uma mera coisa, oriunda da natureza (SANTOS, 2002, p. 64.). A forma espacial pode ser um 

edifício, uma rua, uma praça, um bairro, uma cidade, um conjunto de cidades etc.

A forma pode conter outras formas – uma cidade contém inúmeras formas e está contida 

em outras tantas, – mas em se tratando de espaço, não estamos falando de simples 

geometria espacial, de mero espacialismo e sim de um sistema complexo (MORIN, 2008), 

que compreende tanto uma complexidade funcional (relativa à função que a forma 

desempenha) quanto uma complexidade estrutural (relativa ao conjunto de informações, 

de elementos que a compõe) (MOLES7, 1971, p. 78, apud SANTOS, 2002, p. 69). Tão mais 

complexa estruturalmente é uma forma, mais apta estaria a dar respostas rápidas e eficazes. 

Neste sentido, as cidades brasileiras, como formas (espaciais) que são, estariam aptas a dar 

quais tipos de respostas? A quem?

O Movimento Moderno na arquitetura e urbanismo consolida o paradigma “forma-função”, 

entretanto, houve diferentes correntes teóricas e formas de produção que se envolveram 

com a construção da forma e da paisagem urbana.

No Pós-Guerra, em fins da década de 1940, já se estabelecem críticas à cidade dispersa pelo 

zoneamento funcional, buscando a re-centralização onde possa se manifestar o sentido da 

comunidade (ARANTES, 2000). No Brasil, especificamente, apesar das diversas experiências 

de desenho urbano (Serra do Navio, Brasília), o planejamento se distancia da prática de 

projeto, restringindo-se à elaboração de planos e seus respectivos índices. As formas geradas 

são resultantes de legislação específica aplicadas por diversos agentes ou decorrentes da 

atuação informal de seus habitantes. De qualquer modo, o desenho intencional de trechos 

urbanos fica restrito a ações pontuais.

Os aspectos funcional, quantitativo, qualitativo ou ambiental, figurativo ou estético da 

forma urbana estão associados e assim devem ser considerados no processo de observação 

da paisagem urbana, mas também, conforme Hepner (2010, p.28)8, “[...] a interpretação 

desses aspectos depende [...] principalmente do contexto sócio- econômico e cultural, ou 

6 Conforme Santos, M. (2005, p.62): “Um problema analítico importante vem do fato de que, em um 
sistema urbano, as aglomerações são, todas, objetos geográficos ou, ainda melhor, uma coleção de objetos 
geográficos, isto é formas.” Ainda em Santos, M. (2002, p.66): “[...] objetos fixos: uma ponte, uma casa, um 
porto, uma estação de estrada de ferro, uma usina hidroelétrica, uma cidade, um campo, uma plantação 
são, pelos geógrafos, considerados objetos geográficos.”

7 MOLES, Abraham. Les objetos. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporâneo, 1971.
8 Apud LAMAS, José M. R. G. Morfologia	urbana	e	desenho	da	cidade. Lisboa: Fundação Calouste Gumbelkian, 

1993, p.44.
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seja, da ‘dupla morfologia’ existente na cidade”. Trata-se, cabe reiterar, da consideração da 
forma urbana como processo.

Os aspectos propositivos e práticos da morfologia urbana advêm do fato de buscar soluções 
para os problemas urbanos considerando características quantitativas, a organização 
funcional e as características qualitativo-estéticas. Para tanto, há de considerar o sítio – 
indissociável da produção das formas urbanas –, os limites espaciais da mancha urbana, 
a paisagem urbana preexistente, os elementos da escala da rua, bem como os da escala da 
cidade; o pavimento, os edifícios, os cheios e os vazios da cidade – os espaços livres urbanos.

A investigação sobre a forma espacial urbana pelo urbanismo passa pela consideração do 
desenho urbano, como disciplina que tradicionalmente a estuda.  Tal campo disciplinar 
surge com autonomia, formalmente reconhecido, em meados do século XX decorrente 
das críticas ao urbanismo moderno que levam às novas abordagens conceituais sobre a 
cidade. Nestas últimas décadas, são muitas as contribuições teóricas e instrumentais para 
o desenho urbano, constituindo diversas vertentes e áreas de concentração que não apenas 
as da arquitetura e urbanismo.

Quatro abordagens do desenho urbano relacionado à forma urbana podem ser identificadas 
(HEPNER, 2010): metodológica (DEL RIO)9, epistemológica (MOUDON)10; a pragmática 
(CARMONA et al)11 e crítica (CUTHBERT)12.

Na abordagem metodológica, o desenho urbano é vinculado ao processo de planejamento, e 
consequentemente, às políticas públicas. Estrutura-se a partir do trabalho do psicólogo 
ambiental David Canter (1977)13, no qual o espaço é percebido e interpretado pelo homem 
segundo três esferas distintas: “os atributos físicos dos espaços, as atividades ou usos que 
lhe são atribuídos, e as concepções ou imagens geradas sobre estes espaços” (HEPNER, 
2010, p.51). Partindo destas esferas, Del Rio estabelece quatro categorias de análise do 
espaço urbano: i) morfologia urbana, ou atributos físicos; ii) comportamento ambiental, ou 
as atividades e usos que estabelecem a relação entre o homem e o espaço urbano; iii) análise 
visual e iv) percepção ambiental. Embora a formulação destas categorias não seja original 
de Del Rio, a importância de seu trabalho está na estruturação de metodologia que permite 
incorporar o desenho ou projeto urbano – como leitura da forma urbana – ao planejamento 

urbano, e isso considerando as particularidades das cidades brasileiras.

9 DEL RIO, Vicente. Introdução	ao	desenho	urbano	no	processo	de	planejamento. São Paulo: Pini, 1990.
10 MOUDON, Anne V. A catholic approach to organizing what urban designers should know, 1992. In: 

CUTHBERT, Alexander. Designing cities: critical readings in urban design. Malden: Oxford, Victoria: 
Blackwell Publishing, 2003.

11 CARMONA, Matthew, et al. Public place. Urban spaces: the dimensions of urban design. Oxford: Burlington: 
Architectural Press, 2003.

12 CUTHBERT, Alexander. The	form	of	cities:	political economy and urban design. Malden: Oxford, Victoria: 
Blackwell Publishing, 2006.

13 CANTER, David. The	psicology	of	place. London: Architectural Press, 1977.
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A abordagem epistemológica busca identificar, reunir e sistematizar todas as áreas de 

concentração pertinentes ao desenho da forma urbana, adotando visão mais ampla possível, 

ao invés de convicções, concepções e paradigmas individuais. Moudon define nove áreas de 

concentração dos estudos: 

i) história urbana: analisa a   estrutura   e   forma   das   cidades,   e   seus   processos    

de   transformação; as principais obras são de Mumford (1961)14, Benevolo (1980)15, Morris 

(1979)16, Kostof (1991)17; 

ii) estudos pitorescos: enfocam os atributos visuais das cidades e a paisagem urbana; a principal 

obra é a de Cullen (1961)18, além dos trabalhos pioneiros de Sitte (1889)19 e Unwin (1909)20; 

iii) estudos imagéticos: tratam dos processos cognitivos relacionados com a vivência e 

reconhecimento do espaço urbano; a principal obra é a de Lynch (1960)21, incluindo ainda 

Ashihara (1983)22; 

iv) estudos ambiente- comportamento: relacionados à psicologia e sociologia, avalia 

como o comportamento humano e as relações sociais são afetados pelo espaço segundo 

sua configuração formal, funcional e figurativa enquanto possibilismo e probabilismo 

ambiental, refutando o determinismo ambiental; as principais obras são de Lang (1987)23, 

Rapoport (1977)24 e Gehl (1987)25; 

v) estudos do lugar: com enfoque fenomenológico, baseado na experiência individual, segundo 

aspectos emocionais, detêm-se nos ambientes vernaculares e manifestações culturais; a 

principal obra é de Norberg-Schulz (1980)26, incluindo ainda Whyte (1988)27 e Lynch (1981)28; 

14 MUMFORD, Lewis. The	city	in	history. New York: Harcourt books, 1989.[1961].
15 BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2003 [1980].
16 MORRIS, Anthony. History	of	urban	form.	Before the Industrial Revolutions. London: Longman, 1979.
17 KOSTOF, Spiro. The	city	shaped: urban patterns and meanings through history. Boston: Bullfinch Press / 

little Brown, 2002. [1991].
18 CULLEN, Gordon. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, 1983 [1961].
19 SITTE, Camillo. City planning according to artistic principles. 1889.
20 UNWIN, Raymond. Town planning in practice: an introduction to the art of designing cities and suburbs. 

New York: B. Blom, 1909.
21 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997. [1960].
22 ASHIHARA, Yoshinobu. The	aesthetic	townscape.	Cambridge Mass: MIT Press, 1983.
23 LANG, Jon. Creating	architectural	theory: the role of the behavioral sciences in environmental design. New 

York: Van Nostrand Reinhold, 1987.
24 RAPOPORT, Amos. Human aspects of urban form: towards a man-environment approach to urban form 

and desgin. Oxford: Pergamoin Press, 1977.
25 GEHL, Jan. Life between buildings: Using public space. New York: [s.n.], 1987.
26 NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius Loci: Towards a phenomenology of architecture. New  York: Rizzoli 

International Publications, 1980.
27 WHYTE, William. The	social	life	of	small	urban	spaces.	New York: Project for public spaces, 1988.
28 LYNCH, Kevin. A theory of good city form. Cambridge, Mass. London: The MIT Press, 1981.
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vi) estudos da cultura material: com enfoque antropológico, concentra-se no estudo dos objetos 

(de utensílios ao ambiente construído) para entender a partir deles a sociedade e a cultura que 

os produziu; a principal obra é a de Venturi (1977)29, mas cabe também citar a de Jackson (1980)30; 

vii) estudos tipo-morfológicos: analisa a forma urbana segundo seus atributos físicos, os sistemas 

de relações espaciais e volumétricas que a estruturam, o processo evolutivo e como é gerada  pela  

sociedade;  as  principais obras são as de Rossi (1966)31, Aymonino (1975)32 e Krier (1979)33; 

viii) estudos espaço-morfológicos: concentram-se nas características fundamentais da 

geometria urbana, elencando elementos ou unidades espaciais e como estes se conjugam, 

gerando a forma urbana; as principais obras são as de Alexander (1971, 1977)34; Hillier & 

Hanson (1984)35 e Hillier (1996)36; 

ix) estudos natural-ecológicos: entendem a ecologia urbana como componente fundamental no 

desenho urbano; as principais obras são as de McHarg (1969)37, Spirn (1984)38 e Hough (1995)39.

A abordagem pragmática busca orientar o entendimento e a atuação de profissionais ligados 

ao desenho urbano através de amplas contribuições teóricas e práticas, ainda que partindo 

de experiências norte-americanas e britânicas e possibilita a transposição da teoria à prática 

através de três aspectos: 

i. o contexto de atuação: contexto local (particularidades incluindo características 
ambientais, climáticas, suporte físico, disponibilidade de recursos e tecnologia, 
relações sociais, necessidades materiais, cultura da população), contexto global (como o 
ambiente urbano local se relaciona com o meio ambiente global, ou “sustentabilidade” 
ambiental), contexto do mercado (formas de produção de espaço urbano, centrado 
principalmente na iniciativa privada), contexto regulatório (como o setor público regula 
e fiscaliza a estrutura legal que orienta a ação privada, ou políticas públicas);

ii. as dimensões da intervenção: é o desenho urbano manifesto e percebido nos 

29 VENTURI, Robert et al. Aprendendo com Las Vegas: o simbolismo (esquecido) da forma arquitetônica. São 
Paulo: Cosac & Naify, 2003. [1977].

30 JACKSON, John. The	necessity	for	ruins	and	other	topics.	Amherst Univesity of Massachussets Press, 1980.
31 ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 2001. [1966].
32 AYMONINO, Carlo. O	significado	das	cidades. Lisboa: Editorial Presença, 1984 [1975].
33 KRIER, Rob. Urban space. New York: Rizzoli International Publications, 1979.
34 ALEXANDER, Christopher. La ciudad no es un árbol. Cuadernos Summa – Nueva Vision, n.9, p.20-30. 

Buenos Aires, 1971. ALEXANDER, Christopher et al. A pattern language. New York: Oxford University 
Press, 1977.

35 HILLIER, Bill & HANSON, Julienne. The	social	logic	of	space. Cambridge University Press, 1984.
36 HILLIER, Bill. Space	 is	 the	machine: a configurational theory of architecture. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996.
37 MCHARG, Ian. Design	with	nature. Philadelphia: Falcon Press, 1971. [1969].
38 SPIRN, Anne. O jardim de granito: a natureza no desenho da cidade. São Paulo: Edusp, 1995. [1984].
39 HOUGH, Michel. Cities and natural process. London: Routledge, 1995.
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aspectos da realidade, através de seis dimensões – morfológica, perceptual, social, 
visual, funcional e temporal;

iii. as formas de implementação: processo de transposição do desenho urbano à 
realidade, que sempre deriva das intenções originais devido às alterações de contexto 
e incongruências entre as diferentes dimensões do próprio desenho urbano. São três 
os processos, todos interligados – processo de promoção (construção e adaptação do 
ambiente urbano para atender finalidades diversas, envolvendo diferentes agentes), 
processo de controle (papel desempenhado pelo setor público e suas ações regulatórias com 
reflexos na qualidade do ambiente urbano) e processo de comunicação (como concepções 
e projetos de desenhos urbanos são apresentados, discutidos e encaminhados pelos 
diferentes agentes, na esfera pública e privada).

A abordagem crítica define o desenho urbano como processo pelo qual a sociedade dá forma 

ao espaço que habita, atribuindo ao ambiente construído significados e valores. Sua proposta 

relaciona os diversos fatores envolvidos nos planos: social, econômico, político, cultural, e 

ideológico, buscando compreender como afetam a produção do espaço urbano de maneiras 

ainda pouco esclarecidas. São dez os eixos temáticos, integrados de acordo com perspectiva 

crítica proposta por CUTHBERT: teoria (desenho urbano como construção teórica), história (o 

que se pode aprender da história para o desenho urbano), filosofia (sistemas de significados 

informados pelo processo urbano), política (sistemas de valores e compromissos envolvidos no 

desenho das cidades), cultura (como sociedade e cultura dão origem à forma urbana), gênero 

(como este influencia o desenho urbano), ambiente (implicações do mundo natural), estética 

(reino dos sentidos em relação à forma urbana), tipologias (formas organizacionais identificadas 

no desenho das cidades), pragmática (o que os desenhadores urbanos devem conhecer).

Essas quatro abordagens, bem agrupadas por Hepner (2010), apresentam o estado da arte 

do estudo tradicional da forma no urbanismo (pela disciplina de desenho urbano). Nossa 

ênfase, entretanto, é da produção e apropriação da forma da cidade a partir dos espaços 

livres urbanos no Brasil contemporâneo, que incorpora procedimentos das abordagens 

pragmática e critica.

Referências

Contextualizando-se nas estruturas ideológicas do urbanismo mundial, a década de 1970 

marcou uma mudança profunda no ensino e na prática do urbanismo: as discussões até então 

pautadas nos referenciais técnicos (questões construtivas e de ordem sanitária) e estéticos 

passaram a enfocar os processos e problemas sociais urbanos. Em comum e permanente, as 

duas propostas não tratam das questões vinculadas à forma urbana, à organização espacial 
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e social temática. De um lado questões que tratam das normas de ordenação das estruturas 

espaciais urbanas que se mostram incapazes de oferecer minimamente níveis de interação 

social. De outro, a aparente “desordem” da geometria irregular, da sobreposição de formas, 

usos e atividades não previstos nos instrumentos de análise do planejamento e do desenho 

urbano tradicionais.

Os “desenhadores do espaço urbano” trataram de, nas palavras de Nelson (1984), quebrar 

suas lapiseiras jogando-as fora e, deixando de falar uma linguagem própria, aderiram ao 

mau sociologês, economês, geografês... Afastando-nos do nosso problema e razão de ser 

qual seja, a forma do espaço e da sociedade nas formas urbanas. Que se desenhem as ruas, 

as esquinas, as infraestruturas.

Daí a necessária retomada das discussões sobre a forma urbana. Investigando-se as origens, 

as razões e os comportamentos dos indivíduos nas formas sejam elas reguladas, controladas 

pelo Estado por meio de seus índices e planos, sejam elas autônomas, sem intervenção estatal.

A década de 1990 foi marcada no Brasil por discussões que apontavam para o recuo do 

espaço público na cultura urbana contemporânea. Frúgoli Jr (1995) evidencia a deterioração 

dos espaços públicos e o surgimento dos espaços privatizados palco das novas relações 

sociais na vida pública (malls, condomínios fechados, centros empresariais, entre outros) 

além de procedimentos privatizantes que incorporam o espaço público com destinação 

“socioambiental”. Na mesma linha, Regina Meyer considera que se transferiu atividades 

tipicamente urbanas para novos espaços, produzidos segundos novos valores e a partir de 

novos instrumentos urbanísticos como ruas e praças abrigadas, protegidas a partir de uma 

nova concepção de cidade e de vida urbana.

Os anos 1990 se caracterizaram ainda por motivações teóricas e político-partidárias de uma 

geração engajada na luta pela reforma urbana e que objetivavam o desmanche dos dogmas 

e fórmulas do “bom planejamento” a partir da associação com lideranças comprometidas 

com a transformação das cidades brasileiras. Dentre elas, destacam-se Raquel Rolnik 

(1997) que abordam a “ordem urbanística” a partir da formulação de um pacto territorial 

entre alguns setores e mercado que preside o desenvolvimento das cidades há décadas. 

Pelo mesmo caminho da militância em movimentos populares urbanos, Ermínia Maricato 

aborda o “apartheid urbano” resultado da articulação contraditória entre a norma e a 

infração no espaço da metrópole brasileira associado a uma sociedade de classes cujas 

relações encontram-se calcadas no  favor, no privilégio e na  arbitrariedade  que, para 

ela, negam a universalidade dos direitos (embora previstos na norma legal) ou a negação da 

cidadania e da dignidade, confundindo coisa pública e negócios privados, governo e Estado.
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No início dos anos 2000, é promulgada na forma de lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

conhecida por Estatuto da Cidade que estabelece normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do 

bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental estabelecendo a política urbana 

que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, criando instrumentos urbanísticos que a viabilizem. O Estatuto foi o 

resultado de uma série de críticas dirigidas aos planos diretores e seus zoneamentos. A essa 

situação, seus críticos buscaram alternativas à visão tecnocrática dos planos e do processo de 

elaboração das estratégias de regulação urbanística tratando a cidade como objeto puramente 

técnico. Para eles, o planejamento apenas estabelece padrões satisfatórios (estabelecidos 

nas regulações urbanísticas), ignorando conflitos, desigualdade de condições de renda e 

sua influência sobre o funcionamento dos mercados urbanos excluindo a população do uso 

e fruição da cidade. Recentes, os instrumentos de indução para o desenvolvimento urbano 

presentes no Art. 4º, merecem destaque, pois tratam de temas vinculados ao planejamento 

tais como parcelamentos, distribuições, outorgas, desapropriações, operações urbanas 

entre outros. Novamente, não se faz nenhuma menção à forma urbana.

Na FAUUSP, a partir dos anos de 1970, começaram a se desenvolver estudos e pesquisas 

referentes à paisagem urbana nas quais espaços livres e forma urbana estão intimamente 

associados. Estes trabalhos iniciados primeiramente com a Dra. Miranda Magnoli foram 

continuados pelo Dr. Silvio Soares Macedo que adotou este binômio como referência 

para seus estudos e pesquisas, e de seus orientandos.  Nos anos de 1980 as preocupações 

foram somadas aos do grupo de desenho urbano de Brasília para cujos seminários foram 

preparados textos e artigos sobre o assunto.

Na década de 1990, com a implantação do Laboratório da Paisagem/ QUAPÁ, estes estudos 
foram feitos de uma maneira continuada dando origem a diversas publicações e pesquisas. 
Em 2006, dentro do Laboratório, foi iniciado o projeto temático QUAPÁ-SEL que objetivou 
estudar os sistemas de espaços livres e a esfera pública contemporânea na cidade brasileira.

Esta pesquisa produziu conjunto de novos conceitos sobre o assunto e seus mapas 
temáticos apontam para um processo de crescimento e expansão das cidades brasileiras 
pautado por duas lógicas distintas. Na primeira, os elementos que geram e controlam a 
forma urbana são resultado direto da materialização dos índices urbanísticos criados pelas 
secretarias municipais de planejamento. Na segunda, despontam os princípios espaciais 
autoproduzidos (SANTOS, 1984), espontâneos identificados na paisagem por meio de 
loteamentos clandestinos, habitações sem registro, ocupações ilegais (TURKIENICS, 
1984) que se esparramam sobre o suporte físico. Uma vez criada (espontânea ou fruto de 
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regulamentação), uma forma física tende a se institucionalizar e a se reproduzir como 
um padrão, determinando as relações e as práticas sociais nos novos espaços construídos. 
Paralelamente, a pesquisa gerou diferentes núcleos de pesquisa pelo país afora, totalizando 
em 2011 cerca de 15 núcleos de trabalho com tais enfoques.

No Projeto QUAPÁ-SEL I, focamos por vezes, essa relação, da produção e apropriação, 
ao identificarmos que a cidade brasileira não tem uma forma padrão, embora apresente 
características comuns. Esse fato pode ser constatado pela forma da mancha urbana 
e da inserção desta no suporte físico, que configuram, somente por estes quesitos, 
paisagens diferentes.

Entende-se como mancha a área construída contida dentro do perímetro de uma urbanização 
seja esta de portes diversos de acordo com a dimensão física: lugarejo, cidade ou metrópole. 
As cidades de acordo com suas manchas urbanas podem se apresentar de diferentes formas. 
São elas:

I. Lineares: encontradas em meio a vales incrustados em meio a serras e terrenos de 
alta declividade, orlas marinhas e fluviais e ainda ao longo de estradas. Neste caso os 
espaços livres do entorno são de fácil acesso.

II. Compactas: cidades que podem ter sua origem em qualquer das outras formas listadas, 
que com o crescimento vão tomando uma forma compacta e continua. No caso é 
necessária a existência de espaços livres para recreação dentro da mancha urbana.

III. Tentaculares: estruturadas por um núcleo central, compacto do qual irradiam 
braços de urbanização ao longo de eixos viários ou corpos d’água.

IV. Mistas: o tipo mais comum.

Estas denominações são apenas referências para uma classificação mais detalhada de 

acordo com os sistemas de espaços livres e a mancha urbana como um todo. São elas:

1. Sistema de espaços livres inserido em mancha urbana compacta, caso de cidades como 

Belo Horizonte, Campo Grande, Maceió, Maringá, Recife, Ribeirão Preto e São Paulo.

2. Sistema de espaços livres inserido em mancha urbana descontínua fragmentada, 

dispersa em duas ou várias unidades, caso da metrópole Campinas, além de Brasília, 

Rio Branco, Santa Maria e Suzano.

3. Sistema de espaços livres inserido em mancha urbana descontinuada totalmente ou 

em parte por elementos naturais de grande porte, caso do Rio de Janeiro e Florianópolis 

em sua porção insular, assim como Porto Alegre, Salvador, Natal e Vitória.
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4. Sistema de espaços livres inserido em mancha urbana descontínua fragmentada 

total ou parcialmente por elementos naturais pulverizados, caso de Belém, Curitiba, 

Fortaleza, Manaus, Palmas, São Luis e Sorocaba.

No caso de descontinuidade esta se dá pela inserção de elementos diversos do suporte físico, 

estuários, lagoas e dunas ou por elementos de cobertura de porte como bosques, e florestas.

Muitas dessas formas podem permanecer ao longo dos tempos devido às limitações ao 

crescimento impostas pelo relevo e águas, até aquelas que se alteram rapidamente com o 

espraiamento urbano por áreas nas quais os obstáculos do suporte físico são modestos, 

expansão essa devido ao crescimento da população e das atividades econômicas.

Grandes metrópoles, como São Paulo, exigiram para seu crescimento a “superação” de 

barreiras físicas como a erradicação/drenagem de extensas áreas alagadiças ao longo da 

calha dos principais rios que correm pelo planalto onde se situa, ou Rio de Janeiro que 

teve sua área plana constantemente ampliada por aterros que ganharam terras do mar, de 

alagadiços e de manguezais, tendo assim a feição de sua mancha urbana alterada por meios 

técnicos apesar das limitações apresentadas pelo suporte físico.

Por outro lado, a aproximação com a forma urbana veio com a construção dos mapas 

temáticos que na medida em que verificaram índices de espaços livres por quadra e de 

verticalização, mostraram as altas porcentagens construídas e, portanto, os padrões 

genéricos da forma urbana vertical e horizontal, tendo-se assim bases de avaliação prévia 

da relação massas construídas e espaços livres. O cruzamento desses mapas com imagens 

de quadras tipo, desenhos em escala e fotos nos mostram fragmentos de tecido e forma 

urbana, que são estruturados pela massa de espaços livres e edificados, e que apresentam 

especificidades, similaridades e demonstram as características genéricas e específicas de 

cada cidade estudo. A partir desse e com a criação de outros, apoiada pelo conhecimento dos 

agentes e atores, será possível avançar nas questões propostas.

O projeto de pesquisa

A forma urbana é a expressão fundamental do espaço urbano, palco e resultado dos 

principais processos sociais – culturais, econômicos e políticos – da escala do cotidiano à 

escala das ações de diferentes atores hegemônicos. As relações entre os sistemas de espaços 

livres e a forma urbana são pouco consideradas no âmbito das políticas públicas que incidem 

diretamente sobre o espaço urbano.

No campo da gestão ambiental, por exemplo, pouco existe de consistente em relação à 

discussão da importância da cidade e em especial de seus espaços livres como elementos 
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a serem considerados como agentes de qualidade ambiental. Como as sociedades 

contemporâneas são cada vez mais urbanas, pensa-se que esta é uma discussão relevante a 

ser considerada e pesquisada.

A separação de conhecimentos sobre o espaço urbano e o ambiente urbano, embora 

necessária no âmbito do aprofundamento de certos objetos científicos, acarreta, por outro 

lado um processo que leva a fragmentação e fragilidades que dificultam o avanço de políticas 

públicas a respeito da qualificação de ambos.

Este Projeto Temático pretende colaborar, no âmbito acadêmico, para o ensino e a pesquisa 

em Paisagismo, Urbanismo, Planejamento Urbano, Geografia Urbana e Gestão Ambiental.

A interação do que é construído com os elementos do clima é outro fator que pouco se 

discute. Como se estruturam formalmente as cidades brasileiras em um território de 

dimensões continentais, cujos lugares sofrem a ação de diversos climas e quais são os 

resultados dessas interações? As sazonalidades, as circulações de ventos, entrada e saída de 

energia nas áreas de alta e baixa densidades construídas são fatores que demonstrariam as 

relações da influência do macro clima sobre o microclima e como estes últimos respondem 

àqueles, e como estes afetam o cotidiano urbanos.

Por outro lado, a produção da cidade é feita pelos mais diversos agentes. Parte-se do princípio 

que devido à concentração de capital, população e objetos espaciais que caracterizam uma 

cidade, é necessário qualificar a forma urbana e os espaços livres para que se possibilite o 

encontro público, as trocas culturais e comunicacionais (HABERMAS, 1981) e não apenas as 

mediadas pelo mercado.

A cidade é o espaço preferencial da acumulação capitalista e da reprodução da força de 

trabalho, é nela que se estabelece o preço e o valor de mercado de pessoas (enquanto força 

de trabalho), ideias e objetos; por outro lado é a cidade, em si uma forma espacial, também, 

o principal espaço de resistência aos processos hegemônicos, do estabelecimento da cultura 

e das oportunidades de exercício da cidadania. Importa, pois, compreender a produção e 

apropriação das formas em movimento se se deseja qualificar não apenas as formas, mas 

a construção de um lócus que contribua para o estabelecimento da condição cidadã de 

seus vivenciadores – conforme hipótese enunciada pelo QUAPÁ-SEL – Núcleo São Paulo 

(QUEIROGA et al., 2009).

A cidade brasileira caracteriza-se por ser um espaço de desigualdade social que varia de cidade 

a cidade, de estado a estado, existindo nas três últimas décadas um grande incremento da 

urbanização nacional, que hoje contem grande parte da população do país. Por outro lado, 
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as transformações da forma urbana e, portanto, de seus espaços livres tem sido drásticas 

nestes últimos 30 anos, devido às relevantes transformações sociais e econômicas, com 

novas formas de habitação, de estruturas locacionais e formais de indústrias e comércio e 

com os fatos derivados da dispersão urbana, tanto formal como funcional em andamento.

O Projeto de Pesquisa objetiva compreender as relações entre os principais agentes envolvidos 

no processo – concepções, produção em estrito sentido, distribuição e apropriações. Foi 

iniciado em 2012 e desde então tem se concentrado no entendimento dos seguintes pontos, 

com alguns resultados alcançados em 2014:

(1) A construção de um referencial metodológico para a análise qualitativa das relações 

entre os sistemas de espaços livres e forma urbana, e entre estas e a estrutura 

ecológica pré-existente; objetivo este com estudos bastante desenvolvidos e com o 

estabelecimento de padrões preliminares de análise, em fase de experimentação.

(2) O estabelecimento de critérios de avaliação destas relações; processo este em andamento.

(3) A formulação de sistemas de variáveis que orientem ações propositivas de qualificação 

da forma urbana considerando suas relações com os espaços livres e sua contribuição 

para a esfera pública, subsidiando, portanto, na formação de insumos para ações do 

Poder Público; já foram desenvolvidos trabalhos sobre o assunto, testados em algumas 

oficinas e audiências públicas.

(4) O estabelecimento de princípios de dependência entre os sistemas de espaços livres e as 

estruturas construídas, criando referências sobre os modelos e padrões morfológicos 

existentes; no caso tem-se a noção da sua total interdependência, a partir da criação e 

qualificação tanto das estruturas construídas como dos espaços livres.

(5) O estabelecimento dos tipos de implicação entre os sistemas de espaços livres e a forma 

urbana existente e os processos de degradação ambiental em andamento, em especial 

aqueles que dependem ou que se dão pela inexistência de espaços livres qualificados; 

fato este recorrente na cidade brasileira, devido ao modelo de urbanização em voga na 

maioria dos centros urbanos.

(6) A verificação do papel dos agentes públicos e privados que levam à configuração 

dos fenômenos detectado em 1, 4 e 5; este é um item em constante processo de 

compreensão em especial durante as discussões e trabalhos entabulados nas 

oficinas e dos estudos desenvolvidos pelo Dr. João Meyer.

(7) Verificação de como se distribuem as variáveis climáticas nas latitudes das 

cidades em estudo e seus comportamentos específicos em resposta à dinâmica 
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dos elementos. Este item tem sido desenvolvido de modo experimental por 
alunos de mestrado orientados pelo pesquisador Dr. Ricardo Felício, pesquisador 
associado do grupo e docente do curso de Geografia da FFCLH da USP.

Objeto

O objeto deste projeto é um sistema de sistemas, um objeto complexo na acepção de Morin 
(2008), no caso o sistema de relações que se estabelecem entre sistemas de espaços livres e a 
forma urbana. Como realidade concreta para a investigação (concreto pensado), tomam-se 
as metrópoles brasileiras e cidades médias do interior que apresentam, na atualidade (2010- 
2014), significativa dinâmica do processo de produção do espaço urbano.

Desta maneira, e objetivando a continuidade dos trabalhos da Rede Nacional de Pesquisa 
QUAPÁ-SEL, escolheu-se as seguintes cidades ou metrópoles: Belém, Belo Horizonte, Brasília, 
Campina Grande, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, 
Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Maringá, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão 
Preto, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos, São Luís, São Paulo, Santos, Sorocaba, 
São José dos Campos, Teresina, Uberlândia, Uberaba, Umuarama e Vitória.40 Inclui-se, 
portanto, capitais de todas as regiões do País, compondo uma amostra bastante representativa 
das grandes cidades brasileiras e, também, uma amostra significativa de cidades de porte 
médio (de cem a menos de um milhão de habitantes). Para muitas das cidades trata-se de 
continuidade e aprofundamento da leitura e, para as demais, um estudo novo, pois não 
estavam incluídas no primeiro projeto de pesquisa (as cidades acima em itálico). Destas foram 
feitos até 2014 estudos nas cidades de Campina Grande, Campinas, São Paulo, São Carlos, 
Santos, Sorocaba, Uberaba, Uberlândia, Umuarama e Vitória.

O privilégio pelas capitais acaba propiciando:

(1) O estudo preferencial por realidades metropolitanas uma vez que a maioria das 
metrópoles brasileiras se constitui nucleada por capitais estaduais;

(2) A investigação sobre os principais modelos de urbanização contemporânea, pois o 
capital imobiliário de maior escala tem nas metrópoles sua maior atividade e nelas 
realiza o desenvolvimento de novos modelos de empreendimentos;

(3) O estudo de legislações urbanística e ambiental mais sofisticadas (geralmente), que 
acabam frequentemente servindo de modelo (de adequação questionável) para as 
cidades de menor porte;

(4) A análise dos investimentos públicos estaduais mais expressivos nos sistemas de 
espaços livres, pois têm nas capitais seu lócus preferencial;

40 As cidades em negrito serão objeto de pesquisas estruturadas pelo núcleo São Paulo e seus parceiros e as 
demais objeto de estudo de pesquisadores associados ao projeto.
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(5) A análise dos investimentos municipais no setor;

(6) O estudo dos principais investimentos privados no tecido urbano, tanto de programas 

específicos, “Minha Casa, Minha Vida”, como na constituição de loteamentos e 

condomínios fechados; nesta nova etapa será dada uma atenção especial a produção 

privada, nas suas diversas escalas, de fato a principal responsável pela constituição do 

tecido urbano de qualquer cidade e, portanto, de seu sistema de espaços livres.

(7) A investigação dos investimentos e políticas federais para o setor habitacional;

(8) Uma abrangência conveniente do território nacional, pois permite a avaliação de 

realidades díspares, ao mesmo tempo em que permite criar referências urbanísticas 

e paisagísticas.

A seleção de cidades médias, sobretudo interioranas, agrega à discussão das metrópoles 

e capitais, a questão da difusão da cultura urbanística dos principais centros urbanos 

nacionais e as especificidades de processos locais. Também permite-se comparar processos 

distintos entre as cidades média, dada a inserção diferenciada das cidades selecionadas em 

suas respectivas redes urbanas, algumas são centros regionais afastados das metrópoles, 

outras integram complexos metropolitanos expandidos.

Objetivo Geral

Compreender as principais relações processuais contemporâneas entre sistemas de espaços 

livres e forma urbana das cidades brasileiras, entendendo o papel dos agentes envolvidos – o 

Estado, o mercado, os vivenciadores – no processo de produção, lato sensu, do espaço urbano.

Objetivos Específicos

• Compreender as principais estruturas da forma urbana e sistemas de espaço livre da 

cidade brasileira;

• Sistematizar as formas urbanas de cada localidade em pauta de modo a se ter uma visão 

geral e crítica do principal conjunto de formas urbanas da cidade brasileira, até hoje 

desconhecido em sua totalidade, o que é fundamental para futuras ações e estudos;

• Estabelecer procedimentos de método de análise qualitativa e critérios de avaliação 

dos sistemas de espaços livres e formas urbanas no que tange:

(1) Ao seu potencial desempenho para o estabelecimento da vida pública;
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(2) Ao grau de obsolescência e vitalidade de diferentes tipos de espaços livres e 

formas construídas;

(3) Ao entendimento de significados cotidianos e simbólicos;

(4) À sua contribuição ambiental: drenagem, microclima, macro clima, estabilidade 

do solo, conservação e dinâmica ecológica (manguezais, dunas, florestas urbanas, 

cerrados, etc.);

(5) A discussão de alternativas projetuais dos espaços livres existentes e suas relações 

com tecidos urbanos preexistentes.

• Contribuir para propostas de políticas públicas – planos e projetos – que visem à 

qualificação dos sistemas de espaços livres e das formas urbanas no que concernem 

aos itens citados acima.

• Gerar material gráfico e iconográfico específico, que contribuam para este estudo, 

para o acervo do Laboratório QUAPÁ e dos centros de pesquisa parceiros, de modo a 

colaborar neste estudo, em estudos correlatos e a demandas do público em geral.

Método

Parte-se do princípio que:

• A sociedade e a cidade brasileira são desiguais em termos sociais e econômicos, tanto 

entre si como em seu interior, sendo a desigualdade de renda da população o principal 

indutor de qualidade e da conformação do espaço e da paisagem urbana.

• Que os padrões de urbanização estão totalmente vinculados ao modelo de transporte 

adotado, a do veículo automotor, que associado com o desenvolvimento tecnológico e 

a qualificação e expansão dos sistemas viário e rodoviário determinam novas formas 

de mancha e tecido urbano e a dispersão física e/ou funcional dos núcleos urbanos dos 

mais diferentes portes.

• Toda cidade tem um sistema de espaços livres e uma forma urbana determinada e que 

entre as cidades estas figuras têm elementos comuns entre si e outros tantos específicos.

• Que as formas de apropriação dos espaços livres têm lógicas comuns, que de certo 

modo permite a identificação de similaridades e especificidades.

• Que a conservação ambiental apesar de ser agenda urbanística de fato não 



29

correspondeu a resultados consistentes em termos urbanísticos, tanto pela falta 
de recursos aplicados como pela dificuldade dos grupos envolvidos de enfrentar os 
confrontos com os processos e demandas da urbanização e vice-versa;

• O Poder Público é o principal produtor e gestor dos espaços livres de recreação e 
conservação, não investindo em geral recursos suficientes para o atendimento das 
demandas da população e ambientais;

• A iniciativa privada constantemente tem lançado novos produtos no mercado, como 
condomínios habitacionais e corporativos de todos os tipos e dimensões, loteamentos 
fechados e resorts, habitações populares, shopping centers;

• Existe conhecimento acumulado suficiente nos diversos centros de pesquisa da rede 
Quapá - Sel sobre forma urbana e em especial sobre espaços livres que permitem 
que se iniciem estudos consistentes sobre o assunto. No caso as referências teóricas 
e metodológicas existentes no Laboratório QUAPÁ acumuladas desde seu início em 
1995 e os trabalhos de seus pesquisadores e seus orientandos, assim como de outras 
áreas de pesquisa da FAUUSP, em especial dos grupos associados nos permitem bases 
consistentes para iniciar os trabalhos de pesquisa.

Tendo em vista estas premissas e o conhecimento acumulado se está desenvolvendo as com 
as seguintes ações:

(1) Revisão da bibliografia para o aprofundamento da fundamentação teórica;41

(2) Revisão da bibliografia referente ao “estado da arte”;

(3) Leitura das legislações urbanística e ambiental referentes aos estudos de caso e 

realização de modelos digitais das volumetrias possibilitadas segundo os parâmetros 

impostos pela lei de modo a investigar os tipos de espaços livres gerados e as estruturas 

das formas urbanas possíveis;

(4) Realização de oficinas temáticas, com duas finalidades distintas. São elas:
- Tipo 1 – ou tradicional, seguindo o modelo das efetuadas anteriormente no 

projeto de pesquisa QUAPÁ-SEL, buscando entender o sistema de espaços livres 
local e a morfologia da cidade em questão. Serão efetuadas, neste formato, com 

três dias de duração, apenas nas cidades não pesquisadas anteriormente;

41 Vale citar alguns autores fundamentais da base teórica que orientam o método e as interpretações analíticas:
- Sobre a natureza e a produção do espaço: M. Santos (1985 e 1996);
- Sobre a esfera pública: J. Habermas (1981 e 2007) H. Arendt (1991) e S. Costa (2002);
- Sobre espaço público: E. Queiroga (2009), A. Serpa (2007), Macedo (1999), (2011);
- Sobre a conceituação de sistema e de complexidade: E. Morin (2008);
- Sobre apreensão da forma urbana: M. E. Kohlsdorf (1996), Macedo (1993), Hepner (2010).
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- Tipo 2 – buscando discutir questões específicas sobre forma urbana e 

espaços livres.

No caso, entende-se como oficina, reuniões de trabalho promovidas pelo grupo de pesquisa 

local congregando agentes públicos e privados locais e pesquisadores universitários, que trazem 

informações sintetizadas do estado da arte local sobre os assuntos em pauta  e  farão  um  trabalho  

coletivo  de  análise  das  ações  em andamento e do sistema e da forma urbana existente, com 

ênfase nos atributos qualitativos de uso, ambientais e na forma urbana existente.

(1) Elaboração de mapas temáticos utilizando bases para ArcGis e fotos aéreas:

ii. De padrões do tecido urbano, (em anexo protótipo deste tipo de mapa);

iii. De cobertura arbórea urbana intra-quadra e viária;

iv. De dinâmica ambiental: confrontando a ocupação urbana/mancha urbana 
frente ao suporte físico, analisando a cobertura vegetal, drenagem, rede hídrica, 
tipo de solo, impactos nas estruturas naturais e ecossistemas significativos;

v. De espaços ocupados por loteamentos fechados e condomínios de grande porte 
(mais de uma quadra urbana);

vi. De densidades urbanas – populacional e habitacional;

vii. Elaboração de mapas síntese por cidade enfatizando as dinâmicas urbanas, 
ou seja, confrontando a ocupação urbana consolidada e em curso frente às 
estruturas naturais, expansão urbana, novos tecidos, distribuição da população 
e infra- estrutura; 

viii. Mapeamento de APPS urbanas de fato existentes e determinadas pela 
legislação.

(9) Interpretações de levantamentos de campo e dos mapas realizados no Projeto QUAPÁ-
SEL I confrontando-se com produção cartográfica do QUAPA-SEL II (mapa de padrões 
de tecido urbano e mapa de cobertura arbórea); confrontando as determinantes locais 
de clima com os cânions criados pela forma urbana local

(10) Construção de modelos tridimensionais de tipos de espaços livres e volumetrias mais 
frequentemente encontradas;

(11) Estudos climáticos específicos sobre as cidades em questão e sua relação com os 
espaços livres e a forma urbana, de modo a validar ou não padrões existentes;

(12) Estudos das dinâmicas do mercado imobiliário, seus novos produtos e sua relação 
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com as configurações urbanas, novas e pré-existentes;

(13) Estudos das dinâmicas populacionais com utilização de dados produzidos pelos 
censos demográficos (2000-2010) desagregados por setor censitário;

(14) Estudos de caso sobre a apropriação de subsistemas de espaços livres e forma urbana 
na escala intraurbana cotejando com dados quantitativos e microclimáticos (por 
intermédio de iniciações científicas e mestrados);

(15) Continuidade na realização de Colóquios anuais internos à Rede Nacional QUAPÁ-
SEL para socialização de resultados, aperfeiçoamentos de método, aproximação das 
diferentes abordagens e formulação de conceitos comuns. O Colóquio de nº 9 será 
realizado em Vitória no início do segundo semestre de 2014;

(16) Análises parciais e gerais dos resultados;

(17) Elaborações de artigos para publicação de resultados parciais;

(18) Elaboração de texto síntese/livro com resultados finais do Projeto Temático.

Pela escala de abrangência e pela complexidade temática a equipe São Paulo/Laboratório 
QUAPÁ, além da participação dos pesquisadores da Rede Nacional QUAPÁ-SEL estabelecida, 
conta com a participação de consultores das áreas a seguir sugerindo-se às demais equipes 
a criação de grupos multidisciplinares. Seriam elas:

• Aferição de dados macro e microclimáticos em espaços livres e diferentes formas urbanas 
(Dr. Ricardo Augusto Felício– Geografia/USP, Geografia/UNESP Presidente Prudente);

• Produção imobiliária e forma urbana (Dr. João Meyer – AUT-FAUUSP);

• Políticas públicas habitacionais e forma urbana (Dr. João Sette Whitaker – 
LABHAB-FAUUSP);

• Geografia crítica da forma urbana (Dra. Vanderli Custódio – IEB-USP);

• Dinâmicas populacionais e forma urbana (Dr. Manoel Lemes da Silva Neto – POSURB/
PUC-Campinas).

Resultados esperados

Este projeto temático de pesquisa tem como resultados esperado e já alcançados em 2014:

• A formulação de quadro teórico-conceitual atinente à realidade atual das grandes 
cidades brasileiras e, com maior aderência, evidentemente, às cidades e metrópoles 
selecionadas para esta pesquisa; em processo de consolidação.
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• O estabelecimento de método de análise de relações entre sistemas de espaços livres e 
forma urbana aplicáveis à realidade nacional; consolidado.

• A constituição de amplo quadro nacional referente às relações entre os atuais processos 
de produção dos sistemas de espaços livres e das formas urbanas e os padrões formais 
estabelecidos em cada cidade derivados dos procedimentos vernaculares e de mercado 
e ainda da legislação urbanística e ambiental existente; em andamento.

• O entendimento do comportamento climático nas cidades avaliadas e as supostas 
respostas destas a tal contexto climático, isto é, os padrões de espaços livres e formas 
existentes e sua adequação a tais contextos; em início.

• A proposição de sistema de critérios de avaliação da qualidade dos sistemas de 
espaços livres e formas urbanas considerando seu potencial para a vida urbana e seu 
desempenho ambiental;

• A formulação de críticas gerais e específicas sobre o assunto a partir de parâmetros 
de análise que considerem sistemicamente as variáveis envolvidas, evitando-se, 
portanto, a formulação de “manuais da forma urbana”; consolidadas.

• O fortalecimento da Rede Nacional QUAPÁ-SEL e de procedimentos de pesquisa que 
consideram a contribuição multidisciplinar e interdisciplinar; consolidado.

• A formação e o aperfeiçoamento de pesquisadores em diferentes níveis (da iniciação 
científica ao pós-doc); em constante desenvolvimento.

• A publicação de resultados parciais em revistas científicas da área e em eventos 
científicos; em constante processo de efetivação

• A publicação final de livro com divulgação dos resultados: com a estrutura definida.
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Introdução

A urbanização contemporânea brasileira, nas duas últimas décadas, apresenta significativas 

transformações. Em um país com população majoritariamente urbana, está em curso intenso 

crescimento de cidades de médio e grande porte e as regiões metropolitanas estabelecidas 

são hoje mais de cinquenta. Verifica-se o espraiamento urbano e funcional, bem como a 

desconcentração das atividades centrais e industriais em diversos núcleos urbanos. Surgem 

redes de cidades redesenhando estruturas urbanas: cidades novas ou que experimentam 

acelerado crescimento urbano, como aquelas em áreas de forte produção agroindustrial.

Desde 2012, o projeto de pesquisa temático e interdisciplinar intitulado “Os sistemas de 

espaços livres na constituição da forma urbana no Brasil: produção e apropriação” (QUAPÁ-

SEL II), coordenado pelo Laboratório LAB-QUAPÁ da FAUUSP, investiga relações entre 

sistemas de espaços livres e a forma urbana brasileira na atualidade, considerando sua 

produção a partir dos processos socioeconômicos e ambientais, seus aspectos comuns e 

especificidades locais. Dentre seus objetivos está a construção de referencial metodológico 

para a análise qualitativa destas relações e o seu papel no cotidiano da cidade, na sua 

produção e apropriação e de um modo paralelo a concepção de modos de representação deste 

processo e como o objetivo é um entendimento da realidade da grande cidade brasileira. 

Foram escolhidas como objeto de estudo 35 cidades, todas as capitais ou centros urbanos 

de porte médio e significação econômica, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, São 

José dos Campos, Natal, Manaus, Campo Grande, etc.

Para o estudo destas cidades estão sendo elaborados mapas de tipos morfológicos que 

embasam e são, ao mesmo tempo, resultado direto das discussões conceituais. Aplicados aos 

diferentes graus de complexidade das manchas urbanas, os mapas relacionam as seguintes 
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categorias: parcelamento do solo, espaços livres intraquadra e volumes construídos, em 

conformidade ou não com a legislação. Possibilitam leituras diversas, combinando as 

variáveis listadas, ou isolando seus componentes. Outras variáveis também têm sido 

trabalhadas: vegetação arbórea intraquadra e viária, áreas não parceladas ou em processo 

de consolidação, estruturas naturais significativas como matas e cursos d´água, e espaços 

livres públicos.

O estudo comparativo destas cartas entre cidades permitirá estabelecer padrões genéricos 

e locais tanto estruturais como específicos, caracterizando a paisagem urbana nacional 

e contribuindo para a elaboração de políticas públicas, sobretudo aquelas que incluem 

os sistemas de espaços livres como um dos principais elementos estruturantes do tecido 

urbano. De qualquer maneira, a representação bidimensional desta configuração não 

descarta a vivência destes locais e outras formas de apreensão enquanto método, que podem 

complementar e enriquecer a leitura.

Procedimentos para estudo dos espaços livres e formas 
urbanas: produção iconográfica e cartográfica como 
instrumento de análise

A representação gráfica na arquitetura, no urbanismo e no paisagismo dispõe em 2013 de 

um instrumental gráfico consolidado e amplamente dominado pelos profissionais da área, 

com constantes e necessários processos de melhoria tecnológica.

Por outro lado, no Paisagismo e no Desenho Urbano os procedimentos de representação da 

paisagem urbana, da sua forma e de seus espaços livres ainda estão bastante embrionários em 

2014. Existem de fato algumas poucas formas típicas de representação, como os mapas figura 

fundo, também conhecidos como máscaras de espaços livres e os mapas de altura das edificações, 

isto é, mapas cadastrais sobre os quais são demarcadas por cores as alturas das edificações.

Mesmo com os avanços tecnológicos recentes, com o advento de programas gráficos que 

colaboram na rápida representação tridimensional da volumetria construída, (programa 

Sketch Up e outros), a leitura bidimensional da paisagem urbana ainda é um objetivo por 

alcançar pois estes tipos de ferramentas gráficas conseguem expressar apenas uma parte da 

realidade, não sendo claras as características intrínsecas dos públicos e privados, o papel da 

vegetação arbórea no contexto urbano e nem mesmo de como destacar as principais figuras 

morfológicas existentes.

Os pesquisadores do laboratório QUAPÁ desde 1995 têm desenvolvido e criado padrões 

próprios de representação gráfica tanto para a o projeto paisagístico de espaços públicos e 
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privados sempre objetivando o estudo comparativo entre elementos diversos e tendo como 
objetivo utilizar a imagem gráfica como texto nas suas publicações e artigos. A imagem a 
seguir mostra um exemplo deste tipo de representação, no caso uma planta geral do Parque 
Burle Marx em São Paulo (Figura 1). As cores e a técnica gráfica são as mesmas para os mais 
de 1200 espaços públicos e privados desenhados e permitem uma fácil leitura e comparação 

entre os diversos logradouros e espaços particulares desenhados.

Figura 1: desenho padrão de representação de um projeto paisagístico, no caso 
de um parque, em que é destacada a cobertura arbórea existente.

A partir de 2006 com o início de um novo projeto de pesquisa, o projeto temático “Os 

Sistemas de Espaços Livres e a Constituição da Esfera Pública Contemporânea no Brasil” 

(QUAPÁ-SEL I), além das atividades de discussão conceitual e metodológica realizadas 

em oficinas e colóquios anuais dos pesquisadores, houve a necessidade de criação de um 

material iconográfico e cartográfico específico para as análises referentes aos sistemas de 

espaços livres e sua relação com processos de estruturação urbana. Para sistematização 

destas informações foram criados, dentre outros, quatro mapas temáticos: espaços livres 

intraquadra, intensidade de verticalização intraquadra; sistemas de espaços livres e 

mancha urbana e mapa da dinâmica urbana, relacionando elementos naturais, mancha 

urbana e espaços livres públicos. Estes permitiram uma leitura e um estudo comparativo 
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dos sistemas de espaços livres, sendo aplicados para diferentes graus de complexidade e 

portes de mancha urbana, abrangendo a totalidade de estudos de caso (em um total de 23 

cidades e 3 regiões metropolitanas – São Paulo, Campinas e Vitória).

A partir de 2011 com o término do projeto e o início de um novo projeto temático - 

novo QUAPÁ-SEL II – “Os sistemas de espaços livres e a constituição da forma urbana 

contemporânea – produção e apropriação”, novos desafios de representação foram colocados 

os processos socioeconômicos e ambientais que definem os espaços livres na forma urbana 

e suas transformações são considerados primordiais e vêm sendo desenvolvido em caráter 

experimental um novo conjunto de mapas para aprofundar as análises dos processos de 

produção e qualificação urbana.

Complementando os mapas realizados anteriormente, nova categorização foi elaborada a 

partir da consideração de novas variáveis, no caso tipos do parcelamento do solo, tipologias 

construídas e espaços livres, recuos existentes intraquadra e arborização intraquadra, 

contribuindo para um conhecimento mais consistente sobre a realidade urbana e paisagística 

brasileira, visando subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas que qualifiquem os 

sistemas de espaços livres para realização da vida cotidiana.

Sobre o processo de produção do espaço urbano, identificam-se três tipos diferentes de 

ações que são:

i. Aquelas referenciadas por políticas públicas por meio de instrumentos de planejamento 
urbano, regulamentação edilícia, operações urbanas, etc.;

ii. Aquelas baseadas em procedimentos de desenho ou projeto urbano, geradas tanto 
pelo Poder Público como pela iniciativa privada.

iii. Ações informais: favelas, fechamento de loteamentos, autoconstruções, etc. Qualquer 
que seja o processo de produção predominante, não interessa apenas a unidade 
geradora de um determinado tipo construído e seus espaços livres, mas sim a sua 
associação entre tipos similares ou distintos, com porte e distribuição variados, 
gerando os diferentes tecidos urbanos. Entender estes tecidos e suas relações, 
sistematizando um método que possa ser aplicado em diferentes cidades1, é o que 

originou uma série de novos mapas e desenhos ilustrativos. (ver. Figuras 2 e 3).

1 Iniciou-se pelo município de São Paulo, dada a sua extrema diversidade de estruturas morfológicas, 
adotando as subprefeituras apenas como unidade para apresentação do relatório. Das 31 
subprefeituras, estão concluídas 20: Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Cidade Tiradentes, Ermelino 
Matarazzo, Guaianazes, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Lapa, M’ Boi Mirim, Mooca, 
Penha, Pinheiros, Santana, São Mateus, São Miguel, Sé, Vila Prudente. Outras cidades da região 
Metropolitana já concluídas são: Osasco, Cotia, Carapicuíba, Barueri, Embu, além dos municípios de 
Campinas, Vitória e Florianópolis.
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Figura 2: croqui especialmente feito para mostrar a estrutura morfológica visível 
e espaço livres existentes- em azul, em um determinado fragmento de paisagem. 
Desenho: Silvio Macedo 2011.

Buscou-se a análise da forma urbana a partir dos volumes construídos, que correspondem 

a uma dada função, em relação aos espaços livres cuja delimitação é feita a partir de seus 

invólucros. Não se considerou os espaços livres apenas enquanto negativo das massas 

construídas, mas evidenciou-se sua relação de complementaridade e suas especificidades, 

tais como escala, dimensões, configuração, entre outras.

Os novos mapas permitiram um avanço expressivo nas formas de avaliação e representação 

da cidade suas formas e espaços livres apesar da dificuldade, ainda existente, em representar 

a tridimensionalidade das formas urbanas na escala da cidade e da pesquisa em si (35 centros 

urbanos), o que, no entanto, deverá ser explorado com mais detalhes em recortes mais 

específicos como: bairros, unidades administrativas, bacias hidrográficas entre outros.

Para descrever os espaços livres relacionando-os com a forma urbana foram testados 

procedimentos diversos:

(i) Análises segundo variadas escalas de abordagem: desde a macro-escala à escala do lote, 

revelando a estrutura física e funcional do sistema de espaços livres e as estruturas 

naturais, relacionando os espaços livres, volumes construídos e relevo; (ver figura 3);

(ii) Representação da morfologia urbana: por tipos recorrentes de tecido, 

relacionando os espaços livres e os volumes construídos, classificação por meio 

de seus elementos estruturais

(iii) Representação dos espaços livres.
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Figura 3: Sistemas de espaços livres e forma urbana, segundo escalas de abordagem 
diversas: a macro-escala, a mancha urbana, o porte das quadras, a escala da rua e do 
lote. Fonte: Silvio Soares Macedo, 2012.

Para estudar a forma urbana exigiu foi necessário considerar uma das condições básicas de 

determinação de morfologias urbanas: o parcelamento do solo em lote e a volumetria e disposição 

das construções nestes lotes. Foram determinados cinco grupos principais de análise segundo 

o tipo do parcelamento, o porte da volumetria construída, considerada aqui como horizontal e 

vertical e os tipos de espaços livres públicos existentes nas quadras analisadas:

• Tipo 1 - quadras parceladas de um modo tradicional, com lotes de pequeno e médio 

porte, ocupados por edificações baixas, em geral sobrados ou térreas, podendo chegar a 

três anda ou mais;

• Tipo 2 - a quadra apresenta poucos lotes, de grandes dimensões ou mesmo um único 

lote conformando a quadra, ocupados por edificações horizontais de portes diversos;

• Tipo 3 – caracterizado por conter quadras verticalizadas ou em processo de verticalização, 

sendo para isso consideradas quadras totalmente verticalizadas ou mistas meio 

horizontais e meio verticais, quadras com conjuntos habitacionais de prédios de quatro 

ou cinco andares e quadras condomínio vertical.

• Espaços livres especiais – quadras ocupadas por parques, praças, cemitérios tradicionais e 

jardim e orlas tratadas ou não, considerando-se como tratadas as orlas marítimas, fluviais 

e lacustres contendo calçadões.

• Encrave – compreendendo diversas quadras, constituindo porção do território e 

apresentando descontinuidade com relação ao tecido urbano e malha viária do entorno: 

baixa conectividade, muitas vezes com cercamento, sem acessibilidade e apropriações 

plenas. (ver Figura 4):



47

Aspectos morfológicos - São Carlos
Volumetria construída intraquadra

 

Figura 4: Aspectos Morfológicos – São Carlos. Fonte: Quapa-Sell, 2014.

Cada um dos grupos foi então subdividido em categorias por tipos que relacionam os espaços 

livres e os volumes edificados, se predominantemente horizontais ou verticais, de portes 

variados. Em uma mesma categoria, podem coexistir edificações de usos distintos, desde 

que suas características gerais sejam semelhantes em termos de volumetria construída e 

espaços livres resultantes.

Como o mapeamento não é realizado por função, pode, por exemplo, um campus 

universitário estar inserido em qualquer uma das categorias listadas, uma vez que sua 

classificação é definida por suas características físicas em relação com o restante dos tecidos. 

Naturalmente a forma urbana não está dissociada das formas de uso e apropriação do solo, 

mas para efeito desta análise esta foi descartada. A única exceção foi no item espaços livres 

nos quais foram identificadas praças, parques, orlas tratadas e cemitérios que tem sua 

característica morfológica e funcional fortemente determinada e não seria cabível criar 

uma outra categoria para eles.
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Assim como nos mapas produzidos (QUAPÁ-SEL I), a unidade para análise são as quadras, 
sendo a classificação feita por tipo predominante na quadra. Utiliza-se conjuntamente o 
Google Earth com suas imagens aéreas e a ferramenta Google street view que permite esclarecer 
as dúvidas e, portanto, refinar o trabalho.

Considerando o critério inicial de parcelamento do solo, associa-se a este o conceito se 
volumetria construída e espaços livres às três categorias listadas. Com relação às quadras 
de parcelamento tradicional temos:

• Edificações horizontais de pequeno porte constituído, por exemplo, por trechos 
significativos de sobrados ou mesmo as vilas operárias;

• Edificações horizontais de portes variados, mesclando, por exemplo, edificações de 
pequeno porte e galpões;

• Quadra verticalizada: com predomínio de edificações verticais, acima de 4 pavimentos;

• Edificações horizontais e verticais: sem predomínio de um tipo ou outro na quadra.

Outras categorias poderão eventualmente surgir ou serem suprimidas em função de 
especificidades de cada cidade analisada.

A seguir, figura 5, um exemplo de categorização para o mesmo trecho de São Paulo 
apresentado anteriormente. 
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Figura 5 - volumetria construída intraquadra

As quadras de parcelamento não tradicional foram separadas por:

• Edificações horizontais de médio porte dispersas:  como um campus universitário;

• Edificações horizontais de grande porte: os grandes galpões industriais ou mesmo um 
shopping center de bairro totalmente inserido em uma quadra;

• Edificações horizontais de médio porte não dispersas: como as quadras industriais 
com galpões, de menor porte, um ao lado do outro;

• Quadra condomínio vertical: duas ou mais torres residenciais, comerciais ou de 
serviços, dispostas em terreno de grande porte isolado do tecido ao redor;

• Condomínios horizontais: edificações horizontais, de estrutura morfológica similar, 
claramente construídas em conjunto, dentro de um mesmo partido arquitetônico, 
separadas do tecido urbano no entorno;

• Conjuntos habitacionais: gerados tanto pela iniciativa privada ou pelo Poder Público, 
com implantação característica de edifícios com cerca de 4 pavimentos, com repetição 
de volumetria construída.

Os condomínios horizontais e quadras condomínio vertical destacam-se como produtos 

implementados pelo mercado imobiliário com internalização dos espaços livres com acesso 

restrito de usuários.

O terceiro grupo, foi denominado de encraves, isto é, situações morfológicas que produzem 

a ruptura de um ou mais tecidos urbanos, interrompendo as conexões do tecido urbano. Se 

caracterizam por serem compostos de:

• Estruturas com pouco volume edificado: onde existe predomínio de espaços livres como, 
por exemplo, a estrutura físico espacial ocupada por um hipódromo ou um aeroporto

• Loteamentos horizontais, com cercamento – de caráter residencial em sua maioria, por 
enquanto não se separou os loteamentos residenciais dos industriais ou de serviços 
devido aos poucos exemplos destes últimos verificados;

• Grandes conjuntos de edificações dispersas como u grande campus universitário.

• Grandes complexos de edificações horizontais de grande porte: como um conjunto do 
Shoppings Centers, “out lets” e outros edifícios associados, sempre cercados por grandes 

áreas de estacionamentos.
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As glebas não parceladas ou em processo de ocupação estão sendo destacadas do restante 

como áreas não consolidadas (ver Figura 6).

Figura 6 - Aspectos Morfológicos: Subprefeitura do Butantã – Parcelamento do solo 
e volumetria construída intraquadra
Fonte: Luis Rossi e Rafael Lopez, LAB-QUAPÁ FAUUSP, 2014.
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Uma terceira variável foi então foi considerada: os recuos ou áreas livres de edificações 

no lote, relações estabelecidas pela legislação de uso e ocupação do solo pertinente, 

determinada pela municipalidade de cada cidade. Foram criadas quatro categorias por tipo 

predominante (ver Figura 7):

• Nenhum recuo: edificações geminadas,  com no máximo fossos para iluminação 
e ventilação;

• Uma ou duas faixas de recuos ou áreas livres de edificações;

• Três ou quatro faixas de recuos ou áreas livres de edificações;

• Sem predomínio de recuos.

Figura 7 - Aspectos Morfológicos: Subprefeitura do Butantã – Recuos intraquadra 

Fonte: elaborado por Luis Rossi e Rafael Lopez, LAB-QUAPÁ FAUUSP, 2014.

Combinações entre os mapas podem gerar subprodutos como mapas temáticos que 
destaquem estruturas morfológicas específicas, por exemplo, aquelas cercadas por muros 
(condomínios horizontais, quadras condomínios verticais e loteamentos com cercamento), 
quadras verticalizadas, ou mesmo áreas ocupadas por grandes galpões/estruturas 
construídas cercadas de espaços livres como shopping centers, centros de distribuição 
atacadista e outlets, permitindo o aprofundamento das análises por itens específicos.

A informação desses mapas está sendo confrontada com informações anteriormente obtidas 
em mapas sobre porcentagem de espaços livres intraquadra (QUAPÁ-SEL I) de modo a se 
ter uma informação mais precisa. Se nos mapas de espaços livres intraquadra foi possível 
delimitar faixas gerais (0-30%, 30-50% e acima de 50% de espaços livres de edificações), o 
interesse agora recai no entendimento de como estes espaços livres se relacionam com as 
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formas construídas lote a lote. Do cruzamento dos dois mapas pode-se aferir, por exemplo, 

de que a existência de quatro recuos não garante qualidade espacial, se a predominância de 

espaços livres na quadra estiver abaixo dos 30% de espaços livres devido à exiguidade e o 

fracionamento destes espaços livres.

Analogamente, não se pode generalizar que sempre a ausência de recuos implica em modelos 

de ocupação de baixa qualidade.

Os mapas iniciais relacionam, portanto, parcelamento do solo, volumetrias construídas e 

recuos existentes, atendendo ou não a legislação em vigor. Possibilitam leituras diversas, 

combinando as variáveis listadas, ou isolando seus componentes.

Além disto, outros elementos têm sido trabalhados como a vegetação arbórea intraquadra 

e/ou em glebas não parceladas que se avaliada em conjunto com os recuos existentes, 

estruturas implantadas como praças e parques, pode orientar intervenções e políticas 

públicas no sentido de intensificar a arborização viária, a implantação de espaços livres 

públicos, ou outras alternativas adequadas aos locais. Foram estabelecidas três faixas para 

análise: menos de 30% de arborização intraquadra, de 30 a 70% e mais de 70% (ver Figura 

8, adiante). Contudo, a primeira categoria está sendo revista, sendo subdividida em outras 

duas: 0 a 10% e 10% a 30%, para que se destacassem as quadras de bairros jardim de outras 

quadras praticamente sem arborização.

Esta configuração observada e representada nos mapeamentos colabora de imediato na 

percepção e entendimento dos impactos relacionados à permeabilidade do solo, condições 

básicas de insolação e ventilação, possibilidade de arborização e outros itens que podem ser 

aferidos de maneira geral, possibilitando estabelecer uma avaliação mais precisa do estado 

atual do sistema de espaços livres, tanto público como privado, de modo a compreender 

possíveis demandas e carências, sobretudo de espaços livres públicos.

Figura 8 - Aspectos Morfológicos: Subprefeitura do Butantã – Arborização intraquadra 
Fonte: elaborado por Luis Rossi e Rafael Lopez, LAB-QUAPÁ FAUUSP



53

O método utilizado, em 2013, já em fase final de consolidação, tem sido aplicado, ainda 

enquanto piloto, além de São Paulo, para algumas cidades, como Vitória, Campinas e 

Florianópolis, de diferentes complexidades em termos de porte e estruturação da mancha 

urbana, buscando então estabelecer critérios de leitura da estrutura morfológica a ser 

aplicado ao longo da pesquisa.

Estes permitem e permitirão uma visão geral detalhada da estrutura morfológica de uma 

cidade, identificando e separando as duas instâncias principais: espaços livres e estruturas 

volumétricas estruturais, como edifícios e vegetação de porte. Em situações mais específicas 

como por tipo morfológico é possível ainda incluir variáveis do suporte físico como as 

declividades do relevo, que mudam as relações espaciais e paisagísticas. Os espaços livres 

públicos como parques e praças não estão ainda indicados, pois passam por revisão das 

bases cartográficas, assim como as favelas.

O método também objetiva auxiliar a definição de recortes ou unidades que permitam 

leituras, diagnósticos e intervenções para diferentes realidades. O estudo comparativo 

destas cartas entre cidades permitirá estabelecer padrões genéricos e locais tanto estruturais 

como específicos, possibilitando uma caracterização da paisagem urbana nacional das suas 

cidades de grande e médio porte.
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REESTRUTURAÇÃO TÉCNICO PRODUTIVA, 
FORMA URBANA E ESPAÇOS LIVRES

Profa. Dra. Vanderli Custódio (IEB-USP. Área Temática de Geografia)

Introdução

Apesar de os estudos sobre a forma urbana estarem no passado da geografia, sobretudo 

superados pela fase da Geografia Crítica, intentamos, neste artigo, tecer algumas 

considerações sobre a forma urbana atual no Brasil a partir do processo de reestruturação 

técnico produtivo em curso desde os anos 1990, bem como especular acerca dos espaços 

livres urbanos no contexto dessa reestruturação, numa perspectiva que nos leva a considerar 

as continuidades e as descontinuidades.

Parte-se do pressuposto de que há uma relação dialética entre reestruturação técnico 

produtiva e reestruturação urbana, inclusive da forma urbana, que traduz a relação entre 

forma e processo, de tal modo que as transformações em um afetam, de modo contraditório 

(complementar e conflituoso), o outro. Considera-se também que a forma urbana não 

permite leitura aprofundada do urbano, mas é uma indicadora de transformações, inclusive 

nos espaços livres públicos e privados existentes e em criação.

Reestruturação técnico produtiva

Reestruturar é sinônimo de reorganizar, refazer, recriar, replanejar, reelaborar, retomar 

algo1. A reestruturação de que falamos diz respeito à fase recente do modo de produção 

capitalista que alguns autores denominam de pós-fordista, outros ainda, de período da 

acumulação flexível (HARVEY, 1994), que em comum é caracterizada por um processo mais 

ou menos intenso – dependendo da formação social em consideração – de desverticalização 

industrial, de  nova  organização  da produção,  de  novas mídias comunicacionais, da 

formação de conglomerados que atuam em diversos  ramos, de  instalação  de  novas   plantas  

industriais   e  redes de comercialização e maior fluidez informacional, portanto de novas 

práticas espaciais, porque há uma nova lógica de localização das empresas.

Parte-se do pressuposto de que há uma relação dialética entre reestruturação técnico 

produtiva e reestruturação urbana, inclusive da forma urbana, que traduz a relação entre 

forma e processo.

1 Academia Brasileira de Letras. Dicionário escolar da língua portuguesa. 2ª. ed. Cia. Ed. Nacional, 2008.
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Segundo Lencioni (1998, p.7 e 8) a reestruturação é um processo dinâmico no qual:

[...] as formas anteriores não se dissolvem nesse 
processo de reestruturação, elas se modificam 
e são modificadas pela teia de relações em 
movimento. Tornam-se assim, subordinadas face 
ao desenvolvimento dessas novas formas que 
reestruturam tanto a sociedade como o espaço.

A reestruturação técnico produtiva (POCHMANN, 2004) é caracterizada também, por 

exemplo, pela concentração de capitais, fusões e aquisições, pela criação de novas redes de 

comercialização, de subcontratações, e novo arranjo das formas industriais na forma cidade. 

Novas centralidades são criadas, os sistemas técnicos de transporte e comunicação são 

inovados para atendê-las. Fala-se de processos de centralização e descentralização gerando 

formas monocêntricas, policêntricas e multicêntricas, complexificando o espaço urbano.

Como as estruturas espaciais são, geralmente, de mudança lenta, percebe- se a simultaneidade 

de formas pretéritas – do período fordista2 – como parques e praças tradicionais, e de formas 

atuais como parques e praças temáticos e parques lineares, num tempo sincrônico, mas 

também em tempo diacrônico, e mesmo se identificam casos de inércia espacial, mas como 

tal processo se relaciona com os espaços livres existentes e com a criação de novos?

A reestruturação tem causado transformações em escalas várias: da rede urbana ao 

intraurbano, sobretudo nas regiões metropolitanas, mas também nas chamadas cidades 

médias, aquelas de importância econômica e política significativa na rede da qual participam. 

Há novas centralidades como os estádios de futebol construídos para a Copa do Mundo 

em 2014, revitalizações urbanas e loteamentos fechados, num redesenho da segregação em 

espaços fragmentados. Segundo Reis Filho (2009), podemos falar de 50 pontos no território 

nacional de forte concentração urbana, mas também de dispersão urbana, ambas ensejadas 

pela reestruturação técnico produtiva.

No lugar da verticalização industrial fordista e de processos que lhe foram contemporâneos, 

como os de periferização extensiva, aglomeração industrial, favelização, segregação pela 

distância do centro e de modos precários de habitação, tem-se, concomitantemente, uma 

pulverização de formas dispersas, inclusive as metrópoles têm sido caracterizadas por um 

processo de dispersão e difusão urbanas, portanto de rearranjo da forma urbana e dos 

espaços livres.

2 No Brasil houve o que se denominou de ”fordismo periférico”, um arremedo do fordismo central.
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Forma urbana

A respeito da forma urbana, escreve Lefebvre (2001, p.85):

A ambigüidade (ou mais exatamente a polissemia, a 
pluralidade das significações) do termo “forma” já 
foi assinalada. Nem havia necessidade disso. Essa 
ambiguidade salta aos olhos. Não perde em nada 
para a polissemia dos termos “função”, “estrutura”, 
etc. Todavia, não se pode ficar por aí e aceitar essa 
situação. Quantos não acreditam tudo dizer e tudo 
resolver quando empregam uma dessas palavras-
fetiches! A pluralidade e a confusão dos sentidos 
servem à ausência de pensamento e à pobreza que é 
tomada como sendo riqueza.

Do exposto, nos cabe dar conta do sentido que o conceito de forma urbana adquire para nós, 

para além de sua polissemia3.

A forma urbana pode ser considerada como expressão da materialidade resultante de um 

conjunto de forças sociais em conflito e em consenso, sobre o suporte biofísico, é, por sua 

vez, a condicionante material para as práticas desse conjunto de forças sociais em conflito 

e em consenso. Nesse sentido, o de ser resultado e condicionante social, se confunde com 

a ideia de espaço geográfico. A forma urbana é o aspecto material do espaço urbano, que é 

assim traduzido em pontos, volumes, linhas e manchas. A forma urbana é um aspecto (o 

morfológico) da realidade social urbana. É, em última instância, uma forma social.

É, também, um arranjo temporário constituído por uma ordem particular, pelo jogo de forças 

da organização e da desorganização social, sendo, portanto, formada, deformada e reformada.

A forma urbana se constitui de volumes, superfícies, densidades, extensões, etc., levados a 

efeito pelo trabalho social acumulado. É “subjetiva”, porque ligada a realidade dos homens, 

e “objetiva”, porque se impõe a eles. Nesse sentido é de produção individual e coletiva. 

Fundamental dizer que a forma urbana é multiescalar, destacando-se seis escalas: i) a do 

lote; ii) a da quadra; iii) a da rua, que compreende as construções e os espaços construídos 

que a circundam; iv) a do bairro, que é morfologicamente constituído por um conjunto de 

quarteirões; v) a da cidade inteira, considerada como um conjunto morfológico de bairros 

e; vi) da cidade na sua rede urbana. Percebe-se assim, que uma cidade contém inúmeras 

formas e está contida em outras tantas.

3 Duarte (2011, p.6) diz que “Persiste, no entanto, uma reconhecida polissemia no conceito de forma urbana, 
impondo cuidados especiais quanto a sua utilização. Seus significados variam segundo as diferentes 
escalas analíticas envolvidas, bem como em função do enfoque disciplinar adotado.”
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Ela é resultado de um processo de longa duração, que é o processo de urbanização, 

multifacetado em processos outros como os de periferização, suburbanização, centralização, 

gentrificação, fragmentação, dispersão, encortiçamento, dentre muitos; todos ensejados 

pela ação dos agentes produtores do espaço urbano. Desse modo, “a forma urbana não se 

reduz, portanto, à materialidade do espaço construído”. (DUARTE, 2011, p.6). Ela é prenhe 

de intencionalidades levadas a efeito – as ações –, e portadora de algumas informações sobre 

o urbano, mas como significativamente é aparência, exige trabalho de verticalização para o 

desvendamento do que pode não estar tão óbvio, suas funções e seus conteúdos4.

A consideração da forma urbana na escala macro, passa pela escala da planta5 que diz respeito 

ao formato da mancha urbana contínua ou descontínua. A Geografia tradicional falava 

em planta quadriculada, planta radiocêntrica, planta linear, planta sem plano definido ou 

plano flexível, planta de prestígio (BEAUJEU-GARNIER, s/d, p.107-114), planta tentacular 

etc. Também, se pode pensar na forma urbana a partir de i) uma ou mais centralidades, ii) 

do entorno urbano imediato, um colar ou eixo suburbano (periurbano), e iii) outros colares 

ou setores com características rurais, mas sem sê-lo.

A forma urbana, em todas as suas escalas, circunscreve a paisagem urbana do presente, 

mas exige interpretação, sempre. A reestruturação industrial tem transformado a forma 

da cidade de aglomerada para difusa, dispersa (REIS FILHO, 2009) e fragmentada, como 

modo privilegiado para a realização econômica do período atual. A forma urbana atual é 

uma faceta desse processo e apresenta formas pretéritas ao lado de formas inovadoras. Se 

há continuidades há também descontinuidades, conforme é possível observar na Figura 1.

4 “Como mensageira do mundo da aparência, a forma é ilusória; ela oculta o conteúdo que a determina. 
Mas a ocultação do conteúdo concreto não é a eliminação do conteúdo; ele subsiste como negação. Se foi 
na aparência sensível das coisas que o conteúdo se ocultou, é aí que ele deve ser procurado. A forma que 
oculta é também a forma que revela. Esse movimento, que vai do conteúdo à forma e da forma ao conteúdo, 
pressupõe um processo de transformação do pensamento e, portanto, o conteúdo revelado através da 
forma do objeto já implica na superação dialética do conteúdo original. Deste modo, a forma tornada, 
momentaneamente, um instrumento de decifração do real, constituirá, ela própria, uma etapa necessária 
do processo de construção do conhecimento.” (DUARTE, 2011, p.2).

5 “Além da vontade humana ou do acaso, as sujeições locais do meio físico (relevo, clima, curso de água), ou 
as de criação humana (eixo de circulação, estabelecimento de novos meios de transporte), as preocupações 
de rentabilidade financeira (preço do solo, nível de riqueza dos habitantes previstos) e as preocupações 
sociais (prestígio, procura da qualidade de vida) reflectem-se tanto no traçado geral da planta, como no dos 
seus pormenores (largura das ruas, superfície das parcelas, densidade das construções, importância dos 
espaços verdes e dos equipamentos. A planta aparece assim como resultado, bastante fiel, da combinação 
das grandes componentes do sistema urbano.” (BEAUJEU-GARNIER, s/d, p.107)
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Figura 1 – formas urbanas. Fonte: Borsdorf, 2003. 

A forma urbana se constitui por objetos rearranjados que contém os espaços livres, portanto 

se a forma urbana está em transformação, também o estão os espaços livres, se nem sempre 

diretamente na forma, o estão em seus usos: ruas, calçadas, ciclovias, parques temáticos, 

calçadões de orla, campos de futebol formais e informais.

Elementos novos na forma urbana vêm constituir as mudanças em várias escalas, são: as 

grandes superfícies comerciais, os centros empresariais, os equipamentos de segurança 

– cercas, grades e muros altos – distanciamento relativo entre frações de classes sociais 

fazendo surgir empreendimentos de alto padrão ao lado de bairros da periferia pobre.

Cabe reforçar que a forma urbana resultante e resultado do processo de reestruturação 

industrial é caracterizada pelo seu alto grau de descontinuidade ou de extensão urbana.

Quanto aos limites da forma urbana, Spósito (2011, p.134) é enfática ao afirmar que “não é 

possível se ver a cidade atual como unidade” [...] porque não há o dentro e o fora, já que não 

é possível delimitá-la”, não só porque os limites entre campo e cidade estão cada vez mais 

fluídos, mas porque múltiplas escalas atuam no espaço urbano cada vez mais difuso, difusão 

assegurada enquanto tal pelos renovados sistemas de transporte e comunicação urbana. O 

exemplo mais significativo que temos é o da macro metrópole paulista e sua relação com 

Campinas e Baixada Santista, mas também lembremos do caso de Brasília.

Porém, como o processo de reestruturação técnico produtiva reorganiza a forma urbana em 

todas as suas escalas? Como será que modifica os espaços livres existentes?
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Espaços livres urbanos

Segundo Magnoli (1982): “o espaço livre é todo espaço não ocupado por um volume edificado 

(espaço-solo, espaço-água, espaço-luz) ao redor das edificações e que as pessoas têm acesso”, 

assim o que os difere é a existência ou não de edificação confinante por teto ou paredes, a 

existência ou não de volumetria. São os vazios que possibilitam, ou deveriam possibilitar, 

ampla circulação de pessoas. Os significativos exemplos de espaços livres públicos urbanos 

no Brasil são as ruas, calçadas, praças e parques.

As ruas e calçadas são originárias do processo de loteamento e das leis urbanísticas 

existentes, portanto o papel do Estado ganha relevância. As praças e parques, por vezes são 

originárias do mesmo processo, mas não necessariamente. Também há que se falar dos 

espaços livres privados, aqueles intrínsecos a empreendimentos privados, por exemplo, os 

campos de golfe, as praças e jardins privativos, os recuos frontais, de fundo ou laterais, etc.

A reestruturação técnico produtiva, na medida em que gera desemprego, tem ensejado 

maior violência urbana e também rearranjo da forma urbana6 e dos espaços livres públicos 

e privados. Um exemplo é a emergência na paisagem da forma loteamento fechado com 

seus respectivos espaços livres. Eles são uma demanda dos enriquecidos, mas também 

estão sendo construídos pelo próprio Poder Público por intermédio de planos populares de 

acesso à casa própria. É, portanto, uma forma urbana ícone do período atual. Outras formas 

importantes são os shopping centers, os polos de lazer como parques aquáticos, parques ligados 

ao turismo semi-rural, parques de diversão, parques temáticos, os  hipermercados, as 

redes  de  hotéis,  os centros empresariais. Não que não existissem antes, mas apresentam 

na atualidade novo desenho, localização e significado nas cidades fragmentadas.

Os espaços livres públicos urbanos ganham em importância social dos espaços livres 

privados, pois como diz Silva (2007), apud (Borja e Muxi, 2003, p.15-16)7: “A história da 

cidade é a de seu espaço público. As relações entre os habitantes, o poder e a cidadania 

materializam-se e se expressam na conformação das ruas, das praças, dos parques, dos  

lugares de encontro cidadão e dos monumentos.”

Lefebvre (2004, p.122 e 123) se referindo aos parques e jardins também ressalta a importância 

do que estamos denominando de espaços livres públicos:

É impossível considerá-los [os parques e os jardins] 
em si mesmos como espaços neutros (elementos 
neutros do conjunto espacial urbano). Parque e 
jardins tornam os “alhures” sensíveis, visíveis, legíveis, 

6 Gera mudança na forma urbana também porque a força de trabalho segue atrás das unidades industriais.
7 Ver. BORJA, Jordi; MUXI, Zaida. El espacio público: ciudad y ciudadanía. Barcelona: Electa, 2003.
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intercalados no tempo urbano, como no sítio. Eles 
remetem a uma dupla utopia: a natureza absoluta e 
a pura artificialidade. Quando o parque e o jardim 
(públicos) não são submetidos a uma racionalidade 
de origem produtivista e industrial, quando não são 
neutralizados e não são reduzidos ao “espaço verde”, 
geometria mesquinha e caricata, sugerem a natureza 
absoluta e inacessível, a caverna, o vento, a altitude, 
o mar e a ilha, bem como a artificialidade: a árvore 
modelada, torturada, servindo de puro ornamento. 
O jardim, o parque, são ambas as coisas, contrastes 
absolutos fortemente reunidos, mas de uma maneira 
que evoca a liberdade, a separação u-tópicas.

A questão é: até que ponto e de que modo a “racionalidade de origem produtivista e industrial” 

está alterando a implantação e o uso dos espaços livres urbanos públicos na atualidade?

Nesse contexto, os espaços livres privados e públicos, mais estes últimos, ganham redobrada 

complexidade. Se o processo de reestruturação técnico produtivo vem alterando a forma 

urbana também estaria alterando a existência, implantação e localização dos espaços livres 

públicos, que são espaços do encontro, da festa, da serendipidade, do lazer, da recreação, 

da atividade política stricto e lato sensu, onde a esfera de vida pública, “o ver e ser visto por 

todos”8, tem potencial de realização.

O Estado

Ao lado dos agentes privados, como as grandes corporações, o agente fundamental para o 

incremento da reestruturação técnico produtiva e das mudanças na forma urbana é o Estado. 

Dele provém certos incentivos, como subsídios fiscais e as normas da legislação urbanística 

para todo o setor construtivo e a criação, planejamento e gestão dos espaços livres públicos. 

Neste período neoliberal em que reina um discurso de diminuição do papel do Estado o que 

se percebe é o contrário, pois o Estado facilita que a desverticalização industrial se realize, 

investe em projetos de revitalização centro-urbana, em eixos de transportes, em operações 

urbanas etc. Se associa com o setor privado no processo de criação de novas formas urbanas 

por intermédio das denominadas parcerias público- privadas.

Carlos (2007) ao tratar do espaço como condição, meio e produto, compreende três escalas: 

o nível econômico no qual o espaço é condição para a realização da produção capitalista; 

o nível social como aquele do plano da vida cotidiana e o nível político como condição da 

atuação do Estado.

8 ARENDT, Hannah. A	condição	humana. Rio de Janeiro: Forence Universitária, 1991
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Neste último sentido, a autora enfatiza:

[...] o nível político envolve como condição para sua 
realização a existência do território definido como ação 
do Estado – através da mediação do poder local, não sem 
contradições. No urbano, intervindo no processo de 
produção da cidade, criando/reforçando centralidade 
como forma de dominação, reforçando a hierarquia 
dos lugares em função de sua importância estratégica 
para a reprodução, criando novas centralidades como 
produto do desenvolvimento do capitalismo em suas 
novas exigências, impondo sua presença em todos os 
lugares, agora sob controle e vigilância (seja direta ou 
indireta) através da mediação da norma. § O Estado 
desenvolve estratégias que orientam e asseguram a 
reprodução das relações no espaço inteiro (elemento 
que se encontra na base da construção de sua 
racionalidade), produzindo-o enquanto instrumento 
político intencionalmente organizado e manipulado. 
(CARLOS, 2007, p.52) (Grifos do original)

No contexto, e apesar das descontinuidades espaciais, a escala local ganha emergência 

porque, sobretudo a partir de Constituição de 1988, o desenvolvimento urbano ficou a 

cargo do poder local, consubstanciado na figura do Plano Diretor municipal. Por conta 

disso seria a escala privilegiada para se sondar as mudanças nos espaços livres na forma 

urbana redimensionada pelo processo de reestruturação técnico produtivo, que mais do 

que dominar o território o instrumentaliza (OLIVEIRA, 2007, p.8-9) na busca de maior 

liberdade de atuação.

O conteúdo relacional das formas espaciais (MASSEY, 2008, p.141) urbanas é que deve ser 

ressaltado, “[...] particularmente, a natureza das relações de poder aí embutidas” (p.141), 

resultando em políticas públicas que devem considerar, mesmo que apenas a partir do 

município, certa multiescalaridade.

Considerações finais

De fundamental, cabe ressaltar que mesmo em tempos de fluidade espacial, os fixos, que 

substanciam a forma urbana, ainda fornecem pistas importantes para o desvendamento do 

espaço urbano, das suas continuidades e descontinuidades. E apesar dos limites, o estudo 

da forma urbana de uma cidade, segundo Beaujeu-Garnier (s/d, p.114):

[...] é o resumo da sua história; por ela podem seguir-se 
as várias etapas do seu desenvolvimento, a diversidade 
de concepções dirigistas ou frouxas que presidiram à 
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sua evolução, o espírito de conservação ou de agitação 
da geração actual; podem deduzir-se as necessidades 
de adaptação à vida de hoje e de amanhã. É um 
documento primordial para o geógrafo.

Enfim, trata-se de uma noção que não pode ser desprezada.
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ESPAÇOS LIVRES NA FORMA URBANA: UMA 
RELAÇÃO SISTÊMICA – TRÊS CIDADES MÉDIAS

Profa. Dra. Ana Cecília Campos (PUC-Campinas) 

Prof. Dr. Eugenio Queiroga (FAUUSP)

Profa. Dra. Vanderli Custódio (IEB-USP. Área Temática de Geografia)

Introdução

O projeto de pesquisa intitulado “Sistemas de espaços livres na forma urbana: produção e 

apropriação”, levado a efeito desde 2012, tem por objetivo caracterizar e diagnosticar os 

espaços livres em 35 cidades brasileiras. Imagina-se, congregar conhecimento e esforços 

de modo ao entendimento dos padrões tipológicos dos tecidos urbanos brasileiros e de seu 

papel na constituição dos sistemas de espaços livres e, de modo indireto, na constituição da 

esfera pública nestes espaços.

Nossa proposta é interdisciplinar e multi-institucional, dela participam arquitetos, urbanistas, 

paisagistas e geógrafos pertencentes a instituições distintas, tais como Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (PUC- Campinas). Capitaneamos uma rede nacional envolvendo 

pesquisadores de todas as cidades estudadas, nos possibilitando arriscar uma visão de Brasil.

Realizamos oficinas de três dias em cada cidade. No primeiro dia realizamos sobrevoo e 

de carro fazemos reconhecimento dos espaços livres mais significativos; no segundo dia 

há palestras com representantes do Poder Público, da Universidade e de organizações não 

governamentais. No terceiro dia, realizamos a oficina propriamente dita, momento no qual 

organizamos 4 grupos-temas de trabalho, para tratar de assuntos específicos. Ao término 

do dia ocorrem as apresentações e a oficina é encerrada com uma palestra de síntese.

O primeiro tema trata do sistema de espaços livres públicos e privados em si, seu 

reconhecimento na forma urbana, mapeamento, tipos e funções. O segundo tema objetiva 

identificar quem são os agentes produtores do espaço urbano: os representantes do capital, 

do Estado e da sociedade civil, num processo de mapeamento desses agentes; identificar suas 

ações diretas na produção e gestão dos espaços livres (inclusive os destinados às redes de 

infraestruturas urbanas) e edificados; discutir criticamente o papel  dos  agentes, os processos 

e os impactos de sua atuação na produção da forma urbana, na dinâmica ambiental e ecológica 

e na (des) qualificação da vida pública (cotidiana e política); bem como identificar as relações 

entre os agentes, os interesses comuns e conflitantes entre eles. O terceiro tema tem por 
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finalidade a simulação dos espaços livres e volumetrias edificadas segundo os parâmetros da 

legislação urbanística e ambiental (Figura 1), de parcelamento do solo e de uso e ocupação 

do solo e, também, a análise crítica das formas dos espaços livres e edificados possíveis e 

propostas pela legislação, considerando as questões ambientais, estéticas, de uso cotidiano 

e de apropriação pública. O quarto e último tema aborda os espaços livres na constituição 

dos padrões morfológicos e objetiva a identificação e análise dos padrões morfológicos na 

escala dos fragmentos do tecido urbano, na escala da intraquadra urbana; visa também ao 

reconhecimento e a análise das categorias de padrões morfológicos com ênfase nos espaços 

livres, tendo como base os mapas temáticos produzidos no nosso laboratório e o conhecimento 

do grupo sobre os padrões existentes na cidade. Neste tema consideram-se as  variáveis: suporte 

biofísico (aspectos geomorfológicos, relevo, hidrografia e cobertura vegetal), malha viária, 

estrutura fundiária (loteamentos abertos e ou fechados, dimensões dos lotes, condomínios 

horizontais e verticais, arruamentos parcelamentos informais).

Figura 1 – Legislação e espaços livres. Fonte: Oficina Uberlândia. 2013

As “cidades médias” pesquisadas

Para efeito deste artigo trabalharemos com três cidades, a saber: Campina Grande, localizada 

no Estado da Paraíba (PB), nordeste do Brasil; Uberaba e Uberlândia, ambas localizadas no 

estado de Minas Gerais, na região sudeste do País.

Caracterizar essas cidades nos remete a uma discussão1 sobre o fato de serem ou não 

1 “O que se pretende ressaltar [...] é que não existe uma ideia consensual do que seriam as cidades médias. 
Essa inexistência de consenso também ocorre no meio técnico-científico, onde, literalmente, não há uma 
definição cristalizada de cidade média, uma classificação que pudesse ser utilizada indistintamente pelos 
sociólogos, economistas, arquitetos, geógrafos, demógrafos, embora dentro de cada especialidade seja 
possível encontrar algum acordo sobre a matéria.” Ver. AMORIM FILHO; SERRA. 2001, p.2.
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“cidades médias”. No Brasil a sede urbana do município é considerada cidade, é um critério 

administrativo que pouco revela do fenômeno urbano brasileiro, a não ser um grande 

número de cidades. Tem-se certo consenso em qualificar de “cidade de porte médio” aquela 

que possui entre 100 mil e 500 mil habitantes, assim, por este critério apenas Uberaba 

(315.360 habitantes em 20132) e Campina Grande (400.002 habitantes em 2013) seriam 

“cidades de porte médio”. Uberlândia (646.673 habitantes em 2013), ultrapassaria o tamanho 

de uma cidade deste tipo.

As “cidades médias” se distinguiriam das “cidades de porte médio” por apresentarem além 

do porte exigido, também um papel relevante na rede urbana da qual fazem parte, elas 

guardam relações de centralidade e diversidade de circulação e oferta de serviços e bens com 

o nível urbano imediatamente abaixo do seu e também com o nível imediatamente acima 

do seu na rede urbana, num papel intermediário importante. Campina Grande é a segunda 

cidade mais populosa do estado da Paraíba e compõe uma região metropolitana com cerca 

de 15 municípios. Uberaba possui o quarto maior PIB agrícola do País e Uberlândia é o 

segundo município mais populoso do estado de Minas Gerais. Aspectos que reforçam nosso 

critério de considerá-las todas como sendo “cidades médias.”

Cidades médias se constituem em centros regionais de importância numa dada divisão 

regional do trabalho. Em função disso nos anos 1970, precisamente entre 1975 e 1986, foi 

implantando no País uma política de incremento a esse tipo de cidade como forma de 

romper a primazia da rede urbana nacional. Seu sucesso foi relativo, melhor no sudeste do 

País, e menor em outras regiões brasileiras.

Mais recentemente a reestruturação industrial que vem ocorrendo, desde os anos 1990, 

está redesenhando a rede urbana brasileira destacando as cidades médias como aquelas 

de grande dinamismo, pois são diretamente afetadas por um processo de dispersão 

territorial da população metropolitana em perseguição das atividades produtivas. Há um 

movimento de desconcentração populacional e migrações. Redefinindo mesmo o próprio 

conceito de cidades médias.

Processos intraurbanos estão se fazendo sentir nessas cidades, como o de verticalização nas áreas 

mais centrais associadas aos locais de comércio e serviços. Bem como, o de empreendimentos 

de loteamentos fechados para as classes médias e altas nas periferias bem aparelhadas dessas 

cidades, que vem experimentando também certo esgarçamento do tecido urbano. Além de 

passarem a conviver com problemas urbanos antes típicos das grandes cidades, como favelização, 

encortiçamento, carência habitacional, violência urbana e congestionamento.

2 Conforme estimativa do IBGE para o ano de 2013.
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No geral as cidades médias, segundo Spósito (2004)3 vem passando por uma “complexificação 

da estrutura urbana, gerando o aparecimento de ‘periferias’  no centro e ‘centralidades’ 

na periferia”; e ainda “fragmentação socioespacial,  já que a segregação se acentua e 

consequentemente, a possiblidade de convivência entre as diferenças se atenua”. São 

transformações na sua forma espacial interna que tem causado recente interesse no estudo 

das cidades médias na rede urbana brasileira.

Sobre Campina Grande (PB)

Fundada em 1697, Campina Grande foi alçada a categoria de vila em 1790 e elevada a cidade 

e sede do município em 1864. Com 400.002 habitantes, possui 594,18 km2, com densidade 

demográfica de 648,31 hab/km2. Sua população é majoritariamente urbana: em 2010 

apenas 5% de seus habitantes situavam-se na zona rural. Localizada entre o alto sertão e 

a zona litorânea, no semiárido, sob o bioma da caatinga, encontra-se na junção de três 

microclimas distintos, com vegetação específica de cada um: Brejo Paraibano, Agreste e 

Cariri. Estas particularidades com relação ao clima são resultantes da proximidade da Serra 

da Borborema ao redor. Com altitude de cerca de 550 metros e relevo de ondulações suaves, 

seu clima é mais ameno com temperatura média anual de 22ºC, com mínimas de 15ºC no 

inverno e máximas de 33ºC no verão.

Apesar dos cursos d´água existentes serem  de menor porte, existem mais  de 100 nascentes 

no município e seu entorno. São marcantes na paisagem urbana os açudes implantados no 

século XIX e início do século XX para abastecimento de água e redução do risco de escassez, 

atualmente não servindo mais a estes fins. O Açude Velho é um dos principais espaços livres 

públicos servindo às atividades de lazer e recreação, além de reunir importantes equipamentos 

culturais. O Açude Novo foi drenado e transformado em parque público (Parque Evaldo Cruz), 

também localizado na área central. O Açude de Bodocongó, a noroeste da cidade, apesar 

de importante referência cultural para a população como local de lazer e festas, carece de 

tratamento paisagístico adequado, sofrendo processo de assoreamento por entulho.

A área central conta ainda com outros significativos espaços livres públicos como as praças 

Clementino Procópio e da Bandeira (principal local de manifestações políticas na cidade), 

o Parque do Povo que abriga os festejos de São João, atraindo turistas de diversos estados 

do País, o Parque da Criança, além das áreas destinadas às feiras livres de abrangência 

regional. À exceção do Açude de Bodocongó, estas estruturas definem um eixo cultural e 

recreativo, que não se repete em outros setores da cidade.

3 SPOSITO, Maria E. Novos conteúdos nas periferias urbanas das cidades médias do Estado de São Paulo, 
Brasil. Revista Investigaciones Geográficas, n.54. México: UNAM, 2004. Disponível em:  <http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?pid=S0188- 46112004000200008&script=sci_arttext> . Acesso em: 15 abr. 2014.
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Com o recrudescimento da legislação ambiental pertinente, são definidas no Plano Diretor 

do município de 2006 as zonas especiais de preservação (ZEP) que objetivam preservar, 

manter e recuperar o patrimônio histórico, paisagístico, natural, material ou imaterial. 

Também são criadas as zonas especiais de interesse   ambiental  (ZEIA). São,  então,  

resguardadas  áreas como  a  gleba destinada ao Jardim Botânico Aluízio Campos, a Mata 

do Louzeiro, Reserva Florestal de São José da Mata, Bela Vista, Cachoeira e outras. Ainda 

sem projetos  paisagísticos implantados,  sofrem  com  a  pressão  por sua  ocupação como  

o  novo  distrito  industrial  na área  do  novo jardim  botânico.  Estas áreas, além de outras 

não demarcadas, formam um cinturão verde no setor oeste da cidade.

A economia de Campina Grande desde seu início foi marcada pelas atividades comerciais, 

sendo importante ponto de parada de tropeiros e local de concentração de feiras. No 

começo do século XX chegou a ser o segundo produtor mundial de algodão que não era ali 

produzido, mas sim beneficiado. As atividades industriais estabelecidas se diversificaram, 

e atualmente a cidade é o maior polo tecnológico do Nordeste, concentrando centros de 

ensino técnico, mais de 15 instituições de ensino superior como a Universidade Federal de 

Campina Grande, além de serviços especializados como o setor de saúde.

Entre 2010 e 2011, o PIB do município cresceu 23,2%, passando de R$ 4,335 bilhões para R$ 

5,339 bilhões enquanto que a capital João Pessoa teve um crescimento nominal do PIB de 

3,08% crescendo de R$ 9,805 bilhões para R$ 10,107 bilhões. A área de influência da capital 

vai do litoral até Campina Grande, que polariza o interior do estado da Paraíba e de outros 

estados vizinhos. Apesar disto, seu IDHM em 2010 era 0,720, ocupando a 1301º posição do 

País entre mais de 5500 municípios.

O seu dinamismo econômico reflete-se nos padrões morfológicos identificados e 

processos correlatos. A verticalização com edifícios com até mais de 30 andares de alto 

padrão é significativa, sem que a legislação edilícia pertinente avalie as consequências da 

intensificação do modelo implantado praticamente sem restrições de local, com recuos 

reduzidos. Os agentes responsáveis são na maioria empresas privadas da capital João Pessoa 

ou de outras capitais do Nordeste.

O padrão de residências unifamiliares ainda é predominante na paisagem, com reduzidos 

ou inexistentes recuos, como pode ser verificado nas Figuras 2 a 4. Os tecidos urbanos em 

sua maioria apresentam até 30% de espaços livres intralote.

Loteamentos fechados de alto padrão já são realidade como o Alphaville, empreendimento de 

incorporador paulista, implantado em área de preservação, restringindo o acesso visual à Serra 

da Borborema que cerca a cidade. Existem ainda empreendimentos de condomínios horizontais 
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com casas geminadas e edifícios de até 5 pavimentos destinados às camadas de média renda 

executados com recursos federais por empreendedores privados. Estes empreendimentos não 

possuem espaços livres de convívio significativos; quando existem, possuem acesso restrito, 

estão afastados da área central e não contam com serviços públicos adequados.

Distritos industriais ao longo de rodovias de acesso e shopping centers (4 em projeto e 2 em 

construção) se assemelham em termos de padrão morfológico e localização aos de outras 

cidades do País, determinando paisagens que não mais se remetem às especificidades locais.

Figura 2 – Mapa de Espaços livres intraquadra realizado pelo LABQUAPÁ em 2013.

Figuras 3 e 4 – tecidos urbanos horizontais com reduzidos recuos e verticalização ao 
redor do Açude Velho. Acervo LABQUAPÁ, novembro 2013.
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A existência de espaços livres públicos nas áreas de expansão urbana recente não acompanha 

o padrão de distribuição e implantação verificado na área central de consolidação anterior. 

A legislação pertinente (Figura 5) não propõe outros modelos restritos majoritariamente 

à “superverticalização” (Figura 6) e residências unifamiliares. O zoneamento foi revogado 

e ainda não se elaborou outro, o que gera conflitos. A lógica de ocupação de novos 

empreendimentos segue em muitos casos os bancos de terra dos grandes proprietários.

Figuras 5 e 6 – Simulações da legislação pertinente realizadas na Oficina, 
novembro 2013. A figura 6 mostra a “superverticalização” ao redor do Açude Velho 
comprometendo sua visualização e a figura 7 também indica a falta de entendimento 
do conjunto gerado para outros padrões morfológicos.
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 Sobre Uberaba (MG)

Segundo estimativas do IBGE, Uberaba possuía em 2013 pouco mais de 315 mil habitantes, 

constituindo-se na segunda cidade mais importante do Triângulo Mineiro, a segunda 

região mais relevante economicamente do estado de Minas Gerais. Minas Gerais, com 20,5 

milhões de habitantes, por sua vez, constitui-se no segundo estado mais populoso do Brasil 

e terceiro mais importante PIB do país.

O município possui área de 4.524 km2, com densidade demográfica de 65, 43 habitantes 

por km2. Embora a população rural equivalha a somente 2,23% da população do município, 

seu setor primário é bastante desenvolvido, colocando Uberaba em quarto lugar dentre 

os de maior PIB agropecuário do país, com cerca de 287 milhões de dólares (IBGE, 2011). 

Possuindo expressivo setor industrial e de serviços (PIBs de 1,12 bilhões e de 1,98 bilhões de 

dólares, em 2011, respectivamente), Uberaba, se constitui como importante cidade média, a 

cerca de 500 km de três dos maiores centros urbanos brasileiros: São Paulo, Belo Horizonte 

(capital de Minas Gerais) e Brasília (capital do país).

Situada a 764 m de altitude, seu relevo varia de plano ligeiramente ondulado na maioria 

de seu território, até fortemente ondulado em pequenas manchas de solos podzólicos. 

Uberaba apresenta clima tropical com estação seca, estando todo seu território sob o bioma 

do Cerrado, entretanto, devido a ocupação para uso agrícola e pecuária, restam apenas 

fragmentos do bioma original. Na área urbana o principal curso d’água é o Rio Uberaba, 

que corta a cidade em sua porção norte.

Uberaba se estabeleceu como freguesia em 1820, elevada à categoria de vila em 1836, e 

de cidade em 1856, quando já se estabelecia como importante centro comercial. Com 

a chegada da ferrovia em 1889 sua economia se acelera, chegam imigrantes e inicia-se o 

desenvolvimento da pecuária zebuína, importante até o presente.

A cidade, até os anos 1950 teve sua expansão realizada de forma compacta, a partir de 

seu núcleo central, com traçados ortogonais desatentos ao relevo colinoso. A partir de 

1960, córregos são canalizados e tamponados, permitindo a criação de vias de fundo de 

vale e a expansão das áreas urbanas dos vales. Com o crescimento da cidade e a crescente 

impermeabilização das microbacias urbanas, as enchentes não tardaram a causar sérios 

impactos, sobretudo na área central da cidade.

A partir dos anos 1980/1990 a expansão urbana se realiza de maneira mais fragmentada, a 

cidade se espraia, seguindo a direção leste-oeste, pois a norte Área de Proteção Ambiental 

impede ocupação mais densa e inibe os empreendimentos imobiliários, e a sul a presença de 
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latifúndio também dificultou a expansão urbana naquele sentido. As rodovias se constituem 

no principal elemento de indução dos novos empreendimentos sejam loteamentos fechados 
para renda média e alta, conjuntos habitacionais ou loteamentos industriais, entre eles 
glebas vazias a espera de valorização. 

O sistema de espaços livres apresenta na área central ruas estreitas, vias de fundo de vale 
inundadas com frequência nas chuvas de verão. Vários bares ocupam a área de praças, com 
cercamento e guarita, criando uma nova forma de apropriação e privatização do espaço 
livre público, restringindo o acesso do transeunte.

A malha viária predominante na cidade é de traçado ortogonal, desrespeitando o relevo, que 

embora não possua altas declividades, produzem ladeiras que poderiam ser evitadas com 

melhor traçado. Traçado orgânico é encontrado em alguns loteamentos mais recentes de 

alto padrão. A regra na cidade é a calçada estreita e pouco arborizada.

O sistema de parques contém três parques classificados como unidades de conservação 

ambiental, entre eles dois são bastante frequentados: o Parque da Mata do Ipê, com apenas 

3,5 ha, e o Parque do Jacarandá (3,3 ha) que abriga o minizoológico da cidade. A terceira 

unidade de conservação do tipo Parque Natural Municipal é a Mata do Carrinho (13,3 ha), 

com baixa frequentação pelos moradores.

Além desses, Uberaba conta com mais dois importantes parques não classificados como 

unidades de conservação ambiental:

• O Parque das Acácias (12 ha), muito utilizado para caminhadas além de prestar para 

contenção de águas pluviais com sucessão de lagoas de retenção e uma de detenção de 

águas da chuva;

• O complexo Univerdecidade, criado para ser um parque com áreas de lazer, mas também 

abrigar um centro tecnológico, universidades e edifícios públicos, hoje conta com o 

Parque das Sibipirunas (bastante abandonado), a sede de uma universidade federal e 

inicia-se a construção de um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Turbinas a Gás. 

A despeito dos problemas atuais de violência diante da má qualidade de manutenção e 

da baixa frequentação, é área com grande potencial de aproveitamento futuro.
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Figura 7 – Mapa de Recuos intraquadra realizado pelo LABQUAPÁ em 2013.

A principal unidade de conservação ambiental do município encontra-se a norte da área 
urbana, a Área de Proteção Ambiental do Rio Uberaba, com aproximadamente 53.500 
há, incluindo aí 8% da área urbana. Sua criação teve como função principal garantir o 
manancial utilizado para abastecimento de água da cidade. Seu uso do solo se caracteriza 
por: pastagens (25%), campos sujos (27%), cerrado (21%), culturas (18%) e matas (9%).

As áreas urbanas consolidadas apresentam alta taxa de ocupação, onde predominam lotes 
com menos de 30% de espaços livres e com um a dois recuos (Figura 7); predomínio de 
edificações horizontais (até quatro pavimentos) de pequeno porte e baixa arborização 
intralote, com predomínio de quadras com menos de 10% de arborização intraquadra.

A verticalização inicial se estabeleceu nas áreas mais centrais, com alta taxa de ocupação do solo 
e inexistência de afastamentos laterais. Atualmente, embora os novos edifícios apresentem 
afastamentos laterais, seu aproveitamento é alto para uma cidade de seu porte, variando entre 
três e quatro vezes a área do lote, com espaços livres inferiores a 50% da área do lote.
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A expansão horizontal, fenômeno mais expressivo, se faz, sobretudo por:

• Loteamentos fechados para alta e média renda, com sérios prejuízos à fruição pública 
dos espaços livres;

• Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – do governo 
federal, que vão desde condomínios fechados horizontais a edifícios de baixa altura, 
sem elevadores, com privilégio de espaços livres de acesso restrito em relação aos 
espaços livres públicos. O PMCMV destina-se a famílias de renda baixa e, sobretudo, 
de renda médio-baixa. Até agosto de 2013, mais de cinco mil unidades tinham sido 
entregues à população de menor renda.

Em ambas as formas de expansão horizontal há empreendedores de vários portes, com 

maior destaque das empresas de médio e grande porte, tais como construtoras de atuação 

nacional, companhias urbanizadoras de atuação em vários estados até empresas de escala 

regional e municipal.

A expansão horizontal fragmentada segue modelo bastante comum no país, permitindo 

aos proprietários de terra e aos empreendedores auferirem grandes lucros, impactando 

negativamente na densidade urbana, com consequências socioambientais diversas, 

desde o aumento dos deslocamentos, feitos crescentemente por veículos particulares (em 

2012, Uberaba contava com 182 mil veículos, sendo 100 mil automóveis e mais de 40 mil 

motocicletas) até a diminuição do uso público dos espaços livres na escala de vizinhança.

Sobre Uberlândia (MG)

Como mencionado, Uberlândia possui 646.673 habitantes (2013), sendo 97% de população 

urbana. Está sobre um território de 4.115,206 km2, com densidade demográfica de 146,78 hab./

km2. Pertence ao conjunto de cidades do denominado Triângulo Mineiro: Uberaba, Uberlândia 

e Araguari. Dista cerca de 550km oeste da capital do Estado que é a cidade de Belo Horizonte e é 

servida por rodovias que a ligam facilmente com as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia 

e Brasília. É o município mais populoso do interior do estado de Minas Gerais.

Sua origem mais remota é a partir de uma sesmaria, em 1818, que teve seu dinamismo após 

a instalação de uma ferrovia, a Estada de Ferro Mogiana, em 1895, marcando a implantação 

de uma malha viária reticulada. Do seu suporte biofísico destaca-se que a cidade está a cerca 

de 1.000 metros de altitude, com declividade máxima de 967 metros. Os biomas existentes 

são o Cerrado e a Mata Atlântica, com predomínio do primeiro; a temperatura média anual 

é de 22º, o relevo é típico de chapada, com 70% de terrenos ondulados e 30% de terras planas, 

ambos os aspectos ideais para práticas esportivas ao ar livre.
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Com relação à mancha urbana, destacam-se os rios Uberabinha, Araguari e Tijuco, 

compondo as três bacias mais importantes. O Uberabinha, em canal aberto, corta toda a 

cidade e é importante para o abastecimento de água. Referência na estruturação urbana 

é o córrego São Pedro, hoje canalizado sob a avenida Marechal Rondon, que atravessa o 

centro da cidade, este todo em plano colonial, com um conjunto significativo de praças bem 

mantidas e utilizadas.

Houve um período, aliás, no início do século XX, que sob a influência da reforma urbana 

que ocorreu no Rio de Janeiro (1902-1906), em Uberlândia se implantaram diversas praças e 

ruas foram arborizadas, mas isso se perdeu posteriormente.

A vida econômica do município é incrementada por um turismo de negócios, indústrias, 

atividade pecuária, prestadores de serviços e por um grande armazém distribuidor de 

mercadoria para todo o território nacional, o Martins. Fator dinâmico de relevância e 

centralidade é a presença de uma Universidade Federal e 3 shopping centers.

A cidade possui muitos clubes e oito grandes parques: Sabiá, Uberabinha, Siquierolli, Bons 

Olhos, Gávea, Santa Luzia, do Óleo e do Carvão. Desses, dois são espaços livres públicos 

importantes, o Parque Sabiá, na zona leste da cidade, composto por zoológico, lagos, aquário 

e pista de cooper e o Parque Municipal V. Siquierolli, na zona norte, com exemplares de 

vegetação do cerrado, museu e área de recreação infantil. Ambos são muito utilizados pela 

população. Há onze áreas sob proteção ambiental no município e, ainda no  que diz respeito 

aos espaços livres, a cidade possui 50% de vazios urbanos. Dos 6 km de parque linear (Foto 

1) do rio Uberabinha cerca de 2 km foram executados com plena aprovação por parte da 

população que tem solicitado a implantação do trecho seguinte. Cabe lembrar que o parque 

linear foi construído com recursos de um instrumento denominado de Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) proveniente de um clube, o Praia Clube e da empresa frigorífica Sadia.

Foto 1 – Parque linear ao longo do rio Uberabinha. Acervo LABQUAPÁ, outubro 2013.
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A malha viária reflete os períodos de sua implantação: no centro antigo há o plano colonial, 

saindo dele há uma malha reticular e no restante da cidade, com poucas exceções a malha é 

disforme, onde muitas rotatórias são utilizadas como praças.

Processos urbanos importantes na cidade são os de verticalização, tanto média quanto 

mais elevada, implantação de loteamentos fechados e abertos e “invasão”. Um exemplo do 

primeiro processo é o bairro Santa Mônica, além de alguns prédios de 4 ou 5 andares do 

programa do governo federal Minha Casa Minha Vida de construção de moradias populares. 

Se bem que a maioria das habitações desse programa, em Uberlândia, é na forma de dezenas 

e dezenas de casas de poucos metros quadrados, com pouco recuo frontal, logo cercado por 

muros altos pelos recentes moradores. São projetos que estão nas franjas urbanas.

Nesse perfil há também o Programa Planta Popular que é oferecido pela Prefeitura aos 

munícipes que queiram regularizar sua situação fundiária. É possível escolher entre 19 

plantas, de 36 e 70 metros quadrados, aquela que agrade ao morador. Nesse tipo de projeto, 

os espaços livres são exíguos. Exemplo do segundo processo são os loteamentos fechados 

(Foto 2) e abertos de médio e alto padrão nos interstícios da mancha urbana. E, exemplo do 

terceiro processo, são as “invasões” em áreas públicas e privadas (Foto 3), que impressionam 

pelo grau de organização, por exemplo, com arruamento e abertura de lotes.

Fotos 2 e 3 – Os loteamentos fechados em processo de implantação e as “invasões”. 
Acervo LABQUAPÁ, outubro 2013.

Os agentes produtores da forma urbana em Uberlândia podem ser identificados como sendo 
o Governo Federal, os incorporadores imobiliários de grande porte, os incorporadores 
ou construtores de pequeno porte, os movimentos sociais urbanos por moradia, e os 
proprietários de terras urbanas – são 6 famílias as donas dos muitos vazios urbanos 
existentes. O resultado geral é um processo de urbanização muito dinâmico que se reflete 
na forma urbana e nos espaços livres públicos e privados. Espaços livres que apresentam 
estoques consideráveis.
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Considerações finais

A investigação de três cidades médias brasileiras permitiu observar aspectos comuns 

entre elas bem como especificidades que não podem deixar de ser consideradas para a 

compreensão dos sistemas de espaços livres na constituição da forma urbana.

Enquanto Uberaba e Uberlândia encontram-se sob clima tropical de altitude com a presença 

de fortes chuvas no verão, Campina Grande situa-se em área de transição para o semiárido, 

com índice de pluviosidade muito menor. As cheias de verão implicam na necessidade, para 

as cidades mineiras, de rever padrões de ocupação junto aos cursos d’água, já em Campina 

Grande, os açudes –reservatórios d’água – e os canais, constituem sistema de espaços livres 

que podem ser ainda melhor utilizados que no presente.

A regulação urbanística, ou a falta dela, implica em diferentes padrões de verticalização 

realizados ao longo do tempo. Nas três cidades, em suas áreas centrais há satisfatório 

sistema de praças que garante razoável qualidade em relação ao adensamento realizado 

com edificações sem recuos frontais e laterais. A atual falta de lei de zoneamento permite 

empreendimentos de mais de 30 andares em Campina Grande, fato não observado em 

Uberlândia, a cidade de maior dinâmica econômica entre as três investigadas.

Em parte devido à sua pujança econômica, observa-se em Uberlândia avenidas mais largas 

de execução mais recente, com maiores canteiros centrais, maior número de faixas de 

rolamento e passeios de pedestre mais generosos. Cabe destacar o eficiente sistema de 

transporte da cidade.

Sob o ponto de vista dos espaços livres destinados ao lazer, as três cidades possuem parques 

importantes, bastante frequentados, mas não são pequenas as distinções:

• Campina Grande apresenta sistema de parques e passeios lindeiros aos açudes – 
velho e novo – da área central, com áreas adequadamente arborizadas, mas também 
com extensa área livre pavimentada onde se realiza uma das mais importantes festas 
juninas do país;

• Em Uberaba, entre os parques de maior porte e com maior intensidade de uso destaca-
se o Parque das Acácias, criado para conter águas pluviais;

• Uberlândia, embora possua parques públicos de boas dimensões, conta, também, 
com clubes recreativos que são muitíssimos utilizados, denotando caráter cultural 
específico dessa cidade.

• No geral os tecidos urbanos analisados apresentam alta taxa de ocupação do solo, baixa 
arborização (intraquadra e viária) e calçadas estreitas e mal conservadas. Nos centros 
de Campina Grande e Uberlândia, as vias são mais adequadas ao uso dos pedestres, 
revelando cuidado urbanístico do passado que se perdeu nas últimas décadas.
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A expansão horizontal das três cidades possui similaridades:

• A presença do PMCMV é significativa nas três cidades, ainda que a escala dos 
empreendimentos seja maior nos municípios mineiros;

• Loteamentos fechados para os extratos de renda média e alta também se encontram nas 
cidades analisadas, novamente é nas cidades mineiras onde eles mais se encontram. 
Vale lembrar que Uberaba e Uberlândia apresentam renda per capita bastante superior 
à de Campina Grande.

• Grandes equipamentos industriais, comerciais e de logística se estabelecem junto a 
rodovias e avenidas perimetrais dando maior complexidade a áreas periféricas.

O recente crescimento econômico das cidades estudadas se revela em parte na produção 

socioespacial e nas suas formas. No entanto não há correspondente qualificação de seus 

sistemas de espaços livres, nem controle da forma urbana (espaços livres e edificados) 

visando uma ideia de espaço urbano voltada ao convívio e fruição da paisagem urbana.
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LUGAR PÚBLICO E FORMA URBANA NA 
URBANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA

Prof. Dr. Eugenio F. Queiroga (FAUUSP)

Introdução

Este artigo apresenta relações entre formas da urbanização contemporânea brasileira e 

esfera de vida pública. Busca articular conteúdos e reflexões dos dois Projetos Temáticos 

de Pesquisa nucleados pelo LAB-QUAPÁ da FAUUSP o primeiro intitulado “Os sistemas 

de espaços livres e a constituição da esfera pública contemporânea no Brasil” foi realizado 

entre 2006 e 2011 o segundo, atualmente em curso, tem como título “Os sistemas de espaços 

livres na constituição da forma urbana contemporânea no Brasil: produção e apropriações”.

Apoia a discussão entre esfera pública e forma urbana a categoria “lugar público”, formulada 

e apresentada em tese de livre docência do autor, defendida em 2012 na FAUUSP. A escala 

de análise é a intraurbana (VILLAÇA, 1998), ou com a crescente dispersão urbana, melhor 

seria denominá-la de “tecido urbano” (REIS, 2006).

Observa-se que, a despeito da criação cada vez maior de espaços fragmentados, os lugares 

públicos não tendem ao desaparecimento, pelo contrário, as pesquisas individuais e coletivas 

realizadas pelo país desde 1996 apontam para metamorfoses da esfera pública, para a criação 

de novas formas espaciais que abrigam a vida pública, para transformações de lugares públicos 

contidos nos tecidos urbanos tradicionais, bem como para o enfraquecimento de algumas 

práticas socioespaciais outrora típicas da esfera pública ao passo que outras se fortaleceram.

É fundamental agradecer aos colegas do LAB-QUAPÁ e da Rede Nacional de Pesquisa 

QUAPÁ-SEL, cuja interlocução acadêmica estimula a reflexão sobre a realidade urbana 

brasileira, sua heterogeneidade e complexidade, bem como sobre os pontos em comum da 

produção da forma urbana observados em regiões distantes. Agradece-se também ao CNPq 

pela bolsa de produtividade em pesquisa e à FAPESP pelo apoio ao desenvolvimento dos 

projetos temáticos acima referidos.

O lugar público

O lugar denota o espaço como complexo de relações de localização determinada (SILVA, 

1986). O lugar é funcionalização do mundo, é subespaço onde o tempo empiricizado entra 

como condição de possibilidade e o sistema de objetos preexistentes – materialidade e forma 
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espacial – se apresenta como condição de oportunidade (SANTOS, 1996). O lugar não tem 

existência própria, é apenas abstração se considerado fora do espaço total.

O lugar é o subespaço da copresença. Como subespaço, o lugar é uma área contínua do 

acontecer solidário, não em sentido ético ou emocional, mas na medida em que se trata 

da dimensão espacial da cotidianidade, necessária para a realização de tarefas comuns, 

ainda que o projeto dos diferentes agentes seja distinto (SANTOS, 2005). Milton Santos 

(1994) classificou o “acontecer solidário” em homólogo, complementar e hierárquico. Na 

escala local, o acontecer solidário homólogo ou complementar é o do cotidiano compartido 

mediante regras formuladas no lugar (horizontalidade1), permitindo a generalização da 

informação, afirmando-se o estabelecimento da razão comunicativa2. Por outro lado, o  

acontecer  solidário  hierarquizado  estabelece um cotidiano imposto de fora (verticalidade), 

comandado por informação privilegiada, forma de poder ou razão sistêmica, segundo 

a teoria da razão comunicativa. Dessa maneira, as diferentes formas de solidariedade 

estabelecem a dialética no e do lugar. O território se constitui simultaneamente por lugares 

contínuos (horizontalidades) e por lugares em rede (verticalidades), que são os mesmos 

lugares que formam redes (espaços de alguns) e o espaço banal, de todos.

Enquanto subespaço, o lugar se constitui por sistema de objetos e de ações – endógenas e 

exógenas –, uma totalidade do presente, sempre mutável. O lugar é, portanto, um híbrido, 

singularidade e totalidade que contém e é contido pelo global.

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas 
pessoas, firmas e instituições – cooperação e conflito são a 
base da vida em comum. Porque cada qual exerce uma ação 
própria, a vida social se individualiza; e porque a contigüidade 
é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o 
confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o 
quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe 
vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, 
mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 
responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais 
diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade 
(SANTOS, 1996, p. 258).

Se a cidade se produz entre a estabilidade de fixos e a dinâmica dos fluxos, o lugar, segundo 

Ferrara “[...] corresponde ao eixo dos fluxos e supõe, portanto, uma instabilidade que prevê 

cisões e imprevistos que indiciam o jeito de ser de uma cidade e do cotidiano que escreve a 

história dos instáveis sentidos dos lugares” (2003, p. 125).

1 Sobre a conceituação do par heterônimo horizontalidade e verticalidade, cf. SANTOS, 1996.
2 Sobre a teoria da razão comunicativa cf. HABERMAS, 1987.
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Considera-se “lugar público” todo aquele em que se estabelece a esfera pública – geral ou 

estrita (QUEIROGA, 2012) -, independentemente de se tratar de propriedade(s) pública(s) 

ou privada(s), visto que o lugar público se estabelece com frequência combinando espaços 

tanto da propriedade privada quanto da pública.

O lugar público, conceituado como locus da esfera pública, permite compreender relações 

entre os espaços e a vida pública onde e quando ela ocorre, não se limitando à questão 

jurídica – que sem dúvida é importante – da propriedade. Com essa proposição de lugar 

público, evita-se a polissemia referente à expressão espaço público, podendo-se “reduzir” 

este último, para efeitos da prática urbanística, paisagística e do planejamento urbano, ao 

espaço de propriedade pública. Dessa maneira, avança-se em interpretações e proposições 

sobre as práticas espaciais da esfera pública e suas complexidades temporais sem prejuízo 

para o ordenamento jurídico que requer delimitações de caráter operacional. Um espaço 

pode se prestar diacronicamente à esfera pública ou privada, ou comportar situações híbridas 

– da vida privada e pública –, sem que isso implique o direito e o domínio da propriedade.

Importante frisar que inúmeras propriedades públicas podem não se constituir em lugares 

públicos conforme conceituado acima, notadamente alguns espaços públicos de uso 

especial. Uma penitenciária, uma usina nuclear, uma estação rebaixadora de voltagem ou 

um aterro sanitário, por exemplo, podem ser propriedades públicas, mas não se constituem 

em espaços da esfera de vida pública, portanto, não são lugares públicos.

Todo lugar público é, ainda que episodicamente, um subespaço da esfera pública, mas nem 

todas as ações da esfera pública se manifestam nos lugares públicos. A internet, por exemplo, 

é meio não espacial que se presta tanto à esfera pública quanto à privada (HABERMAS, 2007). 

Outras ações da esfera pública podem se realizar em redes mais complexas, envolvendo 

meios virtuais e reais não contíguos.

É o sistema de ações de caráter público que confere ao lugar sua denotação enquanto 

lugar público. O desempenho da forma urbana para tais ações não pode ser entendido 

como elemento determinante para as ações, mas, enquanto dimensão que potencializa ou 

limita as ações da vida pública, esta pode sempre superar obstáculos (formas inerciais), 

sejam de natureza físico-material, jurídico-social ou cultural- ideológica. Tem-se claro que 

as qualidades morfométricas, estéticas e ambientais dos sistemas de objetos apresentam 

relações com o sistema de ações, facilitando ou dificultando a vida pública, mas nunca a 

determinando.

Se o lugar é o espaço da copresença, o lugar público se constitui enquanto espacialidade da 

esfera pública em situação copresencial. Se o lugar é espaço da resistência às ordens globais 
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(SANTOS, 1996), os lugares públicos são, por sua potencialidade política e visibilidade/

publicidade, os subespaços em  que tais resistências mais claramente se manifestam. Não   

se pode, entretanto, imaginar compreendê-los apenas a partir de sua apreensão visual; 

é necessário ter em consideração a natureza híbrida, complexa e sistêmica que impõe 

considerá-los em processos dialéticos socioespaciais, como propõe a teoria miltoniana 

(SANTOS, 1996).

Ao discutir relações e distinções entre espaço público e espaço coletivo, M.   Solà-Morales 

(2001)   considera   o   espaço   público   como  propriedade administrativa e apresenta o 

espaço coletivo como local misto, ou mesmo privado, mas cuja importância é ser apropriado 

livre e coletivamente.

[...] a cidade é precisamente o lugar onde o particular pode 
ser – e amiúde é – social: tanto ou mais que o público, a boa 
cidade é aquela em que os edifícios particulares – sobretudo 
os bons edifícios – têm valores sociais que os extrapolam, e 
nisso, está seu modo de ser urbanos. Os palacetes do Passeio 
de Gracia ou as lojas da Calle Fernando foram feitos urbanos 
além de sua privacidade imobiliária – como são as fachadas 
dos bulevares de Paris e as entr adas dos grandes arranha-
céus nova- iorquinos. (SOLÀ-MORALES, 2001, p. 106)

Sem dúvida, tais espaços coletivos se incluem no conceito de lugar público aqui proposto. 

Opta-se, no entanto, pela não adoção da terminologia solà-moralesiana a fim de reforçar a 

dimensão pública do espaço e sua relação com a esfera pública.

Formas tradicionais e lugares públicos

No período atual da urbanização, a maior parte dos tecidos urbanos das cidades e metrópoles 

brasileiras ainda são constituídos pela estrutura tradicional de ruas, quadras e lotes, por mais 

que se estabeleça o avanço dos grandes empreendimentos de acesso restrito – loteamentos 

fechados, condomínios fechados, centros empresariais etc., com claros prejuízos para a 

vida pública cotidiana.

Os logradouros públicos e seu entorno, bem como os bairros e áreas centrais por eles 

formados, ainda se constituem nos lugares públicos mais frequentes das cidades e das 

demais formações urbanas do país.

Logradouros e entorno imediato: forma e função

Os logradouros públicos – ruas, praças, largos, avenidas etc. – constituem a estrutura 

fundamental dos tecidos urbanos tradicionais e, ao menos, no que tange às vias públicas, 
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também estruturam os tecidos urbanos das principais experiências do urbanismo moderno 

brasileiro – casos, por exemplo, das capitais Brasília e Palmas.

Os logradouros públicos são bens de uso comum do povo. Interessa aqui discorrer sobre 

eles enquanto espaços complexos, mistos, híbridos, quando se encontram em forte relação 

com o espaço lindeiro, constituindo – logradouro e entorno – um lugar público.

Os principais fatores urbanísticos que potencializam o logradouro e entorno como lugar 

público são:

• a multifuncionalidade, que, como Jane Jacobs pioneiramente já demonstrou na década 

de 1960 (JACOBS, 2000), permite maior número de pessoas com diferentes interesses 

circulando pelas ruas, tornando-as mais seguras e ricas em (com)vivências;

• o número de acessos diretos entre o logradouro e os edifícios lindeiros, que, como 

a teoria da sintaxe espacial já demonstrou (HILLIER; HILSON, 1984), é elemento 

potencial da interação pública. Trata-se de questão com claro rebatimento nos aspectos 

morfológicos das áreas urbanas. De pouco adianta uma grande quadra apresentar 

múltiplas funções (habitação, comércio e serviços) se houver poucos acessos diretos 

da rua a eles;

• as relações morfológicas capazes de criar sensação de aproximação e envolvimento 

entre o espaço livre público e os espaços edificados. Evidentemente tais relações são 

engendradas histórica e culturalmente, mas incluem componentes físicos objetivos 

que podem dificultar, concretamente, a sensação de proximidade, tais como a presença 

de muros altos, ou mesmo uma área de preservação permanente – APP – densamente 

florestada, que impedem a visão do transeunte do que há atrás deles.

Tais fatores se correlacionam e podem se associar a aspectos de natureza histórico-cultural 

capazes de criar símbolos morfológicos de centralidade, pertencimento, identidade e 

comunidade, assimilados por específicos grupos sociais. Sem dúvida, será mais forte o lugar 

público capaz de melhor acolher para o convívio as diferenças (ser público) sem perder sua 

identidade (ser lugar).

Se um grande aeroporto internacional é capaz de receber cotidianamente diferentes 

grupos sociais e étnico-culturais, isso se faz por natureza estritamente funcional. Assim, 

mesmo variando a grandiloquência das suas formas arquitetônicas, não passam, para os 

passageiros, de “não lugares”, na acepção augeniana do termo3.

3 Sobre o conceito de “não lugares” cf. AUGÉ, 1994. 
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Os subespaços costumeiramente que melhor simbolizam as cidades são lugares públicos, 
sejam  as  praças  da  Igreja Matriz  em inúmeras   pequenas e médias cidades brasileiras, 
sejam as praças tidas como “marco zero” em grandes cidades (Praça da Sé em São Paulo, 
Praça XV de Novembro no Rio de Janeiro, Praça Sete de Setembro em Belo Horizonte, Praça 
Rio Branco, mais conhecida como “Marco Zero”, em Recife, Praça Tiradentes em Curitiba, 
Praça da Matriz em Manaus etc.), sejam as praças cívicas em capitais de médio ou grande 
porte (as tradicionais praças Eurico Dutra em Rio Branco e da República no Recife, a 
planejada Praça Cívica de Goiânia, ou a gigantesca Praça dos Girassóis4 em Palmas), sejam 
grandes avenidas em áreas centrais ou de “centros expandidos” de capitais ou grandes 
cidades (Av. Paulista em São Paulo, Av. Rio Branco no Rio de Janeiro, Eixo Monumental  
em Brasília, Av. Afonso Pena em Belo Horizonte, Av. Borges de Medeiros em Porto Alegre, 
Av. Almirante Barroso em Belém, Av. “Norte-Sul” em Campinas, Av. Teotônio Segurado em 
Palmas etc.) ou mesmo praias urbanas, com seus calçadões, avenidas beira-mar e edifícios 
lindeiros (Copacabana no Rio de Janeiro, Praia do Canto em Vitória, Pajussara em Maceió, 
Boa Viagem no Recife, dos Artistas em Natal, entre outras).

Isolar qualquer dos espaços livres públicos citados acima dos edifícios lindeiros e das 
funções que eles abrigam é exercício de abstração que apenas empobrece a leitura de tais 
espaços. A riqueza das interações entre as ações que se estabelecem nos espaços livres e 
edificados, públicos e privados, dos lugares públicos, deixa claro tratar-se de fronteiras e 
não de limites entre eles. Como fronteiras, são espaços de troca (membranas), mais do que 
espaços de separação. São esses atributos que os tornam mais diversos, ricos e complexos. 
Tome-se, por exemplo, as avenidas Paulista e Rio Branco em São Paulo e Rio de Janeiro, 
respectivamente, e, por outro lado, o Eixo Monumental e a Av. Joaquim Teotônio Segurado, 
em Brasília e Palmas. Todas importantes espaços funcionais e simbólicos, originadas de 
projetos urbanísticos claros, porém, mesmo guardadas as escalas das referidas capitais, 
observa-se uma riqueza de apropriações públicas muito maior nos casos paulistano e 
carioca, que brasiliense e palmense. Em boa parte, isso decorre da maior diversidade 
funcional das edificações do entorno, da maior densidade e proximidade entre edifícios e 
os passeios públicos5 (morfologia urbana tradicional versus moderna) e da maior espessura 

4 A Praça dos Girassóis é sem dúvida uma das maiores do mundo. Com cerca de 570 mil m², apresenta-se 
morfologicamente como um híbrido entre praça e parque, com vários problemas de escala, ainda assim 
cumprindo seu principal papel enquanto símbolo do poder governamental.

5 A largura das avenidas Paulista e Rio Branco é de 48m e 33m, com calçadas de 10 e 6m e oito e seis faixas de 
rolamento, respectivamente. Na Av. Paulista, o recuo frontal é variável; na Rio Branco, a regra é o edifício 
no alinhamento da via. O Eixo Monumental possui largura de 250m, com canteiro central de 200m, doze 
faixas de rolamento, distância entre prédios variada, atingindo quase 320m na Esplanada dos Ministérios, 
onde as calçadas junto aos edifícios possuem 10m de largura e junto ao meio fio há mais um passeio público 
de 3m de largura. Na Av. Teotônio Segurado, a distância média entre os edifícios de um lado e do outro 
da via é de 150m, o canteiro central possui largura de 45 m e, além das oito pistas de rolamento, há ainda 
bolsões de estacionamento na frente de todos os prédios, que distanciam ainda mais os pedestres dos 
edifícios de cada lado da via.
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histórica das avenidas Paulista (1891) e Rio Branco (1904), diante dos projetos moderno (Eixo 

Monumental, de1960) e tardo- moderno (Av. Teotônio Segurado, de 1989). (ver. fotos 1 a 4)

Fotos 1 a 4 – Vistas das avenidas Rio Branco, Paulista, Eixo Monumental e Teotônio 
Segurado. Fotos: Silvio Macedo, 2005, Acervo QUAPÁ, 2009, Silvio Macedo, 2009 e 
Acervo QUAPÁ, 2008, respectivamente.

As avenidas brasileiras do final do século XIX e início do XX, ainda sob influência dos 

bulevares haussmannianos, apresentavam generosos espaços para pedestres e veículos. 

Com o passar dos anos, a ideologia modernista-viarista impôs, junto com a indústria 

automobilística, novo padrão de circulação, privilegiando o automóvel, casos evidentes não 

só de Brasília e Palmas, mas também de inúmeras avenidas de fundo de vale instaladas em 

cidades médias e grandes do país. A capacidade de fluxo veicular aumentou, comprovando 

a eficiência de tráfego das novas avenidas, mas a vida pública de tais vias é, em regra, muito 

menor que as avenidas feitas com cruzamentos quadra a quadra da cidade tradicional.
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Bairros excepcionais e banais: forma e cotidiano

O logradouro e entorno como lugar de convívio público se realiza em qualquer escala 
urbana – vizinhança, bairro, cidade, metrópole e megalópole –, em diferentes momentos, 
do cotidiano ao evento público de maior proporção.

Há vários bairros que, por uma série de circunstâncias, acabam reunindo estabelecimentos 
comerciais que estimulam o convívio público, atraindo pessoas de fora (do bairro, da 
cidade, do Estado ou mesmo do país). Sem dúvida se constituem em lugares públicos, não 
sem contradições entre interesses dos moradores, do setor comercial, dos frequentadores 
noturnos e dos agentes culturais, governamentais ou não. Lugares de produção e 
apresentação cultural valorizam-se, transformam-se e põem em risco, pela nova escala, as 
produções originais e o cotidiano que as engendraram.

Alguns exemplos dessa categoria de lugar público: a Ilha das Caieiras em Vitória, com suas 
desfiadeiras de siri e culinária de dar água na boca; a Penha carioca com seu aqueduto, 
bares e boa música; os morros de samba – da Mangueira no Rio de Janeiro, ao Morro da 
Cruz em Florianópolis –; a Vila Madalena em São Paulo, com seus cortiços quase invisíveis, 
casas e prédios de apartamento cada vez mais luxuosos, com sua escola de samba, ateliês, 
brechós e bares de todos os tipos; o elegante bairro Savassi em Belo Horizonte, com a Escola 
de Arquitetura da UFMG, o Clube da Esquina, movimentos musicais e botecos; as ladeiras 
do Pelourinho em Salvador ou em Olinda (Foto 5), onde a dinâmica do turismo expulsa 
moradores pobres, mas a cultura dialeticamente resiste e se transforma. São lugares 
densos, multifuncionais, plurais, de trocas comerciais, comunicacionais e simbólicas, onde 
o convívio público envolve formas tradicionais de sistemas de espaços livres e conjuntos 
edificados, de propriedades públicas e privadas (de acesso público).

Foto 5 – Olinda: patrimônio histórico mundial, uma paisagem (pública) do cotidiano. 
Foto do autor, 2011.
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Mesmo um bairro comum de residências unifamiliares, onde as pessoas se encontram 

ocasionalmente nas ruas e praças, deve ser considerado um lugar público. Ali, idosos, bebês 

e babás passeiam pela manhã, trabalhadores se encontram ao final do dia em bares, em 

academias de ginástica ou para simples caminhadas pelas ruas, jovens jogam bola no asfalto 

ou na praça. Evidentemente tais bairros, incontáveis no país, não se prestam apenas para a 

realização da esfera pública geral, são espaços por excelência da vida privada, mas a difusa 

vida pública cotidiana que neles se estabelece pode propiciar relações de afetividade pública, 

identidade coletiva e pertencimento importantes para seus moradores.

Ao se dar conta da importância do cotidiano público, poderiam, governo e moradores, cuidar 

melhor das calçadas, árvores e fachadas das casas que se mostram para as ruas. Infelizmente, 

nessas situações tão típicas das cidades brasileiras, sobretudo nas de maior porte, verifica-

se o contrário como regra, privilegiando-se a vida privada, por meio de calçadas que mal 

se prestam aos pedestres, baixa presença de arborização viária, muros cada vez mais altos, 

garagens que distanciam o espaço da casa e da rua. Mesmo com tal desqualificação pública do 

lugar, ainda assim a maioria das pessoas continua saindo às ruas de seus bairros, realizando 

parte importante da esfera pública geral: a escala do cotidiano. (Foto 6)

Foto 6 – Pequena praça bem equipada e utilizada em Trindade, bairro de padrão 
médio de Florianópolis. Foto do autor: 2009.

Centros

Muito já se debateu e se propôs sobre a necessidade de reabilitação dos centros históricos, ao 

menos desde o VIII CIAM, em 1951, até o período contemporâneo de urbanização. Os perigos 
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do enobrecimento (gentrificação) e da museificação, a ociosidade noturna das infraestruturas 

instaladas, a insegurança das áreas monofuncionais, a perda de competitividade diante de 

áreas mais novas são temas já discutidos. O assunto, no entanto, não se esgota, uma vez 
que os desafios persistem. Todo centro é lugar público por natureza, espaço de convivência 
cotidiana dos diferentes, dado que todos (em tese) têm o direito de ali estar, pois, como regra, 
são espaços de alta acessibilidade, propiciando que muitos possam vivenciá-los.

De fato, como alertou Ruth Cardoso (2001), o centro, até porque se esvazia à noite, é capaz 
de abrigar o morador de rua, sem filantropia ou assistencialismo. Difícil imaginar tal 
acolhimento em bairros residenciais tradicionais.

Independentemente do porte das cidades, seus centros tradicionais – estruturados em 
ruas, praças, quadras e lotes – costumam ser os lugares públicos de maior importância. Os 
centros das cidades apresentam grande, se não a maior, complexidade urbana. Via de regra, 
as atividades comerciais se abrem diretamente para os logradouros públicos, ou em galerias 
fortemente relacionadas com as ruas e praças, constituindo, por vezes, em elementos 
complementares do sistema de circulação de pedestres, casos, por exemplo, do centro 
novo de São Paulo e, sobretudo, do centro de Juiz de Fora.

Há forte interação entre passeios e atividades comerciais que vão além dos limites dos lotes. 
A vida pública envolve também alguns estabelecimentos comerciais (bares, restaurantes, 
padarias, livrarias, cinemas) e institucionais (igrejas, teatros, bibliotecas, museus e centros 
culturais). Os centros não são apenas espaços de trabalho e consumo, mas grandes espaços 
de encontro e trocas comunicacionais, manifestações culturais e políticas, lugares de festas, 
de protestos, de conflitos e solidariedades.

É bem verdade que, na urbanização contemporânea brasileira, em cidades médias e 
grandes, em metrópoles e suas regiões imediatas de influência, bem como em formações 
megalopolitanas ou protomegalopolitanas, os centros vêm sofrendo a concorrência de 
shopping centers e outras formas fragmentadas e excludentes de desenvolvimento das 
atividades terciárias. Tal processo sem dúvida gera consequências para as áreas centrais 
tradicionais, com transformações na esfera pública.

Não se trata de um declínio inexorável dos centros, alguns se popularizaram mais, estando 
ainda mais vivos do que no período em que eram o espaço predileto das elites (Foto 7). Esses 
centros, com seus novos frequentadores e novas práticas espaciais, requerem políticas e 
projetos urbanos mais flexíveis e participativos, evitando ações de ordenamento espacial 
preconcebidas segundo padrões estéticos exógenos pouco atentos à realidade dos lugares 
públicos brasileiros. Com o aumento da população de renda médio-baixa no País, é desejável 
oportunizar lugares públicos capazes de contribuir para que tais classes de renda não sejam 
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apenas novos consumidores, mas protagonizem transformações qualitativas no avanço da 
cidadania brasileira.

Foto 7 – Uma rua do SAARA, dinâmico centro comercial popular no Rio de Janeiro com 
mais de 1200 estabelecimentos comerciais. Foto do autor, 2011.

Nas áreas centrais efetivamente degradadas e abandonadas, há que se discutir propostas 
de reabilitação que não atendam apenas aos interesses do capital imobiliário. É necessário 
o envolvimento de representantes do maior número de agentes que produzirão e se 
apropriarão dos espaços no debate e na concepção de soluções para os problemas específicos 
de cada área central, de cada lugar público. Cada lugar central possui sua relevância histórica 
que deve ser discutida sob a tensão entre preservação e transformação do patrimônio que 
compõe o lugar e que integra o sistema de lugares da cidade.

Não se trata simplesmente de ocupar todos os espaços, com o maior número de pessoas e 
atividades. Algumas áreas talvez mereçam continuar desocupadas, atuando como reservas 
de imaginação, evocativas de memórias e consciência, provocativas sobre os rumos das 
sociedades: terrain vagues6. Tais espaços não são simples vazios à espera de uma boa ideia  
urbanística ou de uma incorporação imobiliária, possuem dimensão pública  em  sua 
própria natureza, podem se abrir a ações efêmeras, poético- espaciais, sutis desvelamentos 
ou fortes provocações. Mais importante do que apoiar projetos que limpam, ordenam e 
ocupam segundo modismos urbanísticos, paisagísticos e arquitetônicos é trazer ao debate 
público a relevância dos terrain vague. (Foto 8)

6 A expressão terrain vague foi apresentada por Ignasi de Solà-Morales no XIX Congresso da União 
Internacional de Arquitetos (UIA) em 1996, em Barcelona. Sucintamente, pode-se denomiar terrain vague 
as áreas vagas, derrelitas, mas ricas em memória, que podem ser antigos leitos ferroviários desativados, 
galpões industriais, armazéns portuários abandonados etc. Cf. SOLÀ-MORALES, 1996.
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Foto 8 – A maior estação de trem de Campinas está desativada, por seu pátio ferroviário 
circulam esporádicas composições de carga. Foto: Jonathas Silva, 2011.

Urbanização fragmentada: formas em atravessamento

Na escala intraurbana, a urbanização brasileira atual se realiza de maneira complexa, 

sobrepondo processos “tradicionais”, como abertura de loteamentos (periféricos ou não), 

construção de conjuntos habitacionais, verticalização de áreas valorizadas, ocupação de 

APPs por favelas, aterramento de várzeas para a instalação de plantas industriais etc., com 

ações que ampliam a fragmentação do espaço urbano com consequências para a esfera 

pública, como loteamentos fechados, condomínios horizontais residenciais, industriais, 

condomínios clubes, shopping centers, parques temáticos privados, centros empresarias e 

espaços de múltiplas funções com fortes restrições de acessos.

Na contemporaneidade a fragmentação urbana associada ao espraiamento sobre o território 

é fenômeno presente em áreas de forte dinâmica econômica, nas mais diversas cidades e 

sociedades: de Xangai a Nova Jersey, da Santiago a Glasgow. Vários são os autores que se 

debruçaram sobre o assunto, formulando conceitos e categorias que procuram caracterizar 

aspectos do processo de espraiamento e fragmentação dos tecidos urbanos: exópole (SOJA, 

1996), metápoles (ASCHER, 2001), città difusa (MUNARIN; TOSI, 2001), urbanização dispersa 

(REIS, 2006),7 edge city (GARREAU, 1992), etc. Em cada formação socioespacial, esses processos 

assumem escalas, impactos e especificidades próprias. Segundo a European Environment Agency 

(2006), mais de um quarto do território da União Europeia está diretamente afetado por usos 

urbanos do solo. No Brasil, a urbanização dispersa e fragmentada não foi sequer mensurada.

7 REIS, 2006, p. 40-46.
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No País, além da urbanização difusa, há outros processos de fragmentação dos tecidos 

urbanos que também são discutidos neste tópico:

• a verticalização em condomínios de vários edifícios, isolados do entorno

• a produção fragmentada de tecidos periféricos, pela iniciativa estatal, privada ou popular.

As formas de urbanização fragmentada impactam a esfera pública, reprimindo sua 

manifestação em espaços livres outrora de livre acesso. Novos lugares, no entanto, se 

prestam para a vida pública e há que observá-los e compreendê-los, se desejar-se qualificar 

as novas áreas urbanas para a esfera de vida pública.

Espraiamento formal e esgarçamento de relações sociais

O espraiamento urbano tomou impulso nas maiores metrópoles do país a partir dos anos 

1970, marco inicial da urbanização contemporânea brasileira. Investimentos públicos 

federais estimularam o crescimento urbano fragmentado e a baixas densidades, mesmo de 

cidades médias. Foi a época dos distritos industriais afastados, junto a rodovias, onde se 

implantaram, também, longe das áreas centrais, novas estações rodoviárias e aeroportos. 

Do mesmo modo, em áreas periféricas bastante isoladas, inúmeros conjuntos habitacionais 

financiados com recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) foram realizados, em 

cidades de todos os portes, de Tambaú a São Paulo, de Ananindeua a Porto Alegre.

Com a consolidação do modelo de circulação – urbana e regional – baseado no transporte 

sobre pneus, propiciou-se expansão desmedida. Novos empreendimentos – públicos ou 

privados – deixaram glebas intersticiais de caráter especulativo. Várias cidades médias 

e grandes apresentaram, nas décadas de 1970 e 1980, diminuição de suas densidades 

intraurbanas, a despeito dos incrementos populacionais. Favoreceu-se o capital imobiliário, 

onerando o Estado e as populações que dependem de transporte público.

A proliferação de condomínios – verticais e horizontais – e loteamentos fechados na década 

de 1990 e em diante levou esse padrão a todas as grandes metrópoles brasileiras, de Manaus 

a Porto Alegre, a capitais distantes de Brasília, como Rio Branco e Natal, a inúmeras cidades 

interioranas, sobretudo nas áreas de economia mais dinâmica das regiões Sul e Sudeste8. Os 

impactos dessas novas formas urbanas são muitos, aumentando:

•  os deslocamentos cotidianos em tempo e distância;

• os custos de instalação de redes de infraestrutura urbana e interurbana;

8 Somente a Alphaville Urbanismo atuava, em 2012, em vinte estados do país, nas suas cinco regiões.
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• a poluição e a emissão de carbono com o aumento da circulação de automóveis;

• a valorização da vida privada (Foto 9), enclausurada, em detrimento da vida pública 

cotidiana, com empobrecimento da sociabilidade entre classes sociais  distintas.

Foto 9 – Alphaville Campinas, entre tantos outros, contribuindo para desvalorizar 
a vida pública cotidiana. Foto do autor, 2008.

Na urbanização contemporânea brasileira, cresceu de maneira acentuada a existência 

de domicílios de uso ocasional. Ocuparam-se extensas faixas do litoral brasileiro para a 

instalação de segundas residências de uso sazonal9. Não raro há municípios com mais de 

cem mil domicílios que permanecem fechados a maior parte do ano. Além das casas de 

praia, são inúmeras as casas de campo, mas daí o processo é mais difuso e seu impacto na 

paisagem é menos perceptível. São ranchos à beira de igarapés, chácaras de final de semana, 

algumas não maiores que 0,1 ha, pequenos ou não tão pequenos sítios, condomínios em 

regiões serranas etc. Envolvem o deslocamento de milhões de automóveis para a praia e para 

o campo a cada feriado prolongado. Esse fenômeno pendular não é exclusivo dos moradores 

das maiores metrópoles, pois nalgumas cidades menores é frequente entre os moradores de 

maior renda a posse de segunda residência – de veraneio (Foto 10) ou de campo – a poucos 

minutos de distância da residência principal.

9 Sobre os modelos formais urbanos e relações entre áreas habitacionais de primeira e segunda 
residência cf. MACEDO, 1993.
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Foto 10 – Bertioga, litoral paulista, extensas áreas desmatadas e urbanizadas para uso 
apenas sazonal. Foto: Ulisses Sardão, 2007.

Na primeira década do século XXI proliferaram empreendimentos fechados destinados 

a usos não residências: condomínios industriais e de logística, shopping centers, parques 

temáticos, centros empresariais, campi universitários e de desenvolvimento tecnológico. 

Alguns deles, bem como os empreendimentos residenciais fechados, não se vinculam mais 

a esta ou àquela cidade, a esta ou àquela metrópole, mas a regiões urbanas mais amplas, 

consolidando uma urbanização difusa e fragmentada.

Nesse contexto de aumento das distâncias de deslocamento cotidiano de número já 

significativo de habitantes, os espaços públicos mais representativos não estão mais na 

escala de vizinhança: a avenida virou estrada; a praça, rotatória.

Novos espaços dão conta de novas práticas de sociabilidade, nem sempre em propriedades 

públicas. São, por vezes, bastante prosaicos, ou mesmo improvisados. Uma barraca de 

cachorro-quente ou tacacá junto a um posto de gasolina pode virar ponto de encontro e 

convívio na escala do cotidiano, em seguida, uma rede de fast-food ali se instala, seguida de 

banca de jornais, outra de flores. Surgi uma pequena centralidade, sem desenho controlado, 

sem projeto urbanístico ou paisagístico, mas, ainda assim, lugar público do cotidiano.

Por outro lado, há espaços bastante planejados, centros de compra de todos os tamanhos 

e escalas – de pequenas galerias em meio a loteamentos fechados até os grandes shopping 

centers à beira de estradas ou avenidas.

Aos finais de semana, multidões não vão apenas aos grandes shoppings (Foto 11)  consumir, 

mas passear, encontrar amigos, namorar, divertir-se, conviver em pequenos grupos diante 

do movimento, mostrar-se ao público. Reproduz- se, de certa maneira, atividades típicas de 

áreas centrais. São novas centralidades, novos lugares públicos, por vezes abrigando maior 
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diversidade social do que praças em bairros residenciais; espaços mais controlados, sem 

dúvida, porém não são poucas as ações que transcendem a ordem prevista e imposta.

Foto 11 – Vista de imenso shopping center em Campinas, a implantação segue o padrão 
verificado em empreendimentos análogos no mundo inteiro. Deseja-se o consumidor, 
mas acolhe-se, com controle e limite, parte da vida pública contemporânea. Foto: 
Acervo Lab. QUAPÁ, 2008.

Diante de novos padrões do morar, circular, trabalhar e divertir-se de parcelas cada vez 

maiores da população de rendas média e alta, diminui-se a esfera pública na escala do 

cotidiano habitacional, mas novos espaços passam a se prestar para a sociabilidade, 

constituindo, de outra maneira, a vida pública, seja nos grandes shoppings e nos lugares 

imprevistos ligados aos transportes, seja numa ação comunicativa pública via internet etc.

Não se trata de mitificar os novos espaços comerciais de apropriação coletiva, por vezes 

pública, mas também não se deve simplesmente rotulá-los como templos do consumo e da 

alienação, espaços contra as cidades etc. Os lugares mais diversificados são por vezes mais 

complexos do que aparentam. É necessário pesquisá-los melhor para integrá-los à nova vida 

pública urbana. Importa saber para onde vai o público, já que o sentido gregário da 

espécie humana persiste apesar das ideologias e apologias à vida privada, apesar e com as 

novas tecnologias telemáticas produzidas para a acumulação capitalista.

A verticalização como fragmentação

Na década de 1970, no período inicial da urbanização contemporânea brasileira, o município 

de São Paulo aprovou novas leis de zoneamento que limitaram fortemente o aproveitamento 

dos   terrenos10.   Para   a   maior parte da cidade, estabeleceu-se coeficientes de aproveitamento 

10 A iniciar pela Lei nº 7.805 de 1 de novembro de 1972.
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(CAs) iguais ou inferiores a 2 e, em poucas áreas, tal coeficiente chegou, no máximo, a 4. 

Instituíram-se recuos estabelecendo como padrão o edifício isolado. Quanto à questão do uso 

do solo, protegeram-se os bairros de moradia das elites, determinando uso exclusivamente 

residencial e baixo CA e criaram-se zonas predominantemente comerciais e de serviços, 

zonas industriais e mistas. Tratou-se de uma aproximação brasileira ao urbanismo moderno 

funcionalista, buscando a separação de funções, mas também reforçando a segregação 

socioespacial e a manutenção dos privilegiados bairros ocupados pela elite.

A legislação urbanística paulistana serviu como modelo para inúmeros municípios 

brasileiros. Se Brasília foi a grande utopia concretizada do urbanismo moderno, embora 

impossível de ser copiada pelas cidades brasileiras preexistentes, a lei de zoneamento 

paulistana se colocou como um “modernismo possível” para diversas cidades estruturadas 

tradicionalmente por ruas, quadras e lotes11. A crítica aos princípios do urbanismo moderno 

formulada nos países centrais do capitalismo nos anos 1960 estava, nos anos 1970, ainda 

longe de ser efetivamente debatida no Brasil.

Dessa forma, deu-se impulso a uma tipologia urbanística híbrida: a quadra tradicional 

subdividida em lotes e estes ocupados por torres isoladas, seguindo pressupostos do 

modernismo, que “garantia” insolação e ventilação. Paulatinamente, nas grandes e médias 

cidades brasileiras, a torre isolada, sobretudo de uso residencial, foi se afastando da rua. Os 

espaços livres privados (sobre lajes de garagens) resultantes de taxas de ocupação iguais ou 

inferiores a cinquenta por cento, começaram a receber programas de lazer cada vez mais 

fragmentados, relacionados, ou não, às áreas de “uso” coletivo dos andares térreos (Foto 

12): playgrounds, garage band, espaço mulher, praça do fogo, deck molhado, espaço zen, raia 

semiolímpica para oitenta apartamentos, “jacuzzi” para dois prédios, minipista de Cooper, 

miniquadra poliesportiva, minissala de cinema, mini ... mundo12?

11 Na Região Sul e nos Estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo e parte de Minas Gerais, diante de um 
histórico urbanístico mais forte de Porto Alegre e Rio de Janeiro, outras tipologias de ocupação do solo 
persistiram. No Rio de Janeiro, os tradicionais PAs (Projetos de Alinhamento) se preocupam com o desenho 
da paisagem urbana a partir das vias, fato que o zoneamento paulistano, baseado no controle de densidades 
construtivas, ignora. Em Porto Alegre, 46,6% dos domicílios são apartamentos (IBGE, 2010); trata-se da 
capital brasileira mais verticalizada, com forte presença, ainda, de prédios de poucos pavimentos, muitas 
vezes sem afastamento lateral.

12 MACEDO, 2012, demonstra que mesmo o padrão estético moderno implantado em jardins de inúmeros 
edifícios do Bairro de Higienópolis em São Paulo vem sendo, neste século, substituído por espaços mais 
fragmentados, destruindo as conexões anteriores entre espaços livres públicos e privados.
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Foto 12 – Edifícios residenciais e suas áreas de lazer na Vila Andrade, São Paulo. 
Isolamento em relação ao entorno público. Foto: Fabio Gonçalves, 2012.

A associação de várias torres num único e grande lote, formando amplo condomínio vertical 

fechado, teve sua origem, no país, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no final dos anos 

1960 e início dos anos 1970 e, de lá para cá, vários empreendimentos do gênero vem  sendo 

produzidos nas grandes  cidades  do País. Em São Paulo, na primeira década do século XXI, 

tomou impulso a produção de condomínios-clube, empreendimentos na escala de uma 

quadra urbana, com várias torres e áreas livres em comum, muros altos e somente uma 

entrada social. Como na Barra da Tijuca (Foto 13), garante-se a segurança intraquadra e 

contribui-se para deixar as ruas do entorno perigosas, sem “olhos” para a rua, como diria 

Jane Jacobs (2000). São simulacros de uma pseudoautonomia do morar em relação à 

cidade: enfraquece-se a vida pública cotidiana, é mais “seguro” – e tedioso – divertir-se no 

condomínio que caminhar pelo bairro.

Foto 13 – Condomínios verticais na Barra da Tijuca. Muros altos, poucos acessos, solução 
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de (in)segurança urbana. Foto: Silvio Macedo, 2008.

Com o crescimento econômico brasileiro verificado a partir de 2003, dinamizou- se a 

produção imobiliária, sobretudo a partir de 2006, com a abertura de capitais das principais 

incorporadoras paulistanas13, bem como com o fortalecimento de inúmeras empresas 

pelo país. Com o mercado aquecido, os preços dos terrenos das cidades médias e grandes 

mais dinâmicas dispararam; prefeituras, pressionadas pelo setor da construção civil, 

flexibilizaram regras,  aumentaram-se  os  coeficientes  de aproveitamento e as alturas 

máximas permitidas para os novos empreendimentos.  De  Norte a Sul do País,  cresce  

a  proporção da   população    moradora   em   apartamentos    nas    cidades    médias    e 

metrópoles14 e aumenta a altura média dos lançamentos de edifícios de apartamento. No 

final de 2011, Balneário Camboriú-SC e João Pessoa-PB rivalizavam entre as cidades que 

teriam os prédios em construção mais altos, acima de 50 pavimentos. Várias capitais, assim 

como algumas cidades médias, já contavam, naquela data com edifícios de mais de quarenta 

pavimentos15. (Foto 14). Esses novos arranha-céus possuem implantações que reforçam o 

distanciamento entre a vida condominial (esfera privada) e a vida pública.

13 Com a capitalização gerada pelo lançamento de ações, as grandes incorporadoras paulistanas passam a atuar 
em escala nacional, contribuindo para disseminar o padrão de edifícios residenciais com significativos, 
mas excessivamente fragmentados, espaços livres de lazer. Este tipo arquitetônico paulistano é levado 
para capitais, como Maceió, Natal, Goiânia, Campo Grande, Porto Velho, Manaus e Boa Vista, e para ricas 
cidades médias interioranas, como Uberlândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos, 
dentre outras.

14 Entre os censos de 2000 e 2010, o percentual de apartamentos em relação ao total de domicílios do país 
aumentou de 8,68% para 9,50%, sendo que, nas cidades médias e grandes, esses valores são bem superiores. 
Santos é a cidade com maior percentual de  apartamentos (63,04% em 2010); mesmo Campinas, uma cidade 
bastante espraiada, teve entre 2000 e 2010 um expressivo crescimento do percentual de apartamentos 
em relação aos domicílios permanentes ocupados: saltando de 21,08% para 24,39%. Com mais de 30% 
dos domicílios representados por apartamentos, apareciam em 2010 as seguintes capitais: Porto Alegre 
(46,64%), Vitória (43,38%), Florianópolis (37,80%), Rio de Janeiro (37,59%) e Belo Horizonte (32,94%). 
São Paulo possuía o maior número de apartamentos ocupados em 2010 entre todas as cidades do país 
(1.009.636), representado 28,23% de todos os seus domicílios (IBGE, 2011c).

15 As cidades de Goiânia, Belém, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 
Maringá e Balneário de Camboriú possuíam, em 2012, edifícios de apartamento, ou uso misto (residencial, 
comercial e serviços), de 40 ou mais pavimentos.
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Foto 14 – Prédios com mais de 30 pavimentos em Belém, isolamento e contraste com 
a precariedade habitacional da cidade, onde 54,5% da população vivia em favelas em 
2010. Foto: Acervo QUAPÁ, 2008.

Os padrões morfológicos de verticalização dominantes no urbanismo brasileiro 

contemporâneo vêm, em certa medida, afastando seus moradores das ruas, diminuindo 

a vida pública na escala da vizinhança e, eventualmente, do bairro. Os prédios baixos 

com uma ou duas unidades por lote, muito típicos em Porto Alegre (Foto 15), Ipanema ou 

Leblon (no Rio de Janeiro) ou da verticalização santista do século XX, definem tipologia de 

verticalização mais próxima das ruas, apresentando boa solução de densidade, ocupação e 

vitalidade urbana. Infelizmente, com o aumento do preço do solo urbano e as legislações 

urbanísticas em vigor na maioria das cidades médias e grandes brasileiras, tal tipologia 

interessa menos aos empreendedores imobiliários, salvo nas óbvias situações onde a lei 

limita severamente a altura dos edifícios.

Foto 15 – Porto Alegre, capital com maior percentual de domicílios em apartamentos 
do país. Verticalização predominante de prédios baixos e boa relação com os espaços 
livres públicos do cotidiano. Foto: Fabio Gonçalves, 2010.
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Periferias e seus principais tipos morfológicos

A urbanização contemporânea brasileira viu sair do campo dezenas de milhões de habitantes. 
A população brasileira urbana passou de 41,6 milhões em 1970, para 160,9 milhões em 2010. 
Nas mesmas datas, os habitantes do campo passaram de 41,6 milhões, para 29,8 milhões em 
2010 (IBGE,  2011b). Da ditadura militar ao período liberal da urbanização contemporânea 
brasileira (1995-2002), passaram-se praticamente quatro décadas de agravamento das 
desigualdades sociais16. Nesse período, os recursos privados e públicos voltaram-se 
fundamentalmente para o fortalecimento da acumulação capitalista. Tudo isso contribuiu 
para o aumento do déficit habitacional e para a criação de um quadro alarmante de dezenas 
de milhões de brasileiros habitando de forma precária, sobretudo nas metrópoles17.

Se a década de 1960 representou a virada da população brasileira, passando de 
majoritariamente rural para urbana, a primeira década do século XXI marcou outra virada 
histórica da população, que passa de majoritariamente pobre para uma maioria classe 
média de renda média, sobretudo média baixa, vale sempre lembrar. São marcos históricos 
fundamentais, mas as condições do habitat urbano ainda pouco melhoraram, em muitos 
casos até pioraram.

A fragmentação da urbanização contemporânea não se dá apenas para as populações de renda 
mais alta a partir de loteamentos fechados e demais formas de enclausuramento. As favelas 
dominadas por milícias e outras organizações criminosas não são mais acessíveis que os 
loteamentos fechados das elites. Os enclaves fortificados, como demonstrou Teresa Caldeira 
(2000, p. 294-300), estão por toda parte, inclusive nas periferias pobres. Quando a distância 
é medida em tempo, os conjuntos habitacionais mais afastados das áreas centrais não estão 
mais próximos que os loteamentos fechados onde habitam muitos navetteurs18 brasileiros.

Embora haja boas experiências de produção de habitação de interesse social em várias 
cidades brasileiras, a produção contemporânea promovida pelo Estado é,  com  muito  maior  
frequência, a do  conjunto habitacional periférico, monótono e pouco integrado aos tecidos 
urbanos da cidade tradicional. Estereótipo empobrecido do padrão urbanístico moderno, 
os conjuntos habitacionais de edifícios multifamiliares e sem elevador possuem espaços 
livres em menor quantidade e qualidade que seus precursores modernos. Boa parte dos 

16 No período Lula (2003-2010), inicia-se diminuição da imensa desigualdade social do país, mas há ainda 
longo percurso a percorrer.

17 “Em 2010, o país possuía 6.329 aglomerados subnormais (assentamentos precários e irregulares) em 323 
dos 5.565 municípios brasileiros. Eles concentravam 6,0% da população brasileira (11.425.644 pessoas), 
distribuídos em 3.224.529 domicílios particulares ocupados (5,6% do total). Vinte regiões metropolitanas 
concentravam 88,6% desses domicílios, e quase metade (49,8%) dos domicílios de aglomerados estava na 
Região Sudeste” (IBGE – censo 2010). Vale lembrar que há outras formas de habitação precária, pois milhões 
de brasileiros moram em loteamentos periféricos ilegais, em casas autoconstruídas ou em cortiços, onde a 
regra é a insalubridade.

18 ASCHER (2001) denomina navetteurs os automobilistas que habitam a mais de cem quilômetros de seu 
lugar de trabalho e fazem o trajeto cotidianamente.
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espaços livres se reduz a espaços para automóveis – circulação e estacionamento – e taludes 
gramados mal mantidos. Outro padrão recorrente nos conjuntos habitacionais é a tipologia 
unifamiliar, formada por pequenos lotes e casas, geminadas duas a duas, em quadras longas, 
ruas estreitas, desenhadas para o automóvel e não para o cotidiano habitacional, repetindo-
se em inúmeras cidades brasileiras de todos os portes, em todas as regiões do País.

Esse modelo – prédios isolados e/ou casas geminadas –, disseminado durante a ditadura 
militar, perdura como principal padrão até o presente. Seguem essas morfologias medíocres 
a maioria dos empreendimentos aprovados no país pelo Programa Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV)19, (Foto 16) ou, em São Paulo, a maior parte da produção promovida pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Governo do Estado de 
São Paulo. Em pleno século XXI, as principais ações na área da habitação de interesse social 
reproduzem padrões morfológicos já exaustivamente criticados.

Foto 16 – Vista de um conjunto habitacional em Rio Branco, pouco se avançou desde 
a ditadura militar na qualidade da produção de habitações de interesse social. Foto 
do autor, 2011.

A condição periférica não se estabelece geometricamente a partir do(s) centro(s), mas pelo 
diferencial de oportunidades e serviços urbanos a alcance das populações. A urbanização 
contemporânea brasileira vem provocando o adensamento das áreas periféricas nas 
situações metropolitanas em que os meios de transporte coletivos são escassos. São esses 
os casos das RMs de Salvador, Grande Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro 
e Baixada Santista, onde as favelas e loteamentos de periferia apresentam construções 
justapostas de dois ou mais pavimentos, chegando não raro a quatro ou mais pavimentos20. 
Nesses bairros populares, as edificações ocupam demasiadamente o terreno, não raro com 
taxas de ocupação de 100%! As condições de salubridade são ruins, muitos são os cômodos 
sem ventilação ou iluminação natural, mas não faltam os eletrodomésticos mais modernos.

19 Importante pesquisa crítica sobre o PMCMV para o segmento econômico (para famílias de renda mensal 
até 10 salários mínimos), inclusive contribuindo com parâmetros de qualidade para a implantação de 
projetos habitacionais foi coordenada por FERREIRA, 2012.

20 Na Favela da Rocinha, Rio de Janeiro, há edificações com dez ou mais pavimentos.
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A cultura do “puxadinho” – construções anexas justapostas e sobrepostas feitas ilegalmente 
ao longo dos anos – é regra no país, não apenas entre as classes mais populares. Nas 
periferias das grandes cidades, isso se presta para os mais variados fins, seja como prática 
de solidariedade, acomodando-se novos entes familiares, ou como incremento de renda, 
alugando-se um cômodo, construindo-se mais uma laje e, dessa maneira, criando-se 
rentistas e empresários informais no ramo da moradia de aluguel, da construção civil etc. 
O resultado de forma urbana é a criação de espaços edificados compactos, justapostos e 
sobrepostos, calçadas estreitas impedem maior arborização e poucos são os espaços livres 
oficiais de uso público tratados para este fim, já que as áreas destinadas por lei se prestam, 
muitas vezes, a ocupações e favelas.

As relações informais e à margem da lei, não são sinais de exclusão, mas integram o sistema 
socioeconômico – o circuito inferior da economia não se dissocia do superior, pois o sistema 
é um só (SANTOS, 1979), ainda que contraditório e complexo. A ilegalidade na produção 
e na apropriação do espaço periférico (Fotos 17 e 18) não está à margem do sistema; pelo 
contrário, o torna viável a baixos salários, constituindo “contravenções sistemáticas”, 
conforme expressão empregada por Maricato (1996).

Fotos  17 e 18 – Periferias cada vez mais densas em RMs de Belo Horizonte e Salvador. 
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Fotos: Denis Cossia (2008) e Mariana Yovanovich (2010), respectivamente.

A exiguidade de espaços livres não significa diminuição da esfera de vida pública; pelo 

contrário, as ruas da periferia são mais cheias de gente do que de automóveis, sobretudo 

aos finais de semana. Os campinhos de futebol, “netos” diminutivos dos antigos campos de 

várzea, acontecem onde é possível, nas brechas, topos de morro, em pequenos terraplenos. 

Os pequenos botecos saltam para fora, com mesas de bilhar, cadeiras, samba, pagode, 

carimbó. As inúmeras casas de culto trazem movimento noturno nos dias de semana. As 

festas familiares sobre lajes são abertas a (quase) todos. 

As festas maiores – bailes funk, festas hip hop, ensaios de escolas de samba, apresentações 

de bandas e blocos – também ocupam frequentemente espaços públicos. Coletivos de arte e 

grupos culturais se organizam, promovem saraus literários, performances, cinema gratuito, 

bibliotecas em garagens, grafitagem, dança de rua. Na periferia, a arte é pública.

Em muitos aspectos da produção sociocultural brasileira, da culinária à música, dos movimentos 

sociais por habitação à formação de lideranças sindicais, o centro está na periferia.

Temos outra vez uma questão que não é desprezível, 
complicada de ser equacionada, porque é uma ideia de 
cidadania, mas de cidadania diferenciada, fragmentada. É 
a cidadania daqueles que não têm cidadania. Não têm por 
razões diferentes e a reivindicam de maneira diferente. 
Há sob essa ideia de cidadania a mesma ideia de igualdade 
contida no conceito tradicional de cidadania, pelo menos 
da igualdade de direitos, de igualdade perante a lei. Existe 
essa ideia subjacente, mas o motivo pelo qual se luta é que 
a desigualdade existente tem que ser eliminada. Portanto, 
luta-se por uma política que equalize os desiguais. Trata-
se de uma ideia de cidadania que traz a ideia da diferença 
e a ideia de que se pode continuar diferente sendo igual. 
(CARDOSO, 2001, p. 40-41)
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O ESTUDO DOS ESPAÇOS LIVRES ASSOCIADOS 
AO SISTEMA VIÁRIO DAS CIDADES BRASILEIRAS

Prof. Dr. Fábio Mariz Gonçalves (FAUUSP)

We shape our buildings; thereafter they shape us.
(Winston Churchill)

Os usos da rua

Quando se estuda o sistema de espaços livres urbanos, especialmente os públicos, tem-se 
que observar que é o sistema viário, os espaços livres relacionados ao sistema viário, que 
abrigam a maior parte da vida pública em todas as suas dimensões. Contudo, é comum 
que a maior parte da literatura que trata destes espaços cuide da mobilidade e fluidez da 
circulação de automóveis.

Muito já foi dito acerca da tipologia e hierarquização dos demais espaços públicos. O que 
distingue parques de praças, os diferentes parques, os locais, os regionais e os metropolitanos. 
Como cada um destes tipos de parques contribui com o conjunto dos espaços públicos. 
Até agora pouco foi feito para entender o sistema das vias públicas enquanto conjunto de 
espaços públicos.

Cada rua, pela sua configuração e localização desempenha determinado papel como lugar 
da vida pública. Desde a rua local, predominantemente ou exclusivamente residencial em 
área de ocupação horizontal de baixa ou média densidade até a avenida que é palco de 
manifestações políticas, culturais e festivas cada rua apresenta sua especificidade.

Assim, cada cidade deve ter um conjunto diversificado de ruas com diferentes características 
e vocações. Estas ruas devem comportar toda sorte de atividades da esfera pública.

Para Hannah Arendt (2008) as atividades humanas podem ser entendidas em três tipos – 
o trabalho, a obra e a ação. O trabalho consistindo nas atividades cotidianas associadas à 
manutenção da vida e o consumo associado a ela. A obra consistindo no trabalho que gera 
objetos ou produtos que permanecem. A ação como a mais nobre das atividades que é a 
estabelecida na inter-relação entre os seres, que constrói a vida política. A ação, no sentido 
estabelecido por Hannah Arendt é o oposto do isolamento, se dá apenas no encontro, 
especialmente no encontro dos diferentes.

Para a mesma autora os espaços onde estas atividades se desenvolvem podem estar na esfera 
privada ou na esfera pública. Esta distinção embora não permita a simples substituição 
do termo “esfera” por “espaço” pode muito contribuir para o entendimento do papel dos 
espaços qualificados pelos mesmos complementos – público e privado.
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Para Arendt a esfera pública é constituída pelo conjunto de ações que se desenvolvem à vista 
de todos, o que pode ser visto por todos. É também o mundo de coisas que é comum a todos 
os homens, o que une e é compartilhado pelos homens.

Ao descrever a Esfera Privada, Arendt adota no subtítulo o termo “a Propriedade”. Entende 
“privada” no sentido de privação, de ser destituída da realidade que decorre do fato de ser 
visto e compartilhado com outros. Mesmo para Arendt a esfera privada e a propriedade 
privada têm relação direta, assim como a esfera pública e o espaço público1.

Embora a autora estabeleça distinção entre trabalho e obra, admite que nos tempos modernos 
esta distinção, desde o século XVIII, não é mais nítida. Com a urbanização e a abolição dos 
sistemas feudais e escravocratas os limites entre esses conceitos perdem a rigidez.

Da mesma forma aponta que os limites entre as esferas pública e privada também perdem 
parte de sua clareza.

Mesmo assim, todos estes conceitos ajudarão a organizar as atividades observadas nos 
espaços livres e estabelecer seu significado.

Podem-se observar quantas vezes os usos que ocorrem nas ruas são descritos como que se 
ocorressem meramente nas calçadas. Isso de fato é tão equivocado quanto possa ser.

A rua enquanto espaço de vida é muito mais antiga que os automóveis.

Um pouco de história das ruas 

Desde os tempos mais remotos, quando surgem as primeiras cidades, cerca de 3500 a 3000 
A.C., a aglomeração de edificações que caracteriza as cidades é mais ou menos irregular, 
conformada pelo conjunto de paredes que criam cômodos alinhados em séries ou organizados 
ao redor de pátios, que abrigam as atividades privadas, e toda a vida cotidiana de trabalho 
ou não. O compacto e complexo desenho gerado por estas construções dificulta a percepção 
dos limites de cada moradia, mas permite perceber o conjunto de ruas e vielas de diferentes 
larguras e traçados criando os espaços de circulação e acesso a cada uma das moradias.

Estas passagens muitas vezes tinham a mesma largura dos corredores das construções 
maiores. As larguras eram comparáveis às estreitas vielas das favelas brasileiras 
contemporâneas, muitas vezes com menos de um metro.

Em muitas destas vielas passariam apenas pedestres, carregados ou não. Elas são acesso, 
passagens, espaços de circulação de pessoas, mercadorias e de abastecimento. Por estas 

1 “Não o interior desta esfera, que permanece oculta e sem o significado público, mas a sua aparência externa 
é importante também pare a cidade, e surge na esfera da cidade sob a forma de limites entre uma casa 
e outra. A lei era originariamente identificada com esta linha divisória que em tempos antigos, era na 
verdade um espaço, uma espécie de terra de ninguém entre o privado e o público, abrigando e protegendo 
ambas as esferas e ao mesmo tempo separando-as uma da outra.” ARENDT, H. (2008), A condição humana. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária.



108

vielas era feita a drenagem e em alguns casos o abastecimento de água e o escoamento 
das águas servidas.

Figura 1 - Planta de Mohenjo-daro, III milênio A.C. Fonte BENEVOLO, Leonardo. História 
da Cidade. Ed Perspectiva, São Paulo 1983.

Pode-se entender que o grande desafio destas primeiras aglomerações será criar as condições 
de convívio de multidões. Mohenjo-daro (Figura 1), às margens do Rio Indo, foi declarada 
Patrimônio Mundial pela UNESCO por preservar ruínas de uma das cidades mais antigas, 
datada do século XXVI A.C.. Segundo estimativas a cidade chegou a ter cerca de 35.000 
habitantes, e foi sede de império que organizou a agricultura do vale ao seu redor.

As estreitas vielas e as ruas demonstram o complexo sistema de drenagem e abastecimento 
de água, a hierarquia das vias largas o bastante para permitir a circulação dos carros de boi 
ou estreitas a ponto de permitir a circulação apenas de pedestres.

Até hoje não existe explicação convincente para o declínio e a desocupação da cidade, o que 
se sabe é que praticamente todas as cidades (Figura 2), ao longo dos 5000 anos de história 
urbana, enfrentaram dificuldades para manter suas populações a salvo das pestes e doenças. 

Figura 2 - Viela em Mohenjo-daro. Fonte: Panoramio/Google Maps.
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Enfrentar e resolver os problemas de saúde das populações urbanas era tratar 

adequadamente das ruas.

Durante a expansão e consolidação do Império Romano dominar áreas era construir 

cidades. Roma estabeleceu um padrão civilizatório baseado em cidades articuladas por 

portos e estradas que estruturou e articulou todos os povos ao redor do Mar Mediterrâneo. 

Os romanos herdaram dos gregos o interesse pela geometria e, como eles, desenharam 

cidades respeitando grelhas regulares com ruas hierarquizadas com cuidados de traçado, 

drenagem e saneamento.

A antiga cidade de Thamugadi, também é patrimônio da UNESCO, fundada em 100 D.C. 

pelos romanos, durante o reinado de Trajano, hoje é chamada de Timgad (Figura 3). A cidade 

foi importante articulação entre as rotas comerciais do norte da África com o Mediterrâneo. 

Cidade projetada e compacta estava inscrita em um quadrado regular com 300 metros de lado. 

Figura 3 - Planta de cidade de Timgad, século I A.C. Fonte BENEVOLO, Leonardo. 
História da Cidade. Ed Perspectiva, São Paulo 1983.

Dentro ou contíguo ao quadrado ainda coube um teatro com capacidade para cerca de 3500 

expectadores, o Fórum, o mercado, biblioteca e 14 termas para banhos.

As ruas foram projetadas para receber carroças, o trânsito era esperado, e para que os 

pedestres (Figura 4) e a drenagem fossem simultaneamente equacionados as calçadas eram 

altas, resguardando pedestres e edificações.
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Figura 4 - Corte típico de uma rua romana. Fonte BENEVOLO, Leonardo. História da 
Cidade. Ed Perspectiva, São Paulo 1983.

O corte das ruas da cidade deviam ser semelhantes às de Pompéia (Figuras 5 e 6). 

 

 

Figura 5 e 6 - Ruas de Pompéia. Observar a pavimentação, seu desgaste e as calçadas. 
Fonte: Panoramio/Google Maps. 
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Cidade destruída em 79 A.C., na mesma época em que construíam Thamugadi. Observe-
se que as cidades romanas tinham hierarquia viária clara com ruas comerciais, ruas mais 
tranquilas e ruas de serviços, cada uma com tratamento e largura compatível com seu papel. 

Ainda que nas cidades romanas as calçadas apareçam pela primeira vez não se pode acreditar 
que os pedestres se limitassem aos passeios. 

Certamente a circulação de carroças e cavalos disputava espaço com a população que 
tomava as ruas da cidade. Os relatos que descrevem ruas animadas com toda a sorte de 
atividades que caracterizarão as cidades nos séculos seguintes. De paradas militares, a 
pichações políticas ou satíricas nas paredes, brincadeiras infantis, à criminalidade, todas as 
características e mazelas urbanas já comparecem nas ruas do império.

Este movimento pelas ruas crescerá junto com o porte das cidades. Assim, no auge do 
império romano Roma contava com um milhão de habitantes entre os anos 40 A.C. e 120 
D.C., com a queda e o colapso do império chegará a ter cerca de 150.000 em 530, e finalmente 
somente 20.000 entre os anos 1000 e 1400 D.C..

Uma cidade com mais que um milhão de habitantes só vai reaparecer no ocidente no século 
XVIII, Londres.

Justamente o crescimento demográfico vai ser consequência de mudanças estruturais da 
sociedade. Além da rápida urbanização de populações rurais em escala nunca vista, ocorre 
a queda da mortalidade infantil e a industrialização.

Estes processos farão com que a população de Londres já atinja dois milhões e meio em 1851. 
Nunca alguma cidade teve este porte até então.

O crescimento demográfico acelerado e inédito e o avanço tecnológico em todas as áreas 
determinarão que as questões que interferem com a saúde pública sejam intensamente 
pesquisadas. As aglomerações urbanas em todo o planeta conectadas por estradas de ferro, 
barcos a vapor facilitarão a disseminação de moléstias e doenças que rapidamente superarão 
todas as epidemias dos períodos anteriores.

A peste bubônica (ou Negra) que matou 50 milhões entre os anos 1333 a 1351 na Europa, vai 
ser superada pela tuberculose com um bilhão de mortos entre 1850 e 1950, pela varíola com 
300 milhões entre 1896 e 1980, e pela rapidíssima Influenza (Gripe Espanhola) que apenas 
em um ano, entre 1918 e 1919 matou 20 milhões de pessoas.

Os congestionamentos também se tornaram desafios tão grandes que antes de terminar o 
século XIX Londres (Figuras 7, 8 e 9)  já vai contar com quatro linhas de metrô e transportar 
milhares de passageiros por dia.
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Figuras 7, 8 e 9 - Desenhos de Gustavo Doré representando as ruas e o metrô de Londres 
no fim do século XIX.

O aumento da movimentação nas ruas das cidades industriais vai ocorrer concomitantemente 

ao fortalecimento, especialização e diversificação do comércio, dos serviços e da indústria. 

As novas classes sociais, o operariado e as classes médias sairão às ruas em busca de trabalho, 

comércio e diversão em escala nunca vistas.

A construção das cidades industriais será pautada por esforços para sanear e resolver os 

problemas decorrentes dos conflitos de classes, de usos, de tráfego e políticos que tomam as 

ruas das cidades europeias nos séculos XVII, XVIII e XIX.

Todo o urbanismo proposto e implementado foi batizado por alguns teóricos como urbanismo 

viarista, pois mais do que nunca, desenhar a cidade era entendido como desenhar ruas.

A reconstrução de Lisboa depois do terremoto de 1755, a construção do Ringstrasse em Viena 

entre 1860 e 1890, as reformas em Paris, empreendidas por Haussmann entre 1852 e 1870, o 

Plano Cerdá em Barcelona, aprovado em 1859, são todos pautados pelo desenho de todo 

o sistema viário, estabelecendo larguras, gabaritos e para que pedestres, bondes, carroças e 

cavalos pudessem circular com maior eficiência.
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Assim como as mudanças da sociedade demandavam ruas mais largas, eficientes e 
desobstruídas quem queria protestar e paralisar as atividades usava como estratégia o 
fechamento, obstaculizar as ruas, ou seja, erguer barricadas.

Embora já tenham sido utilizadas na Revolução Francesa de 1789, sem ter importância neste 
evento, as barricadas foram estratégia importante nos conflitos urbanos das insurreições 
ocorridas na França durante os anos 1800; nas revoluções de 1830 (“as jornadas de julho”); 
em junho de 1832, em pequena escala (mas famoso por conta  de  Victor  Hugo em Os 
Miseráveis); em 1848 (Figuras 10, 11 e 12) (em ambos fevereiro e junho): e nos combates 
que acabaram com a Comuna de Paris em Maio 1871. Outros eventos parisienses notáveis 
incluíram a insurreição e a mais recente quando os jovens se rebelaram contra as estruturas 

mais simbólicas em maio de 1968.

 Figuras 10, 11 e 12 - Barricadas em Paris em 1848. Protestos pelo direito de votação 
feminino e conflitos de rua no início da Revolução Russa em 1917.

Protestos que não usaram barricadas, mas passeatas, fazem parte da história de praticamente 
todos os movimentos sociais desde os séculos XVIII até os nossos dias. 

A Revolução Francesa começou com protestos de rua, desde a Marcha sobre Versalhes até a 
tomada da Bastilha.

A Revolução Russa igualmente começa nas ruas. Foram os violentos protestos da população 
nas ruas de Moscou e Petrogrado em 1917 que culminaram com a derrubada do Czar. Grande 
parte dos eventos que marcaram a história da revolução, os comícios, as passeatas e os 
conflitos ocorreram nas ruas e praças das cidades.

Ainda no início do século XX outros eventos encontram nas ruas seu palco. Como os 
comícios e paradas relacionadas com as duas guerras mundiais, as impressionantes cenas 
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da Wall Street tomada pela multidão assistindo apresentação de Chaplin e Douglas Fairbanks 
Jr. Anunciando a venda dos bônus de guerra em 1918, a mesma rua tomada pela multidão 
aturdida pelo Crash da Bolsa em 1929, ou as paradas para celebrar a vitória em 1946.

As ruas também sempre foram palco para festas e eventos para todos os povos do ocidente. 

Desde as festas medievais que seguem sendo realizadas anualmente, há séculos, como o 

Palio de Siena. Que toma não só a famosa praça, mas muitas das ruas da cidade com mesas 

lotadas de famílias e turistas comendo o dia inteiro. Como as Street Parties britânicas (Figuras 

13, 14 e 15) que celebraram as vitórias e datas cívicas desde o século XIX, até os dias de hoje.

\

Figuras 13, 14 e 15 - Wall Street tomada para  a venda dos bônus de guerra em 1918, 
a mesma rua tomada pela multidão durante o Crash da Bolsa em 1929, imagem de 
tradicional Street Party britânica.

Até o início do século XX o automóvel ainda não era considerado pelo desenho das cidades. 

Era artigo raro, de luxo e não se acreditava que poderia ser usado em grande escala na 

cidade. A situação só mudou quando Henry Ford em 1913 desenvolveu a primeira linha de 

montagem móvel, derrubando os preços da produção. Em 1915, este sistema reduziu o tempo 

de fabricação do Ford Modelo T de 12 horas para cerca de uma hora e meia. A economia de 

tempo reduziu ainda mais os custos, a ponto de permitir que os operários que fabricavam 

os carros pudessem comprar um. No seu primeiro ano de funcionamento a Ford produziu e 

vendeu 1700 carros, já em 1920 produziu mais que um milhão, em 1923 os EUA já fabricavam 

3,7 milhões de automóveis, em 1929 chegava a 5,3 milhões.

Superada a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, em 1955 foram produzidos no mundo 

pouco mais de 13,7 milhões de unidades. Os EUA continuaram a ser o líder com 9,2 milhões 

de unidades, em segundo lugar a produção britânica foi de quase 1,3 milhões de unidades. 

O crescimento segue até os dias de hoje, estima-se que em 2014 serão vendidos no mundo 

pouco mais que 72 milhões de carros!

Ao longo do século XX os carros não só passaram a transformar as cidades existentes, mas 
a estabelecer como as cidades deveriam ser construídas. Os carros mudaram a forma de 
pensar, desenhar e construir as cidades, e mudaram completamente as ruas.
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Não se pode, contudo, afirmar que com a chegada dos carros as ruas tenham perdido suas 
formas históricas de apropriação e uso. Mesmo depois de ter importo novos desafios para as 
cidades e determinado que as ruas nunca mais seriam as mesmas o advento do automóvel 
não impede que as ruas sigam sendo o espaço livre urbano fundamental. O espaço que 
abriga as principais atividades urbanas, o espaço da vida pública em todos os seus sentidos.

Mesmo que as cidades americanas tenham sido as primeiras a mostrar as alterações na lógica 
da organização do território e do espaço urbano pode-se observar que desde o fim da Segunda 
Guerra Mundial, quando os automóveis vão de fato ocupar parte importante das ruas, elas 
seguem sendo palco de manifestações importantes para toda a sociedade americana.

Como exemplos da persistência do uso das ruas como espaço de manifestação e conflito 
político depois do advento dos automóveis podem ser citados as manifestações pelos Direitos 
Civis (Figuras 16 a 20) que tomaram as ruas das principais cidades dos Estados Unidos, na 
década de 60; as passeatas realizadas no Brasil na mesma década (pró e contra o Golpe de 
1964); os já mencionados protestos de 1968 em Paris; os protestos em Derry, no norte da 
Irlanda, conhecidos como o Bloody Sunday, em 1972; ou mesmo a recentes manifestações 
realizadas em todo o país em Junho de 2013.

Figuras 16, 17, 18, 19 e 20 - Manifestações pelos Direitos Civis, Atlanta, década de 60; 
manifestação contra o Golpe, Rio de Janeiro, 1964; protestos em Paris, 1968; Bloody 
Sunday, Irlanda, 1972; manifestações São Paulo, Junho de 2013.
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Todos estes eventos demonstram que nem os carros, nem os tanques, têm conseguido 

impedir que as ruas sigam cumprindo seu histórico papel de palco da vida política e dos 

conflitos sociais das sociedades ocidentais.

A disputa entre carros e pedestres pelo espaço da rua e as inegáveis dificuldades deste convívio 

têm determinado inúmeras propostas que priorizam ora os automóveis ora os pedestres.

Se o urbanismo “viarista” do século XIX e início do XX desenhava largas avenidas e bulevares, 

não excluía nem um nem outro, imaginava que veículos e pedestres poderiam conviver sem 

grandes conflitos.

As avenidas de Paris abertas por Haussmann incluíam amplas calçadas e generosa 

arborização. Os cafés que tomaram as calçadas criaram espaços de convívio rico e animado 

para toda a população parisiense.

O Ensanche de Cerdá propunha hierarquizado conjunto de avenidas e ruas, todas elas com 

calçadas e cuidados com a circulação de pedestres.

Nas cidades desenhadas até o fim da Segunda Guerra Mundial não se previa ruas sem 

pedestres, não se desenhavam ruas exclusivamente para os veículos nas cidades.

As ideias gestadas desde as primeiras décadas do século XX, discutidas pelos CIAM e 

resultando na Carta de Atenas acabaram estabelecendo o ideário da cidade pensada para o 

automóvel, em oposição ao urbanismo anterior enfatizava-se a crítica à rua tradicional, à 

“rua-corredor”. (Figuras 21 e 22)

Figuras 21 e 22 - Dois aspectos da transformação da cidade pelo automóvel. 
Freeways e subúrbios em Los Angeles.

Le Corbusier (1887-1965) vai escrever em seus livros, lançados a partir de 1923, forte crítica 

à cidade tradicional e propor uma nova ideia de cidade. Estas ideias correrão o mundo e 

formarão gerações de arquitetos e urbanistas em todos os países.



117

”É tempo de repudiar o traçado atual de nossas cidades, em virtude do qual se acumulam os 
imóveis, se enlaçam as ruas estreitas repletas de barulho, de cheiro de gasolina e de poeira 
e onde cada andar abre de par em par suas janelas para essas sujeiras”. “O número de ruas 
atuais deve ser reduzido em dois terços. O número de cruzamentos de ruas é função direta 
do número das ruas; o cruzamento de ruas é inimigo da circulação”.

”A rua-corredor, com duas calçadas, abafada entre casas altas, deve desaparecer”. “Os cafés, 
locais de repouso, etc. Deixarão de ser esse mofo que rói as calçadas: transferindo- se para 
os terraços dos tetos”.

Tais ideias encontrarão oportunidades de implantação durante a reconstrução da Europa, 
depois da Guerra. Sendo, contudo, limitada a bairros e segmentos urbanos. As melhores 
oportunidades de implantação de cidades novas inteiramente  concebidas de acordo com 
as propostas da Carta de Atenas ocorrerão fora da Europa, no Brasil (Brasília, 1960) e na Índia 
(Chandigarh, 1952).

O país que liderava a era do automóvel não sofreu bombardeios durante a Guerra e nem 
estava construindo novas capitais. Contudo, as cidades americanas serão, desde cedo, as 
que maior impacto sofreram pela adoção do automóvel como principal meio de transporte 
urbano. A mudança de paradigmas ocorrerá principalmente de dois modos: pela dispersão 
de bairros residenciais, horizontais e de baixa densidade, transformando vastas áreas 
desocupadas em extensos subúrbios; pela abertura de largas avenidas expressas, as freeways, 
nas bordas e no coração das cidades existentes.

Nenhuma destas vias, nem a tranquila rua dos subúrbios residenciais, nem as vias expressas 
consideram os pedestres. Ambas são propostas para os automóveis.

Os interesses da indústria automobilística e dos incorporadores imobiliários articularam-
se com os interesses políticos estabelecendo o novo american way of life, o novo padrão das 
cidades dos países de capitalismo mais avançado.

Com o apoio de políticos e os teóricos mais avançados da arquitetura americana Robert 
Moses (1888-1981) fez propostas que implantaram as primeiras exclusivamente pera os 
automóveis em Nova York. Para alguns historiadores ele fez por Nova York o que Haussmann 
fez por Paris, transformou a cidade antiga atualizando seu desenho.

Justamente contra as obras implementadas por Moses é que Jane Jacobs fará seu livro “Morte 
e Vida de Grandes Cidades” (The Death and Life of Great American Cities, 1961).

Robert Moses veio ao Brasil na década de 1950 e fez propostas para São Paulo. Mesmo que 
seu plano não tenha sido implementado, pode-se dizer que as transformações operadas nas 
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cidades americanas também ocorreram nas cidades brasileiras. Adaptadas às especificidades 
nacionais os bairros de subúrbio transformaram-se nos condomínios fechados das classes 
mais abastadas que se espalharam por todo o País.

A adaptação da cidade de São Paulo para os automóveis foi proposta por Prestes Maias (1896-
1965) no seu Plano de Avenidas já na década de 1930. As avenidas expressas como as avenidas 
marginais (Pinheiros e Tietê), a Radial Leste, a 23 de Maio e o Elevado Costa e Silva tentaram 
conectar partes da cidade oferecendo condições para os automóveis. As rodovias que ligam São 
Paulo com as demais cidades do estado, como as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, 
acabaram sendo a versão local das vias expressas necessárias à expansão dos subúrbios.

Mesmo que se possa apontar que estas vias, dos condomínios fechados e as expressas, como 
espaços pouco qualificados para a vida urbana tradicional, não se pode esquecer que a maior 
parte das vias paulistanas segue apresentando condições e feições das ruas tradicionais.

Pela própria história da formação da cidade de São Paulo herdamos bairros de diferentes 
configurações, com tipos edilícios e de parcelamento bastante diversificados.

Estudar como estas ruas são utilizadas e apropriadas pela população é o que se pretende 
fazer ao longo das próximas etapas de pesquisa do QUAPÁ-Sel II.

O que já se observa que diante do atual processo de transformação e verticalização dos 
bairros tradicionais da cidade, como Pinheiros, Vila Madalena, Itaim, Jardins, Ipiranga, 
Vila Mariana, Brooklin ou mesmo o Centro assiste-se a profundas mudanças nos padrões 
de utilização das ruas.

Por toda a cidade observam-se vastos conjuntos de pequenas construções ou grandes glebas 
fabris ou desocupadas sendo transformadas em condomínios verticais monofuncionais.

O comércio de rua, tanto o popular quanto o sofisticado, mostrando vigor em algumas áreas 
tradicionais (25 de Março, Rua Oscar Freire e Rua Joaquim Floriano), e fenecendo em outras 
(Pinheiros, Mooca e Cerqueira César).

Conclusões e andamentos

As pesquisas em andamento buscam estabelecer maneiras de classificar e tipificar as ruas 

sob estes diferentes aspectos. Três projetos de iniciação científica estão em andamento.

Um desenvolvido intitulado “Faria Lima: uma avenida moderna?” com o aluno David 

Rosenberg Krausz estudando as apropriações e usos dos espaços livres da Avenida Faria 

Lima. Outros dois estudantes Lucas Martins Napolitano e Mathews Vichr Lopes estudam 
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as malhas dos bairros de Pinheiros e Jaguaré para que possamos estabelecer critérios de 

hierarquização e tipificação que não sejam baseados apenas no volume de tráfego e sim na 

forma de apropriação dos espaços livres.

Um trabalho de doutorado está sendo desenvolvido para estabelecer critérios para o projeto 

de arborização que logre definir espécies, distância de plantio, portes e modo de gestão das 

árvores plantadas nas vias urbanas.

Em síntese as ruas são o elemento articulador de trabalhos que buscam avançar além do 

conhecimento consolidado disponível para entender as ruas como espaço livre urbano 

fundamental tanto para os aspectos ambientais, sociais e culturais.
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Introdução

O Planejamento Urbano efetivado nos últimos 40 anos na cidade de São Paulo se caracterizou, 

via de regra, por abordagem funcionalista, pouco atento à (des)estruturação de sistemas 

de espaços livres e às formas urbanas resultantes das leis de uso e ocupação do solo. Ao 

Plano Diretor de 1971 e ao de 2002 seguiu-se uma revisão iniciada em 2013, para a qual o 

Laboratório Quapá/ SEL da FAU USP elaborou um conjunto de propostas aqui apresentadas.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado/ PDDI foi instituído em 1971, e foi a base 

para a primeira Lei de zoneamento de São Paulo, em 1972. O principal objetivo manifesto foi 

de estabelecer o equilíbrio entre usos e foi desenvolvido a partir do projeto de uma malha de 

vias expressas. O projeto cristalizou as tendências gerais. As zonas mais densas e os polos 

e corredores de atividades foram delimitadas a partir das possibilidades destas vias e da 

rede de transporte coletivo, no entanto geralmente procurou-se mantê-las afastadas a cerca 

de uma quadra do sistema viário principal, ao longo do qual foram previstos corredores de 

atividades, geralmente de baixa geração de tráfego.

Estabeleceu-se uma zona exclusivamente residencial para as elites e correspondentes zonas 

de transição no entorno. Foram previstas zonas industriais e três níveis de zonas mais 

densas, com coeficiente de aproveitamento máximo de 4, destinadas a abrigar atividades 

diversificadas: zona central, centros regionais e centros de bairro. Previu-se várias zonas 

especiais, incluindo-se as zonas rurais, áreas de reurbanização e áreas institucionais como 

aeroportos, clubes, universidades e parques. As áreas não delimitadas, compreendendo 

65% da área urbana, foram definidas como zona predominantemente residencial, com 

coeficiente de aproveitamento máximo de 2 e controle das atividades não residenciais.

Um importante instrumento de incentivo à formação de áreas livres foi a adoção da chamada 

fórmula de Adiron, que condicionava a obtenção do coeficiente de aproveitamento máximo 

à diminuição no coeficiente de aproveitamento, resultando em prédios altos e isolados em 

terrenos, muitas vezes, com grandes espaços livres, usualmente isolados por extensos muros.
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Este zoneamento resistiu, por 30 anos, a várias propostas frustradas de revisão do Plano 

Diretor. Neste período o adensamento se concentrou em certas zonas do setor sudeste 

da cidade, região de moradias de mais alto padrão. Poucas das vias expressas previstas 

foram executadas e tampouco um sistema de transporte coletivo razoavelmente eficiente 

foi implantado. A abordagem funcionalista rodoviarista não deu atenção à estruturação de 

um sistema de espaços livres, que acabaram sendo tratados isoladamente nos lotes, sem 

articulação urbana. A estruturação da forma da cidade foi definida essencialmente pelas 

disposições do zoneamento.

Em 2002 foi aprovado o novo Plano Diretor Estratégico e em 2004 a nova lei ordenadora de 

uso e ocupação do solo. Os principais objetivos foram de conter o esvaziamento populacional 

das áreas centrais, evitar o crescimento periférico em áreas ambientalmente frágeis e sem 

infraestrutura, promover a geração de empregos próximos às moradias, diminuir o impacto 

no trânsito da mobilidade pendular da população indo da periferia para os empregos no 

centro, e sobretudo redirecionar o adensamento para as áreas intermediárias da cidade, 

que contam com boa infraestrutura e para as antigas áreas industriais que seriam objeto de 

operações urbanas. O adensamento seria contido na região sudoeste, mais rica, considerada 

saturada, e na periferia com infraestrutura insuficiente.

Apesar do boom imobiliário dos anos seguintes, de fato houve uma contenção parcial do processo 

de adensamento da zona sudoeste. O adensamento da região  intermediária   e   das   antigas   

zonas  industriais  não se  expandiu tanto quanto se poderia esperar, porque, para a primeira 

estabeleceu-se um estoque de área construída que se esgotou, contraditoriamente contendo 

a diretriz; já nas antigas zonas industriais, poucas operações urbanas foram regulamentadas, 

limitando a efetividade da diretriz de adensamento. A periferia e as cidades do entorno de 

São Paulo acabaram recebendo grande parte do adensamento, contrariamente à proposta1. 

Acabou ocorrendo uma grande expansão dos condomínios clubes, empreendimentos verticais 

com vários blocos em grandes terrenos e espaços livres murados.

Novamente objetivos funcionais relegaram a estruturação de um sistema de espaços livres 

a um tratamento isolado nos lotes pela legislação ordenadora de uso e ocupação do solo.

Em 2014, o novo Plano Diretor em discussão na Câmara municipal reformula parcialmente 

os objetivos: conter o crescimento periférico, diminuir o impacto mobilidade pendular da 

periferia para os empregos centrais através da promoção da geração de empregos próximos 

às moradias e produção de moradias em regiões mais centrais ou próximas do sistema 

de transporte estrutural. Propõe concentrar o adensamento, com CA de até 4, no entorno 

dos principais corredores de transporte coletivo – metrô, trens, monotrilhos, corredores 

1 Meyer et al., 2013.
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de ônibus, e nas antigas áreas industriais. Nos bolsões formados, entre os corredores, o 

CA máximo seria de 2 com gabarito de 8 pavimentos. Nas áreas de proteção e recuperação 

ambiental e nas áreas de redução da vulnerabilidade urbana o adensamento seria controlado.

Notas sobre a proposta de revisão do Plano Diretor 
de São Paulo

Em 2013 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU - da Prefeitura 

Municipal de São Paulo enviou à Câmara Municipal de São Paulo um Projeto de Lei (PL 

688/13) que dispõe sobre a Revisão do Plano Diretor Estratégico – PDE - do Município de São 

Paulo.2 O PL 688/13 mais que simplesmente revisar o PDE em vigor, que data de 2002, propõe 

efetivamente um novo PDE para o município. Trata-se de proposta bastante extensa, com 

mais de 170 artigos, fruto, em certa medida, da tentativa de acatar inúmeras contribuições 

da sociedade civil realizadas nas audiências públicas que, até a data de redação deste 

trabalho (maio de 2014) ainda estavam em curso.

Interessa aqui salientar as questões mais estruturais da proposta de Revisão do PDE no que 

tange aos espaços livres e forma urbana, assunto desse artigo. Quanto ao sistema de espaços 

livres, o PDE de 2002 discursa sobre a importância da rede hídrica estrutural da cidade 

como principal fator a ser considerado para propostas de novos espaços livres públicos 

para lazer e para a contenção de águas pluviais. De fato a rede hídrica norteou ações das 

gestões públicas entre 2002 e 2012, tais como a meta de se atingir 100 parques na cidade 

de São Paulo e a realização de “piscinões”3, porém, diante dos problemas de inundação que 

assolam a cidade na estação das chuvas e diante demanda por espaços livres públicos de 

lazer e mesmo diante da imposição legal de proteção permanente das margens dos cursos 

d’água (Código Florestal Federal) tais iniciativas foram ainda muito tímidas e modestas.

A proposta de Revisão do PDE lamentavelmente não enfatiza a questão da rede hídrica, 

ainda que faça menção à necessidade de realização de parques lineares ao longo dos cursos 

hídricos. Em relação às macrozonas de proteção ambiental estabelecidas no PDE de 2002, 

que protegem significativos remanescentes de Mata Atlântica existentes a sul e a norte do 

municio, o PL 699/13 não traz modificações expressivas. Por outro lado o referido PL propõe 

que se estabeleça plano para o sistema municipal de áreas verdes – SMAV - e plano para 

arborização urbana, elementos não mencionados no atual PDE.

Quanto a intenções sobre a forma urbana, o PDE atual não se ocupa estruturalmente do 
assunto, salvo na manutenção da qualidade dos bairros exclusivamente residenciais – 

2 Cf. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (2013).
3 Denominação popular para reservatórios de detenção de águas pluviais, podem ser abertos ou tamponados.
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ocupados pela elite – mantendo estrito controle de uso e ocupação do solo. A proposta de 

revisão do PDE, ainda que lamentavelmente   mantenha   tais   privilégios   para  os  bairros 

ocupados pelas elites, possui uma posição clara quanto a aspectos estruturais da forma 

urbana das demais áreas da cidade:

• cria regiões de adensamento construtivo e habitacional ao longo dos corredores 

de transporte de massa, bem como nas antigas áreas industriais através de 

operações urbanas;

• propõe que as demais áreas da cidade não apresentam tais adensamentos.

Estas medidas deverão, ao menos em tese, nortear a revisão da lei de zoneamento prevista para 

ser realizada assim que se aprove a revisão do PDE. Depois de mais de meio século, talvez, volte 

a gestão da maior cidade do hemisfério Sul a dar mais atenção à forma urbana de maneira 

estrutural e não fique apenas preocupada com a escala do lote, com índices que regulam sua 

ocupação visando apenas controlar o aproveitamento do solo – adensamento construtivo – e 

garantir ventilação e iluminação às edificações. É necessário propor diretrizes para a paisagem 

urbana, para formas urbanas e padrões tipológicos que contribuam para a urbanidade4.

Contribuições do Lab. QUAPÁ

Diante do processo de audiências públicas referentes ao Projeto de Lei que dispõe sobre 

a Revisão do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, os professores e 

pesquisadores do Laboratório Quadro do Paisagismo da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo – Lab QUAPÁ – FAUUSP, visando contribuir 

para o aperfeiçoamento dessa importante peça do ordenamento territorial do município, 

propuseram várias sugestões de alteração apresentadas nos dois subitens a seguir.

As propostas do Lab QUAPÁ envolveram diretrizes e estratégias de qualificação 

fundamentalmente para os seguintes temas:

• sistemas de espaços livres;

• aumento dos espaços livres de fruição pública correlacionado ao aumento das 

densidades demográficas e construtivas;

• maior controle da forma urbana em empreendimentos de grande porte visando 

4 Sinteticamente entende-se “urbanidade” como os atributos – formais, funcionais e simbólicos - da cidade, 
ou de qualquer outro recorte do espaço urbano, capazes de propiciar espaços adequados para a vida em 
público – esfera pública geral (QUEIROGA, 2012), contribuindo, assim, para a qualidade de vida urbana. 
Sobre o assunto cf. rico debate em AGUIAR, NETTO (2012).
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garantir adequada urbanidade na relação entre espaços de propriedade privada e os de 

propriedade pública, e entre espaços de acesso controlado e os franqueados ao público.

Sistemas de espaços livres

Miranda Magnoli (1982) conceituou espaço livre como espaço livre de edificação ou livre 

de urbanização. Os espaços livres são, portanto, quaisquer espaços abertos zenitalmente, 

tais como ruas, praças e parques, como também, quintais, estacionamentos descobertos, 

rios, dunas, matas, campos cultivados e etc. Ao definir espaço livre desta maneira, Magnoli 

não apenas estabeleceu uma categoria operacional, mas advogou ser o espaço livre o objeto 

central do trabalho do paisagismo, ampliando consideravelmente o campo de atuação 

da área no Brasil, para além dos jardins, parques e áreas verdes. Com essa ampliação 

proposta por Magnoli a cidade, o município e a região se colocam também como objeto 

do paisagismo, permitindo novas interfaces entre paisagistas, urbanistas e planejadores 

urbanos e regionais, ainda que o diálogo entre as citadas áreas esteja mais como perspectiva 

do que como prática cotidiana no país.

A partir de 2008, as pesquisas do Lab QUAPÁ5 tendo por base o conceito de espaço livre de 

Magnoli e o de sistema de Morin (2008)6, considera que toda cidade possui um sistema de 

espaços livres, na medida em que:

• toda cidade possui, ao menos, um sistema viário, e as vias, em sua esmagadora maioria, 

são espaços livres;

• as relações que caracterizam um sistema de espaços livres não são apenas de natureza 

ambiental (sistema de espaços livres de caráter ambiental) ou funcional (sistema de 

espaços livres voltados ao convívio e ao lazer), podem ser mais complexas, pois os 

espaços livres podem desempenhar vários papéis, sincrônica ou diacronicamente;

• as conexões físicas não são as únicas formas de relação entre espaços livres.

Dessa maneira não se resume o sistema de espaços livres de uma cidade a seu (eventual) 

sistema de áreas verdes, tal sistema é apenas um subsistema do sistema de espaços livres 

urbano. O sistema de espaços livres de uma cidade inclui todos os seus espaços livres, sejam 

5 Cf. entre outros QUEIROGA e BENFATTI, 200-, CAMPOS, et. al. 2012.
6 Para Morin um sistema é um objeto complexo, é sempre um “sistema de sistemas” (MORIN, 2008), são 

as relações de seus elementos, ou dos atributos de seus elementos que o definem enquanto sistema. Um 
sistema possui organização dada pelas relações estruturais nele estabelecidas, são elas que o caracterizam, 
de sorte que havendo mudanças nessas relações ocorre desestabilização, extinção ou criação de um novo 
sistema. A estabilidade da estrutura de um sistema está, portanto, sob o risco da instabilidade do processo 
que o constitui. Tal instabilidade combina fatores endógenos e exógenos ao sistema.



125

eles de propriedade pública ou privada, vegetados ou não, na medida em que todos os 

espaços livres possuem atributos – ambientais, funcionais e simbólicos – que estabelecem, 

pelas ações humanas, um sistema de relações.

Esse quadro referencial teórico, brevemente sintetizado acima, permite avaliar e propor 

políticas públicas de caráter mais amplo, menos fragmentado em subsetores, tão 

característico no planejamento e gestão das grandes cidades brasileiras. Foi o que se fez no 

Lab QUAPÁ em 2013, como contribuição à proposta de Revisão do PDE do Município de São 

Paulo, conforme descreve- se abaixo.

No PL 688/13 há a apresentação do conceito de sistema municipal de áreas verdes – SMAV – 

como sendo sistema que inclui todos os espaços livres vegetados de interesse público, sejam 

eles propriedades públicas ou privadas, inclui, portanto, parques, praças, remanescentes 

florestais em propriedades privadas, entre outras. Vale lembrar que nem todas as praças 

paulistanas são vegetadas e, a rigor, não deveriam ser consideradas “áreas verdes” e não 

deveriam ser incluídas no SMAV. O referido PL propõe que se estabeleça para o SMAV um 

plano específico, visando a conservação ambiental e a qualificação do mencionado sistema.

O Lab QUAPÁ propôs substituir o conceito de “sistema municipal de áreas verdes – SMAV” 

por “sistema municipal de espaços livres – SMEL”, pois se tem claro que o SMAV é apenas 

um subsistema do SMEL. Entende-se que o termo – SMAV – é limitado e que se restringe 

a apenas parte do sistema de espaços livres e esse não foi, de fato, considerado em sua 

necessária abrangência e complexidade em toda a proposta de revisão do PDE.

Entende-se como SISTEMA MUNICIPAL DE ESPAÇOS LIVRES – SMEL – os elementos 

e as relações que organizam e estruturam o conjunto de todos os espaços livres do 

município, tanto públicos como privados, incluindo as ruas, praças, parques, calçadões, 

passeios públicos, ciclovias, jardins, áreas florestadas, praias de reservatórios, quintais, 

estacionamentos a céu aberto, áreas de uso agrícola, campos de futebol e etc., enfim, todos 

os demais espaços livres do município de São Paulo.

As áreas verdes são, sem dúvida, fundamentais para a qualidade ambiental e sociocultural 

do município, devendo ser entendidas e consideradas nos sistemas acima descritos. 

Tendo-se em vista que o SMAV por conter apenas parte dos elementos do SMEL deve ser 

substituído na revisão do PDE pelo conceito do SMEL. Os itens do SMAV descritos no PDE 

são, no entanto, todos fundamentais, devem ser incorporados aos diversos itens do PDE, 

em especial ao SMEL.

A organização dos espaços livres como sistema configura-se como estratégia de criação, 

qualificação e conservação destes espaços visando à melhoria da qualidade urbanística e 
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ambiental do município de maneira mais ampla, superando a visão setorial que fragmenta 

desnecessariamente as ações de qualificação dos espaços livres do município.

Integram o SMEL as seguintes categorias de espaços livres (seguidas de exemplificação de 

tipos de espaços livres a elas correspondentes):

• espaços de conservação ambiental: unidades de conservação previstas no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC – (Parques Naturais Municipais, 

Parques Estaduais, Áreas de Proteção Ambiental, Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural, Estações Ecológicas e etc.) e Áreas de Preservação Permanente – APPs, todas 

previstas e descritas em legislação federal;

• espaços livres voltados a práticas sociais, tais como mirantes, praças, jardins públicos, 

parques urbanos, calçadões junto a orlas de rios e mares, centros esportivos municipais, 

campos de futebol formais ou informais, praias junto a reservatórios, espaços livres 

em escolas públicas, campi universitários entre outros;

• espaços livres integrantes a sistemas de circulação de veículos e de pedestres: 

ruas, avenidas, ciclovias, caminhos de pedestre, escadarias, ferrovias, hidrovias, 

aeroportos e outros;

• espaços livres associados a espaços de circulação: canteiros centrais e laterais, taludes 

junto a vias expressas, rotatórias, espaços ajardinados junto a trevos viários e etc.;

• espaços livres associados a sistemas infraestruturais: estações de tratamento de 

água, estações de tratamento de esgoto, faixas de domínio de linhas de alta tensão, 

faixas de domínio de dutos (adutoras, coletores tronco, gasodutos, oleodutos), aterros 

sanitários entre outros;

• espaços livres privados de uso coletivo: parques e jardins de fundações privadas, clubes, 

praças corporativas, espaços livres de centros comerciais, de escolas privadas e etc.;

• espaços livres privados de uso residencial, unifamiliar ou condominial: quintais, 

jardins, espaços de recreação, práticas esportivas e etc.;

• outros espaços livres de uso produtivo ou não: áreas de mineral, áreas de 

reflorestamento, áreas de produção agrícola e pecuária, pesqueiros, espaços livres 

urbanos não consolidados - glebas não parceladas, lotes desocupados e etc.

As categorias e tipos dos espaços livres do quadro acima são, por vezes, multifuncionais e 

formam subsistemas de espaços livres inter-relacionáveis. Desta maneira, espaços livres 
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voltados às práticas sociais de convívio público com frequência desempenham também 

importante papel ambiental, assim como espaços livres de circulação podem se prestar 

ao convívio público, áreas de produção agrícola prestam serviços ambientais e etc. Tal 

complexidade impõe que se planeja todo o SMEL e não apenas o SMAV.

Para a qualificação do SMEL propõe-se:

A. Criação de Plano Municipal de Parques que garanta:

· a criação de parques em todos os distritos da cidade em escala compatível à 

população dos distritos7;

· a conectividade, quando possível, por Parques Lineares Fluviais e outros espaços 

livres densamente vegetados entre os Parques Nucleares Urbanos, os Parques 

Naturais Municipais e/ou Parques Estaduais e demais Unidades de Conservação 

Ambiental do Município.

B. Criação de Planos Regionais de Sistemas de Espaços Livres para cada Subprefeitura, 

em consonância com o Plano Municipal de Parques, com ênfase na:

· criação de sistema de praças e parques voltados ao lazer e convívio, considerando, 

também, sua contribuição ambiental, garantindo distribuição desses espaços 

públicos pelo território da subprefeitura, permitindo acesso a todos os moradores 

a pé, de bicicleta ou em pequenos trajetos com utilização de veículo automotor;

· arborização urbana, viária, de espaços públicos de convívio e lazer, de espaços 

livres privados (grandes estacionamentos, áreas com significativa cobertura 

arbórea e etc.) e, sempre que possível, das demais categorias e tipos de espaços 

livres citadas acima;

· criação de sistema de qualificação das calçadas – alargamentos, acessibilidade, 

arborização – como principal elemento de conexão aos demais espaços livres 

públicos;

· criação de sistema de espaços livres adequados à mobilidade por bicicletas (rotas 

cicláveis, ciclofaixas e ciclovias);

· articulação e potencialização da fruição pública das categorias e tipos de espaços 

livres citados acima sempre que o contexto urbano- ambiental for adequado 

(exceto os espaços livres de acesso restrito – uso privado - e os bens públicos de 

uso especial incompatíveis com o convívio público).

7 O Município de São Paulo possui 96 distritos, com população variando entre 40 mil e 360 mil 
habitantes, distribuídos em 32 subprefeituras, estas possuem população entre 200 mil a 600  mil 
habitantes aproximadamente.
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C. Em cada subprefeitura deverá ser criado um Departamento de Gestão e Manutenção de 

Espaços Livres, responsável pelos projetos, gestão e manutenção de todos os espaços livres 

públicos de convívio e lazer (exceção dos parques geridos e mantidos pelo Departamento de 

Parques e Áreas Verdes ou dos parques estaduais) e da arborização urbana. A manutenção 

de tais espaços poderá ser objeto de Parcerias Público-Privadas – PPP.

D. Devem ser criadas estruturas integradas de gestão e manutenção do SMEL, 

coordenando as ações das subprefeituras e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O SMEL deve ser objeto de regulamentação especial, associada às regulamentações edilícias 

de ocupação do solo e demais índices e taxas urbanísticas estabelecidas na revisão do PDE. 

Assim, segue no próximo subitem proposta a respeito da destinação de espaços livres de 

fruição pública em áreas de adensamento urbano.

Forma urbana e esfera pública

Outras importantes contribuições do Lab QUAPÁ para a revisão do Plano Diretor de São 

Paulo dirigiram-se ao controle e indução da produção privada do espaço, visando maior 

controle da forma urbana e a garantia de espaços adequados para o uso público.

O modelo predominante, adotado pelos empreendedores privados, é o do prédio recuado, 

com área livre cercada por muros e isolado da cidade. Portanto o avanço da verticalização 

tem sido um processo de enclausuramento das vias. Neste sentido o Lab QUAPÁ propôs 

a exigência de compartilhamento de parte das áreas livres, para a aprovação de projetos 

verticalizados. Trata-se de incentivar a disponibilização ao público de áreas livres 

urbanizadas, vegetadas e equipadas em terrenos privados, podendo ocupar até mesmo 

espaços sobre subsolo de garagens. Assim o avanço da verticalização seria acompanhado 

da produção de uma rede de áreas livres privadas de fruição pública. O tratamento destes 

espaços livres de fruição pública deve ser condizente ao de uma praça, calçadão ou pequeno 

parque, com arborização de porte, equipamentos de lazer e mobiliário urbano adequados 

ao convívio público e ao contexto urbano em que estão inseridos.

Esta proposta é particularmente importante para os eixos de adensamento previstos, 

ao longo da rede de transporte coletivo de massa de média e alta capacidade: “Eixo de 

Estruturação da Transformação Urbana”. Esta verticalização estaria ocorrendo justamente 

nas áreas da cidade com menor disponibilidade de parques e praças.

Para estes eixos propôs-se aumentar o CA máximo para 4,5 (quatro e meio), desde que o 

empreendedor destine espaço livre de fruição pública para convívio e lazer com área mínima 
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de 900m², para lotes com área de até 3.000m², ou 30% da área do lote, para lotes com área 

superior a 3.000m². Caso o empreendedor não destine espaço livre de fruição pública o CA 

máximo seria reduzido para 3,5.

Nos bolsões formados entre os eixos, bem como nos trechos em que os eixos atravessassem 

as áreas de “Redução da Vulnerabilidade Urbana” das áreas com restrições ambientais, 

onde o CA previsto for de 2, o CA poderia ser aumentado em 0,5 desde que o empreendedor 

destinasse espaço livre de fruição pública, nas mesmas proporções e áreas previstas acima.

Os empreendimentos destinados a habitação social seriam dispensados de tais medidas, 

visando a otimização de custos que permita, de fato, a sua execução em áreas da cidade 

bem servidas de infraestruturas urbanas, em particular quanto a existência de linhas de 

transporte público de alta capacidade.

Também foi proposta a exigência de projetos urbanísticos prévios para todos os 

empreendimentos em terrenos de áreas superiores a 12.000 m² , visando maior controle da 

forma urbana e a garantia de espaços adequados para o uso público.

Tal medida se faz necessária para combater o excessivo enclausuramento dos espaços 

privados, com frágil relação entre espaços privados e públicos, como no caso dos condomínios 

clubes, fortemente murados e apartados do tecido urbano que os envolve.

Breves considerações finais

Para a formulação das propostas foi fundamental o tratamento multidisciplinar, visando 

aproximar a área de planejamento urbano, aos estudos morfológicos, ao paisagismo e aos 

estudos do mercado imobiliário. O debate interno sobre o assunto, no Lab QUAPÁ, foi 

intenso. Felizmente contamos com pesquisadores seniores das áreas citadas acima.

A divergência de opiniões pode ser superada pelo entendimento comum de  que na produção 

social do espaço a forma urbana, de seus espaços edificados e livres, públicos e privados, tem 

importância para qualificar a cidade, sua urbanidade, sua esfera pública, inclusive no que 

tange à conservação de seu suporte físico, visando a qualificação de aspectos ambientais, 

aliás socioambientais.
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Centralidades paulistanas 

Para compreender as áreas centrais da cidade de São Paulo é necessário ter em mente 

que a forma de apropriação existente nos espaços públicos, livres de edificação, é fruto de 

contextos específicos. De fato, suas características guardam semelhanças com outros centros 

de cidades brasileiras, assim como com outras cidades pelo mundo. Entretanto, para o 

avanço no seu entendimento, é necessário aprofundar o conhecimento das condições 

econômicas e socioculturais que produziram este espaço central, pois atributos isolados 

não possibilitam tal compreensão. Nem o valor do solo, nem a ausência da habitação nestas 

áreas, nem as ingerências ou inexistências de políticas públicas podem, de forma isolada, 

trazer luz à questão.

O termo “centro urbano” é utilizado por diferentes autores com diferentes conceitos 

(CASTELL, 1983;  CAMPOS  FILHO,  1992;  DAVIS,  2000;  LEFEBVRE,  2004;   WRIGHT, 

1958).  Neste texto adota-se para o referido termo o conceito de lugar urbano que guarda 

características específicas, como a diversidade de uso, a boa acessibilidade e a alta densidade.

As dinâmicas e dimensões da cidade de São Paulo demandaram, por inúmeras razões, 

a consolidação de diferentes centros. O entendimento da localização e evolução das 

atividades centrais é fundamental para compreender a lógica urbana de São Paulo. 

Tais atividades podem ser representadas funcionalmente por sedes de bancos, grandes 

empresas, órgãos públicos e atividades de apoio que oferecem serviços e possibilidades de 

consumo para os seus trabalhadores.

A partir do momento em que a cidade começa a ganhar importância econômica, no começo do 

século XX, começa a formar-se sobre a malha urbana do antigo núcleo colonial um pequeno 

centro financeiro, que cresce e se consolida como área do maior centro financeiro do país, 

papel que ocupa com exclusividade até a década de 1950. Inicialmente as velhas construções 
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coloniais baixas são substituídas por prédios de três a seis andares, construídos dentro dos 

padrões europeus em voga, muitos ainda ocupados por habitações ou de uso misto, sendo 

que a partir da década de 1920 os prédios comerciais e residenciais começam a subir em 

altura. O Edifício Martinelli, em 1929, com 28 andares e estilo híbrido, que lembrava prédios 

europeus, foi o primeiro arranha-céu da cidade e do centro histórico.

A primeira expansão da área central se deu em suas vizinhanças imediatas, para a direção oeste: 

apesar da necessidade de transposição do córrego Anhangabaú, sobre o qual foi construído 

um pequeno parque na década de 1910, e subir a colina, era mais conveniente que seguir na 

direção oposta, voltada para as terras inundáveis da várzea do Carmo, local onde na mesma 

década foi construído o primeiro parque de grande porte da cidade, o parque D. Pedro.

Durante as décadas seguintes até o início dos anos 1970, toda a área passa por um processo 

expressivo de verticalização, tanto para fins residenciais como para fins comerciais, espraiando-

se do velho núcleo histórico até a praça da República e o largo do Arouche e nas primeiras quadras 

da avenida São João, que se torna o grande eixo de cinemas e teatros da cidade. Paralelamente, a 

partir da década de 1940, inúmeras ruas são alargadas, constituindo um conjunto expressivo de 

largas e arborizadas avenidas, com calçadas largas como as dos boulevards europeus.

No período entre 1940 e 1970, são construídos no centro os mais importantes prédios da 

cidade, tanto pelo valor simbólico como pela altura e pelas funções que abrigavam.

A partir dos anos 1970, foram raros os novos edifícios altos, devido, dentre outros fatos, ao 

tombamento de significativo conjunto de seus edifícios, à dificuldade de construir grandes 

prédios diante do aumento do custo da terra urbana, à redução da capacidade construtiva em 

cada lote como consequência das novas regras urbanísticas implementadas pela legislação 

de zoneamento de 1972 – que diminuíram o coeficiente de aproveitamento para menos de 

quatro, onde era possível construir mais de 16 vezes a área do terreno – e à abertura de novas 

áreas para atividades de comércio e serviços por toda a cidade.

Nestes anos foram feitos ainda grandes investimentos na área, como a construção de 

diversas estações do novo metrô, centenas de metros de áreas pedestrianizadas e novas 

praças, dentre elas a nova praça da Sé.

Nesta época muitas das atividades centrais deslocaram-se para outras partes da cidade, 

como antigos bairros residenciais que tiveram seu uso de solo liberado e que estavam bem 

conectados em termos viários com o resto da cidade.

Paralelamente, o próprio Estado retira muitas das suas instituições do centro, que migram para 

áreas distantes, a 5, 10 ou mais quilômetros do mesmo, em prédios mais adequados às novas 
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demandas funcionais, acompanhando a iniciativa privada, que começa a investir em outros 

pontos, em especial na zona sul da cidade, mantendo ainda no centro o comércio mais popular, 

o setor bancário e parte das atividades administrativas, em especial as ligadas à justiça.

Somente a partir da década de 2000, com o declínio e a decadência de importantes trechos 

da área central, especialmente ao longo da avenida São João, como a velha Cinelândia, e com 

o esvaziamento de inúmeros prédios comerciais e residenciais, muitos ocupados por sem-

teto, pesados investimentos públicos são feitos para reciclar velhos prédios com o objetivo de 

abrigar empresas e instituições do Estado, para converter edifícios em moradia popular e 

para criar centros culturais (neste caso, com a participação da iniciativa privada).

Realmente, junto com o crescimento econômico da cidade e da metrópole, houve o 

crescimento das atividades ligadas aos negócios e à administração, fato que exigiu a 

construção de milhões de m2 de pisos para escritórios que se concentraram em alguns 

pontos da cidade, distantes do velho centro.

Ocorreu, portanto, o deslocamento de parte das atividades centrais para outras regiões 

da cidade, sendo que o deslocamento não implicou o esvaziamento da área anteriormente 

ocupada, mas sim o surgimento de uma nova centralidade, em outro ponto. Assim, além 

daquelas situadas no centro histórico, tradicionalmente o centro financeiro, outras 

centralidades financeiras foram criadas, em outras partes da metrópole. Houve seis 

deslocamentos mais importantes, a seguir explicitados.

O primeiro deslocamento ocorreu para a avenida Paulista, via aberta no final do século 

XIX na crista do divisor de águas do terreno entre as bacias dos rios Tietê e Pinheiros. 

Anos mais tarde, a posição externa – e não radial – desta via em relação ao centro histórico 

definiria uma nova centralidade da cidade. Sua configuração, no período entre 1900 e 

1960 era de residências unifamiliares de grande porte, denominadas palacetes, situadas em 

meio a grandes lotes, dispostos ao longo da avenida, cujo alinhamento definia um espaço 

monumental, um boulevard residencial.

No período de 1970 a 2000, passa por reformas radicais, que incluíram, inclusive, mudanças 

na legislação edilícia, para adequar-se às novas funções em consolidação, de novo centro 

financeiro e importantes reformas viárias. Edifícios de 25 andares ou mais substituíram as 

casas de dois ou três andares, aproveitando convenientemente as grandes dimensões dos 

lotes e o leito carroçável. As calçadas passaram por importantes reformas, com aumento 

das pistas de veículos, alargamento das calçadas – que passaram a ocupar faixas antes 

pertencentes aos jardins dos antigos palacetes e de alguns prédios de apartamentos – e a 

construção de um complexo viário no fim da avenida.
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A configuração de desfiladeiro, propiciada pelos arranha-céus, a largura da via com calçadas 

planas de dimensões generosas, os mirantes nas extremidades e a cada cruzamento de 

ruas, além da concentração de atividades centrais trouxeram à via significado e identidade, 

sendo um dos locais de alta visitação turística na cidade, e, pela sua visibilidade, palco de 

manifestações populares.

O segundo deslocamento deu-se para a avenida Faria Lima, situada em posição praticamente 

paralela, entre a avenida Paulista e o rio Pinheiros. Neste local foi aberta outra avenida larga 

e plana, entre bairros residenciais de alto padrão, para atender a demanda imobiliária por 

edifícios de escritórios: a avenida Brigadeiro Faria Lima, que se consolidou a partir da 

instalação do Shopping Center Iguatemi, o primeiro na cidade.

Com a sua total ocupação por prédios de escritórios, fomentou-se a sua expansão e, portanto, 

o prolongamento pelas suas duas extremidades, processo iniciado em 1993. A partir deste 

período, instrumentos mais sofisticados para projetos de urbanismo foram introduzidos 

para garantir os recursos financeiros que cobririam os gastos com as desapropriações e obras, 

a chamada “Operação Urbana Faria Lima”. Em linhas gerais, este instrumento possibilitou o 

aumento de potencial construtivo para as edificações mediante a contrapartida em dinheiro 

para ser aplicado dentro do perímetro estabelecido.

Para a extremidade sul da avenida Faria Lima, o desejo era a ligação com outra área de promissor 

desenvolvimento na época, a da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini. Esta nova expansão 

marcou fortemente a expansão das atividades centrais na direção sudoeste da cidade.

A avenida foi construída em duas etapas: a primeira na década de 1970 e a segunda na década 

de 2000, envolvendo em ambas as etapas a demolição de quadras lindeiras ocupadas 

por residências e uma nova regulamentação urbanística na sua área de influência, com 

permissão e incentivo para a construção de edifícios de escritórios e de apartamentos, mas 

de gabarito controlado.

Iniciado a partir dos anos 1970, o terceiro deslocamento, para a avenida Luis Carlos Berrini, 

ocorreu com a abertura da avenida em volta de um canal coletor de águas dos córregos 

da região, especialmente em função da ação da construtora Bratke Collet, proprietária de 

grande parte dos terrenos da região. Nos trinta anos seguintes, a empresa construiu mais de 

60 torres de pequeno porte ao longo da avenida e em suas transversais.

O quarto deslocamento, para a Vila Olímpia, foi feito sobre um antigo bairro, de uso misto 

e ruas estreitas, constituído de casas e galpões industriais. Com a expansão da vizinha 

avenida Faria Lima, a área cuja legislação previa uso diversificado foi sendo ocupada por 
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torres comerciais. Após o ano 2000, com o alargamento da rua Funchal, transformada em 

avenida, uma série de grandes empreendimentos comerciais, shopping centers e torres de 

escritório foram construídos no local, além de um parque de porte médio, o Parque do Povo. 

Em 2014, é uma área em consolidação, apesar de quase totalmente ocupada, pois uma série 

de grandes empreendimentos ainda continua ali a serem erguidos. A partir da década de 1990, 

nos grandes terrenos junto à avenida Marginal Pinheiros foi erguida uma série de grandes 

edifícios corporativos, dentre eles os prédios mais altos da cidade. A altura das torres de 

escritórios é variada, em função das regras urbanísticas locais e do tamanho disponível de 

lotes para a construção de novos prédios. No trecho vizinho à avenida Marginal Pinheiros, 

estão localizadas as principais torres de escritórios em termos de porte e altura e um dos 

poucos condomínios horizontais de escritórios da cidade.

O quinto deslocamento desta avenida, já na década de 1970 apresenta instalados os primeiros 

centros empresariais, o Centro Empresarial São Paulo (1977) e o Shopping Center Morumbi 

(1982) em suas margens. Na época dividiam seus espaços com grandes plantas industriais, 

permanecendo vazias ainda imensas glebas. São estas últimas áreas que recebem, a partir 

da década de 2000, grande parte dos novos investimentos imobiliários, tanto de caráter 

residencial como empresarial. A concentração de edifícios comerciais, agora com lajes 

corporativas, ocorre em bairros ao longo de todo o rio Pinheiros.

Especialmente nas duas últimas décadas é possível notar, além da grande verticalização, 

concentrada na Vila Olímpia, na região da avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini e na área 

da rua Verbo Divino, edifícios comerciais no trecho dos bairros de Pinheiros e do Morumbi 

– e de um modo ainda esparso, de norte a sul, de ambos os lados das vias que ladeiam o rio.

Este eixo urbano, estruturado pelo canal do rio Pinheiros, por suas vias expressas marginais, 

pela linha de trem urbano e marcado pelo marco visual da ponte estaiada Octavio Frias de 

Oliveira, organiza a mais recente (em 2014) área de desenvolvimento imobiliário da cidade.

Em relação ao sexto deslocamento, como um fato urbano especial, surge, ainda na década de 

1970, o complexo urbanístico Alphaville, quase uma cidade nova, situada no município vizinho 

de Barueri. Projetado por uma corporação privada, na forma de um complexo residencial, 

comercial e industrial, acaba sediando uma sexta área de atividades centrais já a partir dos anos 

1990. Alphaville situa-se em uma região conectada a São Paulo por uma autoestrada, na época, 

de trânsito rápido. Já em 2014, apresenta-se totalmente congestionada nas horas de rush.

A área, apesar de altamente construída em 2014, ainda contém inúmeras áreas disponíveis 

para construção, sendo erguidas no local torres dos mais diversos portes, destinadas a 

escritórios e residências, dentre elas alguns dos mais altos edifícios da metrópole.
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• Situações pontuais: por toda a cidade de São Paulo, encontram-se complexos 
empresariais dedicados a atividades ligadas a negócios, dentre eles:

• Avenida	Água	Branca	e	vizinhanças: objeto de uma das primeiras operações 
urbanas da cidade, esta área, próxima ao antigo centro histórico, pouco a pouco se 
configura como um polo de atividades centrais, apoiada pela vizinhança de shopping 
centers e por um complexo da Justiça Federal – um dos mais importantes tribunais 
da cidade; os espaços livres públicos, a maioria ruas e avenidas de calçadas não muito 
largas, são pouco atrativos para o público; para lazer ao ar livre existem apenas dois 
pequenos parques, um deles inaugurado em 2013, construído pela iniciativa privada 
em meio a uma nova área residencial;

• Complexo	Empresarial	Itaú-Metrô	Conceição: trata-se de um conjunto de prédios 
corporativos gerado a partir da construção da estação do Metrô de mesmo nome, que 
reservou uma série de áreas para a instalação de torres comerciais; grande parte 
destas áreas foi ocupada pelo complexo corporativo Itaú-Conceição, que possui uma 
das saídas do metrô em seu interior e está contido em uma praça de alta qualidade 
paisagística, patrocinada pela corporação bancária.

Por outros pontos da cidade surgem pequenos prédios comerciais, compostos de uma ou 

algumas poucas torres, imersas em pequenas praças ajardinadas, por vezes vizinhas a 

grandes centros comerciais, shopping centers, hospitais ou tribunais.

Como em outras partes do país, ao longo de algumas das grandes rodovias que saem da cidade, 

estão surgindo – especialmente após a década de 2000 – uma série de condomínios corporativos, 

abrigando sedes de empresas, centros de processamentos de dados e demais serviços.

Aspectos morfológicos

As estruturas morfológicas das áreas centrais das principais cidades brasileiras têm 

características específicas que as distinguem de outros países. Exemplos deste fato seriam os 

severos índices urbanísticos implementados por todo o país, na década de 1970, que reduziram 

taxas de ocupação e coeficientes de aproveitamento a índices bastante modestos, impedindo 

o crescimento em altura dos edifícios de apartamentos e das torres de escritório. Portanto, 

as áreas centrais no Brasil caracterizam-se pela verticalização de porte modesto em relação 

às suas congêneres na maior parte do mundo, com torres de não mais de 40 andares, como 

em geral se observa em todos os demais pontos verticalizados das cidades brasileiras.

No caso de São Paulo, como no do resto do país, os índices urbanísticos não favorecem a 

construção em altura, o que, associado ao alto custo da terra urbana, leva à construção de 



137

edifícios e torres de escritórios de dimensões modestas, pois, em 1972, com o novo zoneamento, 

o coeficiente de aproveitamento da cidade foi restrito a, no máximo, quatro, associado a taxas 

de ocupação padrão de 50%. Após quase 40 anos de aplicação de índices semelhantes a estes, 

se um tipo edilício, poucos são os edifícios que ultrapassam quarenta andares.

Por outro lado, a permissão da multiplicidade de usos por grande parte do território do 

município favoreceu a expansão das atividades centrais. Esta prática favoreceu a criação 

de polos de atividades em diversos pontos, extrapolando mesmo as fronteiras do próprio 

município, caso do bairro de Alphaville. A ocupação distante dos centros tradicionais da 

cidade está associada ao aumento real da mobilidade da população, baseado no transporte 

individual em detrimento do transporte coletivo. Em São Paulo, o número de unidades 

de transporte individual em 2013, chegou a milhões. Somente no município, 6.958.559: 

4.940.944 de automóveis; 792.879 de motos; 40.857 de ônibus (Denatran, 2013). Grande 

parte da paisagem paulistana é constituída de construções baixas, com não mais de quatro 

andares, e torres de apartamentos isoladas em quase todos os bairros. Entretanto, em alguns 

setores destinados a elites e classes médias, a cidade apresenta uma paisagem com extensas 

áreas verticalizadas, que se espraiam por muitos quilômetros, ora contínuas, ora cercando 

bairros jardins, ora em núcleos isolados.

A altura média dos prédios aumentou ao longo das últimas décadas. Nos anos 1980, a altura 

média não ultrapassava 15 andares e eram raros os prédios com mais de 20 pavimentos. 

Em algumas das áreas novas que se consolidaram como sendo destinadas a escritórios, a 

altura dos prédios é controlada por normas que restringem o aumento do gabarito. Este é o 

caso das avenidas Paulista e Faria Lima, onde os prédios não ultrapassam 30 andares e 15 

andares, respectivamente.

Ao longo das avenidas Marginal Pinheiros e Marginal Tietê, que ladeiam os dois principais 

rios da cidade, as torres chegam a mais de 30 andares, sendo que algumas ultrapassam 

40 pavimentos, superando a altura dos prédios residenciais e comerciais da cidade e 

também os novos lançamentos imobiliários, entre 20 a 28 andares. Segundo técnicos e 

especialistas do mercado imobiliário, este padrão de altura estaria limitado por custos 

devido a normas de segurança.

Porém, o condomínio vertical, da torre Isolada de muitos andares, não é mais o único tipo 

de verticalização, destinado a atividades comerciais e de serviços, tendo sido introduzido um 

novo padrão, o condomínio de prédios baixos, com não mais que dez andares, ocupando 

o equivalente a uma quadra urbana ou até mesmo um lote comum. Este modelo pode ser 

encontrado ao longo da avenida Marginal Pinheiros e das estradas que saem da metrópole em 

direção ao interior, como as rodovias Raposo Tavares e Regis Bittencourt, e em Alphaville. 
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Trata-se de um padrão também comum em algumas cidades do país, como ocorre na 

metrópole de Campinas, localizada a 100 km da cidade de São Paulo, e na cidade do Rio de 

Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca.

Este modelo pode ser encontrado ao longo da avenida Marginal Pinheiros e das estradas 

que saem da metrópole em direção ao interior, como as rodovias Raposo Tavares e Regis 

Bittencourt, e em Alphaville. Trata-se de um padrão também comum em algumas cidades 

do país, como ocorre na metrópole de Campinas, localizada a 100 km da cidade de São Paulo, 

e na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca.

As torres de escritórios pouco se destacam morfologicamente na paisagem – e a maioria 

possui a altura média dos demais edifícios da cidade –, diferenciando-se pelo padrão 

arquitetônico, em geral vinculado às correntes internacionais da arquitetura, recobertas 

por grandes panos de vidro. As poucas torres de altura mais elevada dificilmente são 

percebidas no meio da grande massa de prédios da cidade, à exceção de alguns exemplos 

ao longo da avenida Marginal Pinheiros.

As centralidades paulistanas acontecem em termos funcionais e morfológicos de dois modos: 

concentradas em um trecho de determinado bairro, casos do Centro Histórico, da Vila Olímpia 

e Alphaville, e lineares, ao longo de avenidas e suas cercanias. São comuns também torres de 

escritórios dispersas por entre os bairros da cidade, geralmente em vias importantes, perto de 

shopping centers, ou mesmo isoladas em ruas tranquilas, fato este permitido pela legislação 

urbanística, que não define áreas especializadas para tal tipo de atividade.

Espaços livres

As áreas centrais paulistanas, como é típico em qualquer outra área urbana de alto valor 

cultural, econômico – e, portanto, também simbólico – têm seus espaços livres tratados e 

qualificados paisagisticamente, sendo comum a criação e a consequente adição de novos 

espaços, como praças, calçadões e até parques, ao conjunto de espaços existente. Apesar 

disto, existe uma diferenciação clara entre os investimentos e cuidados destinados a tais 

espaços em cada uma das seis principais áreas centrais da metrópole, destacadas a seguir.

1 Centro	histórico
Nele está o maior número de praças construídas, a maioria ainda no final do século XIX e nas 

primeiras décadas do século XX, sendo que muitas passaram por sucessivas readequações 

e modernizações paisagísticas. As ruas são bastante estreitas para o tráfego convencional e 

foram transformadas em áreas pedestrianizadas desde a década de 1970.
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Nos anos 1990, devido a expressivas reformas viárias na cidade, a principal avenida que 

cortava o antigo centro foi coberta por uma grande laje, e sobre ela foi construída uma 

grande praça linear, no espaço conhecido como Vale do Anhangabaú (Foto 1).

Foto 1 – Centro histórico, Vale do Anhangabaú. Fonte: Acervo Quapá 2013

A partir dos anos 1970, foram feitas importantes reformas: a) a ampliação da praça da 

Sé, realizada em decorrência da construção da principal estação do Metrô da cidade; b) o 

Largo São Bento, também recriado em função de uma estação de Metrô; c) a construção da 

praça Roosevelt, outra praça laje sobre o sistema viário – com projeto paisagístico de equipe 

chefiada por Roberto Coelho Cardozo, paisagista americano que influenciou extremamente 

o paisagismo paulista e paulistano – que foi drasticamente reformada no ano de 2013; d) 

a construção de uma vasta rede de ruas pedestrianizadas; e) a construção da Praça Júlio 

Prestes localizada de fronte a Sala São Paulo, nova sala de concertos publica construída na 

antiga estação Ferroviária Júlio Prestes.

2 Avenida Paulista
A segunda avenida em importância relacionada a atividades centrais abriga sedes de 

instituições públicas e financeiras. A partir da década de 1970, passa por alargamentos 

importantes e tem suas extensas e largas calçadas tratadas paisagisticamente, com projeto 

de Rosa Kliass, uma das mais importantes paisagistas da segunda metade do século XX.

Devido ao intenso uso de suas calçadas, com dimensões generosas – pelo menos 7 m de 

largura – a avenida Paulista (Fotos 2 e 3) passa, na década de 2010, por um novo tratamento 

paisagístico, com calçamento simples, de concreto, e com a racionalização na colocação de 

mobiliário urbano, como bancas de jornal e luminárias.
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Foto 2 – Avenida Paulista em um dia de domingo. Acervo Quapá, 2012.

A partir da década de1970, vários espaços de uso coletivo foram criados ao longo da avenida, 

juntando-se ao tradicional parque Siqueira Campos:

• a praça seca sobre os pilotis do Museu de Arte de São Paulo (MASP), o principal da cidade;

• o parque Mario Covas, na realidade um “pocket park”, que surge nos anos 2010, 
originado dos antigos jardins de um palacete demolido décadas antes; c) o jardim da 
Casa das Rosas, centro cultural sediado em um palacete situado no início da avenida; 
d) a praça corporativa Centeco Plaza, uma das poucas praças corporativas da cidade, 
com projeto paisagístico de Luciano Fiaschi.

Além de ser um dos centros financeiros da cidade, a avenida é um dos espaços mais 
importantes de manifestações populares de cunho cultural e político, comumente utilizado 
para manifestações sociais, festas de Ano Novo, Parada Gay, sendo famosa a decoração de 
Natal, visitada por milhares de pessoas. No ano de 2013, foi implantada uma ciclofaixa, que 
funciona nos domingos e feriados. O novo piso de concreto incentivou a prática de skate e 
patins por suas calçadas.

As características de ocupação dos lotes, com a maioria dos prédios comerciais imersos em 
jardins e cercados por gradis, fazem com que muitas de suas quadras não tenham comércio 
na área frontal – o que poderia atrair maior número usuários –, fazendo com que em certos 
trechos o uso das calçadas pelos pedestres seja menos significativo em relação ao observado 
nas áreas ocupadas por lojas e restaurantes.

 
Foto 3 –  Avenida Paulista. Fonte: Acervo QUAPÁ, 2013.
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3 Avenida Faria Lima (Foto 4)

Cada fase da sua constituição corresponde à criação de tipos de espaços livres melhor ou pior 

adaptados ao uso cotidiano do cidadão: a) primeira fase: calçadas largas, algumas já bastante 

transformadas em 2014, com a previsão de vagas de estacionamento, arborização e canteiros 

floridos e tratados com vegetação tropical; criação da praça corporativa do complexo Brasilinvest; 

b) segunda fase: calçadas mais estreitas, canteiro central tratado paisagisticamente, construção 

de prédios com gabarito controlado e alguns edifícios cujos jardins são mistos de “pocket parks” 

e praças corporativas; destaque para a criação de um grande complexo corporativo, que conserva 

uma pequena capela colonial na altura do bairro Itaim Bibi.

Foto 4 – Avenida Faria Lima. Foto: Acervo Quapá, 2013.

4 Avenida Luis Carlos Berrini
Inicialmente, os primeiros edifícios de escritórios seguiam o padrão de verticalização de 8 

e 14 pavimentos, com pequenos jardins frontais e laterais. No entanto, os grandes capitais 

oriundos de fundos de previdência, seguidos por grandes investimentos do setor imobiliário 

– associado ao financeiro –, produziram edifícios bem maiores, em torno de 30 andares ou 

mais nos grandes lotes ao longo das vias marginais do rio Pinheiros.

Seus espaços livres públicos são subdimensionados em relação às demais avenidas, em 

especial nas vias transversais e ao longo da avenida Marginal Pinheiros. Há calçadas largas, 

com quase 5 m, ao longo da avenida principal; ao redor, ruas e calçadas estreitas e a maioria 

das torres, tanto as residenciais como as corporativas, cercada de jardins.

Encontram-se na área três praças de bom tamanho, com tratamento paisagístico simples, 

dispostas em meio às torres de escritório e residenciais. A partir de 2012, a avenida (Foto 5) teve 

sua área estendida em vários quarteirões, em direção à zona sul, ao longo dos quais estão sendo 
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erguidas as mais altas e novas torres de escritórios da cidade, cercadas de praças corporativas, 

na avenida Chucri Zaidan.

Foto 5 – Entorno da avenida Luis Carlos Berrini vista da avenida Marginal Pinheiros – 
Acervo Quapá, 2013.

5 Vila Olímpia (Fotos 6 e 7)

É uma área basicamente constituída de vias muito estreitas, inadequadas à circulação de 

veículos em quantidade e pedestres, pois as calçadas, na maioria das ruas, são estreitas. 

Como apoio de uma área de serviços e comércio típica de áreas de atividades centrais, a 

avenida tem recebido investimentos de porte, com o alargamento de sua via principal, a 

construção de uma pequena praça, e, no seu limite, um parque público municipal – o parque 

do Povo. Entretanto, a maioria de suas vias tem calçadas de dimensões desprezíveis, com 

menos de 3 m de largura, dimensão insuficiente ao tráfego de pedestres no local.

 Fotos 6 e 7 – Parque do Povo nas vizinhanças da Vila Olímpia e Vila Olímpia. Acervo 
Quapá, 2013.

6 Marginal	Pinheiros
“Marginal Pinheiros” é o nome popular das duas vias expressas que ladeiam o rio Pinheiros 

- as avenidas Magalhães de Castro e Nações Unidas. Ao longo das duas margens do rio, 

poucos são os espaços livres realmente acessíveis à população, mesmo existindo uma extensa 
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área, de cerca de 30 m de largura, em média, de ambos os lados. Esta área é ocupada por 

uma ferrovia, uma ciclovia e um extenso parque linear, cujo acesso é vedado ao público e seu 

gerenciamento feito pelo denominado projeto Pomar, que se dedica a manter a área tratada 

e ajardinada, como um refúgio para algumas espécies de vida silvestre.

Poucos são os espaços públicos acessíveis. Dentre eles, o grande parque Villa Lobos e os parques 

Burle Marx e do Povo, todos diretamente conectados com suas vizinhanças e de difícil acesso 

pela avenida. As torres de escritório estão praticamente fechadas em si, com acesso possível 

apenas através de automóvel, e os espaços livres são, em geral, de gestão privada.

7 Alphaville
O centro de negócios deste complexo empresarial, de habitação e indústrias, é uma das poucas 

áreas mais projetadas da metrópole. Possui ruas com largas calçadas arborizadas, uma grande 

praça e um passeio ajardinado – uma pequena promenade que corre pelo meio da principal 

via, a Alameda Rio Negro –, com projeto paisagístico de Oscar Bressane e Koiti Mori. São 

comuns as praças corporativas, todas de pequeno porte, e os edifícios residenciais cercados 

de áreas ajardinadas.

Desenvolvimento imobiliário do Centro

Até o início da década de 1970, o centro de São Paulo foi a principal referência da cidade, 

pois ali se concentravam quase todos os principais serviços e atividades comerciais. Até 

então era chamado não de “centro”, mas de “a cidade”, sendo que em 2014 é ainda comum 

dizer “vou até a cidade”.

Na mesma década, relacionada ao denominado “milagre econômico brasileiro”, a economia 

do país crescia a taxas elevadas, e a cidade de São Paulo não dispunha, em seu centro, de um 

estoque imobiliário para acomodar a dimensão da nova demanda por espaços de escritórios, 

nem de áreas disponíveis de imediato para a construção de novos edifícios de escritórios. 

A partir daí, rapidamente começam a se formar novas concentrações de escritórios, no 

entorno e ao longo das avenidas Paulista e Faria Lima. Este fluxo imobiliário é reforçado e 

atraído pelos assentamentos residenciais de mais alta renda, que vinham se concentrando 

neste setor sudoeste da cidade, que se expande e se consolida, nas décadas seguintes, como 

o principal ”CBD – Central Business District” paulistano.

Nas décadas de 1980 e 1990, o centro passou a ser abandonado pelas principais atividades de 

comércio e serviço, pelo “front Office” das grandes empresas, principalmente dos bancos. 

Apesar de o centro histórico ser a área da cidade mais bem servida por transporte, com as 
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primeiras linhas do Metrô em construção na época, não existiam garagens suficientes para 

abrigar a frota em constante crescimento, em especial a dos executivos das empresas ali 

instaladas, pois a maioria dos prédios foi construída quando não era comum a construção 

de garagens. A tendência da alta administração das empresas, acostumada ao seu uso, acaba 

preferindo transferir os escritórios para o setor sudoeste, próximos das suas residências. 

Por outro lado, os prédios, quase todos antigos, não se adequavam às novas exigências 

tecnológicas de edifícios de escritórios que foram surgindo na época.

A maioria dos edifícios possuía e possui lajes pequenas (o termo laje é utilizado comumente no 

mercado imobiliário para designar a área do andar padrão de um edifício comercial), muitas 

subdivididas em pequenas salas, não adequadas e eficientes para o uso como escritórios de 

grandes empresas, por aumentarem o fluxo entre os andares. Tais edifícios, não adaptados às 

modernas normas de acessibilidade e segurança contra incêndio, com elevadores e instalações 

elétricas velhas, são ineficientes para as novas demandas, que requerem instalações de 

comunicação adequadas, dutos para adaptações relacionadas aos aparelhos de ar condicionado 

central e equipamentos de controle de acesso e segurança – inexistentes na época.

Os prédios de escritórios do centro tornaram-se obsoletos e os mais baratos da cidade 

para locação ou venda, sendo também os de maior vacância. Tudo isto inviabilizou o citado 

“retrofit”, isto é, a requalificação da maioria dos prédios. Os poucos casos de reforma para 

novos usos foram executados para transformação para uso residencial ou cultural por 

agentes públicos e privados.

O uso do espaço livre se altera com a mudança do uso do centro, em parte ocupado por 

comércio popular, enquanto parte das áreas para pedestres, já a partir da década de 1990 

é ocupada por ambulantes, dificultando o livre trânsito de pedestres e concorrendo com 

o comércio formal. Paralelamente, cresce a percepção de insegurança, tanto pela ação de 

assaltantes quanto pelo esvaziamento noturno de parte das ruas e a ocupação de alguns 

trechos pequenos por dependentes de drogas que vivem nas ruas.

A este processo de transformação correspondeu uma alteração na população da área, que, nas 

décadas de 1980 e 1990, passou por decréscimo importante (Gráfico 1). Apenas na década de 

2000 houve a reversão desta tendência, devido a uma série de investimentos imobiliários e 

públicos em habitação nas áreas periféricas do centro, resultando em um início de crescimento 

da população – ainda modesto e insuficiente para compensar as perdas das décadas anteriores.

A Região Central corresponde à região administrativa da subprefeitura da SÉ, que abrange 

os distritos do núcleo central e do seu entorno contíguo. Tem área de 26,2 km e população de 
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431.106 habitantes, envolvendo oito distritos: Bom Retiro, Cambuci, Bela Vista, Consolação, 

Liberdade, República, Santa Cecília e Sé. O Núcleo Central corresponde ao CDB e envolve dois 

distritos: Sé e República. Tem área de 4,4 Km² e população de 80.632 habitantes em 2010.

Gráfico 1 – Evolução da taxa de crescimento populacional anual (%) – Município de 
São Paulo e Região Central. Fonte: IBGE: Censos demográficos. Disponível em: 
<http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_1950_10491.
html>. Acesso em: 5 dez. 2014

No Brasil a maioria dos edifícios de escritórios e residenciais é construída como condomínios 

e raramente tem uma única empresa ou poucos proprietários. Isto dificulta a organização de 

dezenas ou centenas de proprietários para aprovar a arrecadação de fundos para as reformas. 

A percepção da deterioração urbana do centro também diminui o interesse pelo retrofit dos 

edifícios de excelente infraestrutura básica disponível. A importância relativa da Região Central 

diminui também em relação à população, uma vez que a participação diminui de 16,3%, em 1950, 

para 3,6% da população de uma cidade cinco vezes maior, meio século depois (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Cidade de São Paulo e região central – evolução da população e 
participação da área central no total da população da cidade (%). Fonte IBGE: 
Censo Demográfico. Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_
populacao_recenseada_1950_10491.html. Acesso em: 5 dez. 2013.
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Ao esvaziamento funcional correspondeu a redução da produção imobiliária (em decorrência 

dos fatos anteriormente apontados) associada a grande disponibilidade de áreas por toda 

a cidade para a instalação de novos prédios de escritórios. Consequentemente, a produção 

imobiliária na região central foi relativamente modesta nas décadas de 1980 e 1990. A partir da 

década de 2000, inicia-se uma gradativa ampliação da atividade imobiliária (Gráfico 3), com 

aumento de lançamentos de apartamentos de 5,4% para 7,4% em relação ao total da cidade.

Gráfico 3 – Evolução da produção de novas habitações na área central. 
Fonte: Embraesp, 2014.

O centro histórico recebeu menos que 10% das unidades habitacionais lançadas no período 

entre1985 e 2011 na região central. De 2007 a 2011, houve um expressivo aumento do número 

de lançamentos residenciais na área, acompanhando significativos incentivos do poder 

público, que, além de promover diversas ações de requalificação urbana, criou incentivos na 

legislação edilícia para a instalação de novos empreendimentos comerciais e residenciais. 

Neste período foram produzidas 1.763 unidades residenciais contra 1.684 produzidas nos 

vinte anos anteriores. O gráfico 4 a seguir mostra o decréscimo e a evolução dos lançamentos 

com ênfase no período 2007-2011.

Gráfico 4 – Evolução de lançamentos de unidades habitacionais na área central. 
Fonte: Embraesp 2014.

Apesar dos novos investimentos imobiliários, em sua maioria, focam na produção de 

habitação, sendo que alguns dos antigos prédios de escritórios são transformados em 

complexos universitários; outros, em centros culturais; os antigos cinemas, em templos – 
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enquanto as sedes de alguns órgãos estatais – inclusive a da prefeitura municipal, instalada 

na antiga sede do conglomerado financeiro Matarazzo – voltam a ocupar a área central.

O velho centro continua a abrigar inúmeras atividades administrativas, financeiras 

e culturais, mas, em 2014, está longe de recuperar a importância financeira e a cultural, 

possuindo diversas áreas degradadas em meio ao seu tecido urbano.

Conclusão

O espraiamento das atividades centrais na cidade e na metrópole de São Paulo é uma 

decorrência natural do processo de espraiamento funcional observado em muitos dos mais 

importantes centros urbanos, visto e incentivado a partir da década de 1970, em todo o 

território nacional, pelas políticas urbanas então em voga, que praticamente liberaram a 

grande maioria das área urbanas para todo tipo de uso, facilitando muito o processo de 

esvaziamento das áreas centrais, então em processo inicial de obsolescência.

Pelos motivos expostos, o centro de São Paulo acompanha esta tendência e as atividades 

centrais se espraiam, concentram e desconcentram em especial pelo setor sudoeste da 

metrópole, nada indicando, em 2014, que o seu centro histórico volte a conter atividades 

centrais no porte das existentes no passado.
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POTENCIAL PARA O LAZER 
DOS PARQUES MUNICIPAIS

Arq. Luciana Satiko Takaesu (Lab. QUAPÁ)

Parques em São Paulo

A cidade de São Paulo, centro da maior metrópole brasileira, viu suas áreas verdes começarem 

a ser tratadas com maior importância na segunda metade do século XIX, quando emergia no 

cenário político e econômico nacional. “As iniciativas de tratar as áreas públicas incluíam-se 

na lista de tantas outras providências no sentido de ‘civilizar’ e ‘higienizar’ São Paulo, que se 

fizeram sentir a partir do último quartel do século XIX e perduraram até o início dos anos de 

1930” (BARTALINI, 1999, p. 119). Antes desse período, somente havia sido implantado o Parque 

da Luz, quando o Horto Botânico de São Paulo é aberto ao público com o nome de Jardim da Luz.

O processo de expansão urbana, nos séculos XIX e começo do XX, ainda mantém grandes áreas 

sem construção. Esses vazios urbanos, áreas livres no interior do tecido urbano, geralmente 

várzea de rios, foram os antecessores das áreas de lazer formais, como parques e praças 

(MACEDO; SAKATA, 2003, p. 24). O uso dos parques é voltado para atividades e encontros da 

elite paulistana da época, com desenho de inspiração francesa (MACARRÃO, 2011, p. 115-116).

A partir da década de 1950, São Paulo se consolida como polo industrial do país. Porém, 

a expansão da cidade não é acompanhada pelo aumento do número de parques públicos. 

Pelo contrário, com a expansão do modelo de avenidas ocupando fundos de vale, a cidade 

perde espaços livres antes apropriados pela população para o lazer. O “Plano de Avenidas” 

de Prestes Maia, previa parques para a cidade, mas as necessidades de circulação sempre 

prevaleceram na implementação do plano.

No final da década de 1960, é criado um plano específico para as áreas verdes na cidade e 

seu uso para o lazer. Entre 1967 e 1969, as paisagistas Miranda Magnoli, Rosa Kliass e equipe 

desenvolveram o Plano de Áreas Verdes de Recreação para a Prefeitura, com propostas de 

implementação de áreas verdes de recreação, através da criação de parque de vizinhança, 

parque de bairro, parque setorial e parque metropolitano. O dimensionamento dos parques 

resultou dos estudos de demanda para atender a comunidade do entorno. O plano definia 

um sistema integrado de parques que previa 29 parques setoriais distribuídos pela malha 

urbana, onde os de maior escala poderiam conter funções não atendidas pelos de menor 

escala. O Plano de Áreas Verdes de Recreação, ainda que não tenha sido implantado de fato, 

constitui um marco em relação a posturas teórico-metodológicas e de projeto paisagístico 

(KLIASS; MAGNOLI, 2006. WHATELY, 2008).
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É nas décadas de 1970 e 1980 que São Paulo tem um aumento da implantação de parques, 

muitos localizados ao redor do centro expandido da cidade, em áreas verdes resultantes 

de parcelamento do solo. Essa produção foi viabilizada por uma maior disponibilidade de 

recursos municipais, através da reforma tributária de 1967 e pela reforma administrativa 

realizada pelo prefeito Faria Lima. Este criou as Administrações Regionais (descentralizando 

a manutenção de áreas como praças e canteiros) e o Departamento de Parques e Jardins, 

responsável pelo projeto das áreas verdes do município, atual Departamento de Parques e 

Áreas Verdes – DEPAVE (BARTALINI, 1999. p. 119).

A reboque de tendência observada em outros países – especialmente grandes cidades nos 

Estados Unidos, como Nova Iorque, Chicago e São Francisco, cujos parques se caracterizavam 

como solução para a demanda cada vez maior de espaços para o lazer –, São Paulo, na 

década de 1970, começa a utilizar suas áreas verdes como espaços de práticas diversas de 

lazer: atividades esportivas e recreativas viabilizadas para todas as classes sociais, com a 

implantação de quadras poliesportivas, pistas de cooper, equipamentos de ginástica em 

áreas verdes públicas (WHATELY, 2008, p. 34).

Segundo Bartalini (1999), há uma evolução na forma de lazer exercida que se reflete nos 

espaços que a abriga. Na década de 1980, se fortalecem novas práticas de lazer, baseadas no 

desempenho corporal e na recuperação da fadiga mental, essas encontram lugar e passam a 

acontecer também nos parques públicos.

No mesmo período, a preocupação mundial com a questão ambiental começa a se refletir na 

preservação e criação de áreas verdes na cidade como ação para melhoria do meio urbano 

(MACEDO, 1999, p. 120). A década de 1980 é um momento de inflexão, em que parques em São 

Paulo passaram a não se resumirem apenas a lugares voltados para atividades de lazer, e são 

criados para atender outras necessidades, caso de vários parques estaduais nessa cidade: 

função primordial de proteção aos mananciais no caso da Cantareira, Capivari- Monos, 

Fontes do Ipiranga, Serra do Mar; função de produção de espécies para reflorestamento no 

caso do Horto Florestal. Nesses parques, quando presente, o atendimento ao lazer é função 

secundária (Bartalini, 1999).

Podemos dizer que a passagem do século XX para o XXI é marcada pela consolidação dessa 

mudança do papel primordial das áreas verdes na cidade. A criação da Secretaria Municipal 

do Verde e Meio Ambiente, em 1993, com a transferência do Departamento de Parques e Áreas 

Verdes (DEPAVE) da Secretaria de Serviços e Obras para essa nova Secretaria, a criação do 

Plano Diretor Estratégico de São Paulo (PDE), em 2002, e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

em 2004, são partes de um processo de mudança da postura da administração municipal em 

relação ao trato com as áreas verdes, especialmente em relação aos parques urbanos.



151

Os parques passam a ter uma função ambiental prioritária e a ser utilizados como 

instrumento do município para a preservação e aumento de áreas verdes. A implantação 

de espaços e equipamentos de lazer permanece, mas como uma função secundária. É nesse 

contexto que, entre 2005 e 2012, é elaborado e executado o Programa 100 Parques para São 

Paulo, cujo resultado – o conjunto de 102 parques municipais oficiais que a cidade possui 

ao final de 2012 –, do ponto de vista do seu potencial de uso para o lazer da população, será 

apresentado neste trabalho.

O Programa 100 parques para São Paulo

O Programa 100 Parques para São Paulo foi lançado em janeiro de 2008. É uma ação das 

gestões municipais 2005-2012, possível graças ao aumento dos recursos destinados para 

ações relacionadas ao meio ambiente com a criação de instrumentos criados pelo Plano 

Diretor Estratégico do Município, como o Fundo Especial de Meio Ambiente (FEMA); o Termo 

de Compromisso Ambiental (TCA), contrapartida estabelecida nos casos de autorização 

prévia para supressão de espécies arbóreas e o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 

(TAC), contrapartida estabelecida quando o dano ambiental já foi causado. Os órgãos da 

Prefeitura ligados ao “Programa 100 Parques”, além da Secretaria Municipal do Verde e 

Meio Ambiente, estão a Secretaria de Infraestrutura Urbana, com a fiscalização das obras 

de implantação, as Subprefeituras, com implantação de parques de menor porte através de 

repasse de recursos da SVMA, e a Secretaria de Habitação, para remoção e destinação de 

famílias em áreas a serem transformadas em parques. Fazem parte do Programa, também, 

parques implantados pelo Estado, neste último caso com a administração de alguns parques 

transferida à municipalidade após sua implantação.

A Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) levantou as áreas potenciais e definiu, 

considerando os parques já previstos no Plano Diretor e nos Planos Regionais Estratégicos, 

os parques a serem implantados até o final de 2012. A medida que o Programa foi sendo 

executado, alguns novos parques passaram a integrar a lista de parques previstos, e outros 

a serem considerados inviáveis, uma vez que a implantação do parque depende de fatores 

como desapropriação, desocupação, recurso disponível compatível com o orçamento para 

contratação do projeto ou obra. Em 2004, São Paulo possuía 34 parques municipais e, ao 

final do Programa, em dezembro de 2012, 102 parques municipais.

De acordo com a classificação da SVMA, os parques podem ser de três tipos: urbanos tradicionais, 

naturais e lineares (SÃO PAULO, 2012, p. 4). Apenas essa classificação não permite uma 

caracterização do ponto de vista de seu potencial para o lazer, inclusive porque há diversidade 

de porte, vegetação e implantação de equipamentos entre os parques de cada tipo. 
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Tipos de espaços livres 

Adotamos a tipologia da proposta Sistema de Espaços Livres e Áreas Verdes (SELAV) para 

classificação dos parques urbanos municipais de São Paulo em tipos. Trata-se de uma 

proposta conceitual para abordar a questão das áreas verdes considerando suas diversas 

finalidades. Foi elaborada para o Laboratório de Paisagem, Arte e Cultura da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (LABPARC/FAUUSP) pelos 

professores Dr. Vladimir Bartalini e Dra. Catharina Pinheiro Cordeiro dos Santos Lima.

A proposta é integrante dos produtos finais da “Pesquisa e análise de aplicação de 

instrumentos em Planejamento Urbano Ambiental no Município de São Paulo”. Contratada 

pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e realizada pelo Laboratório 

de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUUSP (LABHAB) através da Fundação para 

Pesquisa Ambiental (FUPAM) no ano de 2006.

O Sistema de Espaços Livres e Áreas Verdes (SELAV) é o 
conjunto dos espaços públicos ou particulares vegetados, 
considerados de interesse público para o satisfatório 
cumprimento de finalidades paisagísticas, ecológico-
ambientais, funcionais, produtivas, de lazer e práticas de 
sociabilidade. (LABHAB/SVMA, 2006, p. 7-10).

Essas finalidades podem ser atendidas simultaneamente por diversos tipos de espaços livres 

e áreas verdes. Por sua vez, os tipos de espaços livres e áreas verdes podem cumprir mais de 

uma finalidade, a primordial e outras finalidades secundárias. A tipologia SELAV permite 

uma leitura da diversidade de funções que um espaço livre ou área verde podem cumprir e, 

ao mesmo tempo, da hierarquia dessas funções – finalidades primordiais e secundárias –, 

podendo ser um importante instrumento de análise e de propostas para políticas públicas.

Considerando a tipologia SELAV, verificamos que o conjunto dos parques urbanos municipais 

oficiais é formado por parques nucleares e lineares, mas também por outros espaços livres 

públicos, como unidades de conservação e praças. São espaços que, certamente, cumprem 

funções ecológico-ambientais, de lazer e sociabilidade na cidade. Porém, nem todos os 

parques municipais oficiais são abertos ao público, dotados de equipamentos e com espaço 

predominantemente vegetado. Nesse sentido, a classificação desses espaços livres em tipos 

permite uma melhor visão de sua distribuição na cidade e das finalidades primordiais e 

secundárias que eles cumprem. Para este trabalho, interessa-nos caracterizar quais espaços 

cumprem o papel de parques urbanos e, destes, qual seu porte – de vizinhança, bairro, regionais 

ou da cidade –, obtendo, assim, um quadro do atendimento do lazer dos parques municipais.
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De acordo com a tipologia SELAV, os parques estão classificados em nucleares intraurbanos 
e lineares associados à rede hídrica. Os parques nucleares intraurbanos têm como finalidade 
primordial o lazer e as práticas de sociabilidade, definidos como “a área verde inserida na 
malha urbana ou em suas bordas, com o objetivo de acolher atividades de lazer em ambiente 
predominantemente vegetado e com superfície predominantemente permeável” (LABHAB/
SVMA, 2006). Estão classificados em parques de vizinhança, bairro, regionais e da cidade de 
acordo com o porte, equipamentos e tratamento paisagístico (Quadro 1).

Quadro 1 – Parques Nucleares Intraurbanos – Tipologia SELAV
Dados: LABHAB/SVMA, 2006. Organizado pela autora.

Já o Parque Linear da Rede Hídrica é “a área verde associada à rede hídrica” (LABHAB/
SVMA, 2006) cuja função é proteger e recuperar os ecossistemas lindeiros aos cursos e 
corpos d’água, conectar áreas verdes e espaços livres de um modo geral e prover espaços 
de lazer. A finalidade primordial do parque linear é a ecológico-ambiental. Dependendo 
das situações urbanas e ambientais dos espaços onde está localizado, o parque linear é 
composto por: (1) Área Core, coincidente com a Área de Preservação Permanente (APP), ou 
menor que a exigida por lei, dependendo do grau de comprometimento das margens; (2) 
Zona de Amortecimento, transição entre a Área Core e Zona Equipada; (3) Zona Equipada, 
para atendimento do lazer (Figura 1).
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Figura 1 – Parque Linear da Rede Hídrica. Exemplo de acesso e equipamentos possíveis 
na Área Core, Zona de Amortecimento e Zona Equipada. Elaborado pela autora. Sem 
escala.

Como a rede hídrica pode se estender por ambientes florestais, rurais e urbanos com 

características distintas, o parque linear é classificado em tipos – Alta Integridade, Média 

Integridade, Integridade Nula –, de acordo com o grau de integridade do ecossistema lindeiro 

ao curso ou corpo d’agua. A classificação dos parques lineares em tipos é importante pois 

apresenta critérios para conciliar a preservação e recuperação da rede hídrica, o tratamento 

paisagístico e a implantação de equipamentos de lazer (Quadro 2).
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Quadro 2 – Parques Lineares da Rede Hídrica - Tipologia SELAV
Dados: LABHAB/SVMA, 2006. Organizado pela autora.

Classificamos os parques municipais de acordo com a tipologia SELAV para analisar o 

potencial deles para o lazer. Trata-se do potencial para o lazer porque não foram analisados 

in loco o estado de manutenção dos equipamentos e sua apropriação de fato pela população. 

Consideramos para tal classificação os dados de área, equipamentos e abertura ao público 

disponíveis na publicação Guia dos Parques Municipais de São Paulo (SÃO PAULO, 2012).

Adotamos os seguintes critérios para a análise dos parques municipais:

• dos 102 parques municipais oficiais de São Paulo, desconsideramos aqueles destinados 

exclusivamente à preservação ou que, no final de 2012, possuíam equipamentos mas 

não estavam abertos para uso público, ou que tinham apenas previsão de serem 

equipados para uso público. Dos 102 parques, 22 se enquadram nesses casos;

• classificamos os demais parques em tipos de parques nucleares intraurbanos de 

acordo com a área, adotando para cada tipo de parque a área arrendondada para baixo 

em relação à área mínima obtida a partir da análise dos parques de referência. Para 

o Parque Anhanguera, na Região Norte, consideramos para a classificação apenas a 

área com acesso público, uma vez que este possui 9,5 milhões de m2, em sua maior 

parte destinados à preservação;
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• portanto, consideramos como  área mínima para  um parque a área de 6.500 m2, 

desconsiderando os  espaços  com  área  inferior,  caso  de 3  dos  parques oficiais;

• a classificação de acordo com a área foi confrontada com as características gerais, 

equipamentos e tratamento paisagísticos propostos pela tipologia SELAV para 

cada tipo de parque. Por exemplo, um parque com área de parque regional, com 

equipamentos e elementos paisagísticos de parque de bairro, foi considerado parque 

de bairro. Já um parque com área de parque de bairro, onde existe um equipamento 

cultural, recebeu a classificação de parque regional. Adotamos esse critério por supor 

que parques com equipamentos e tratados paisagisticamente, na realidade, serão 

apropriados pela população e podem apresentar uma relação área por usuário menor 

que a utilizada para calcular a área mínima de cada tipo de parque. Houve alteração 

de classificação em 14 casos, 7 de redução e 7 de aumento do potencial de atendimento;

• adotamos a classificação por área confrontada com as características gerais, 

equipamentos e de tratamento paisagístico também para parques lineares. Geralmente, 

o tratamento dos parques é composto por caminhos, áreas de estar e equipamentos de 

ginástica, playground, de modo semelhante aos parques nucleares, porém, intervindo 

menos no espaço para promover a preservação e recuperação da rede hídrica, o que 

corresponde a um híbrido de Zona de Amortecimento e Zona Equipada (Figura 

1 e Quadro 2). Assim, classificamos os parques lineares em tipos de acordo com os 

critérios de parques nucleares, considerando que, mesmo que possuam área para um 

porte de atendimento que não seja adequado à preservação da rede hídrica, por serem 

menos equipados do que os parques nucleares, acabariam sendo classificados como 

de menor porte pelo critério equipamento e tratamento paisagístico;

• Por tratar-se de uma classificação em função das características dos parques, 

reconhecemos que, ao aplicá-la à realidade de São Paulo (Figuras 2, 3, 4 e 5), não 

estamos considerando dados que interferem no potencial que um parque tem de 

atender a determinada região, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. 

Em relação à acessibilidade física, inclusive a universal, podemos citar a topografia, 

a relação com o sistema viário – considerando barreiras físicas, condições das ruas, 

calçadas e ciclofaixas – e com o sistema de transporte público, por exemplo. Outro 

dado importante é a contribuição dos parques estaduais para o lazer na cidade, que 

não foi mensurada neste trabalho.



157

Figura 2 – São Paulo. Parques Municipais 2012. Potencial para o lazer.
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Figura 3 – São Paulo. Parques Municipais 2012. Distribuição e área de atendimento dos 
parques urbanos segundo porcentagem de domicílios com renda inferior a três salários 
mínimos por distrito. Base: IBGE, 2000. Elaborada pela autora. Sem escala.
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Figura 4 – São Paulo. Parques Municipais 2012. Distribuição e área de atendimento 
dos parques urbanos segundo densidade por distrito. Base: IBGE, 2000. Elaborada 
pela autora.
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Figura 5 – São Paulo. Parques Municipais 2012. Distribuição e área de atendimento dos 
parques urbanos, em porcentagem, de área de cobertura vegetal por distrito. Base: 
SEPE; GOMES, 2008. Elaborada pela autora. Sem escala.

A análise de atendimento para o lazer, de acordo com os critérios do SELAV confirma o 
aumento da disponibilidade de espaços de lazer no município, como também a permanência 
da sua distribuição desigual no território (Figura 2). Observamos que a região Centro-Oeste, 
a melhor atendida por parques antes de 2005, teve seu potencial para o lazer ampliado ao 
final de 2012. A região Sul foi a que apresentou o maior incremento no atendimento do 
lazer, pelo fato de, em sua maior parte, antes do período analisado, não ser atendida por 
parques de qualquer tipo. Essa região, a Norte e a Leste permanecem com extensa área não 
atendida, no caso da região Leste, em particular, atendida apenas pelo Parque do Carmo.

Ao cruzarmos o mapa de potencial para o lazer (Figura 2) com os dados de renda podemos 
constatar que os distritos sem atendimento do lazer em parques possuem as maiores 
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porcentagens de população com renda inferior a 3 salários mínimos (Figura 3). Esses 
distritos, nas regiões Norte e Leste, são os que apresentam taxas mais altas de densidade 
demográfica (acima de 100 hab./ha), o que reforça o quadro da desigualdade de distribuição 
dos parques na cidade (Figura 4).

Confrontamos o mapa de potencial de lazer com o índice de cobertura vegetal por distrito 

para verificar se nos distritos que apresentam maior carência de parques há outros tipos 

de espaços vegetados que podem cumprir finalidades paisagísticas e/ou ambientais para a 

população. O índice de cobertura vegetal é um indicador ambiental utilizado pela Secretaria 

Municipal do Verde e Meio Ambiente, composto por três variáveis: proporção de cobertura 

vegetal, de vegetação nativa e áreas de parques na área total do distrito. São considerados 

desde parques urbanos, com tamanhos e finalidades distintos, até unidades de conservação 

de proteção integral estaduais ou municipais (SEPE;GOMES, 2008). Os distritos da região Sul 

menos atendidos por parques possuem maiores relações de cobertura vegetal – acima de 20% 

de sua área. Já a maioria dos distritos das regiões Leste e Norte menos atendidos por parques 

apresentam baixa relação de área de cobertura vegetal por área do distrito (Figura 5).

Considerações finais

O conjunto dos parques municipais oficiais implantados no âmbito do Programa 100 

Parques para São Paulo representam um aumento do acesso da população ao lazer no 

espaço vegetado, especialmente na região Sul da cidade. Porém, permanece a desigualdade 

de oferta em suas regiões mais pobres, especialmente em distritos das regiões Leste e Norte. 

O fato de a tipologia SELAV ter sido desenvolvida considerando a realidade de São Paulo, 

inclusive considerando as características de parques existentes na cidade, faz daquela um 

importante parâmetro para discutir políticas públicas em relação às áreas verdes e ao lazer. 

Não se trata de propor um parâmetro fixo para implantação de parques para outras cidades 

ou mesmo para São Paulo.

Podemos afirmar que o conjunto das intervenções do Programa 100 Parques para São Paulo 

constituem o segundo ciclo importante de criação de parques na cidade. O primeiro, nas 

décadas de 1970 e 1980, teve como contexto a valorização da necessidade e dos benefícios do 

lazer. Nesse segundo ciclo do início do século XXI, os parques passam a ter função ambiental 

prioritária e a serem utilizados como instrumento do município para a preservação e aumento 

de áreas verdes. O parque municipal oficial não tem definições de porte, de equipamentos 

e de tratamento paisagístico por se tratar de um instrumento aplicável a qualquer espaço 

urbano em que a municipalidade tenha interesse de atuar pelo viés da política ambiental. 

Disso vem a diversidade dos espaços livres apresentados neste trabalho, cuja categorização 

possibilitou um quadro do acesso ao lazer no espaço vegetado no município de São Paulo.



162

Referências bibliográficas

BARTALINI, Vladimir. Parques Públicos Municipais de São Paulo. A ação da 
municipalidade no provimento de áreas verdes de recreação. 1999. 221 p. Tese 
(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999.

CAVALHEIRO, F.; DEL PICCHIA,  P.  C.  D. Áreas Verdes: conceitos, objetivos e 
diretrizes para o planejamento. In: CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE ARBORIZAÇÃO 
URBANA, 1., 1992, Vitória. Anais... Vitória: Hotel Porto do Sol, 1992. p.29-38.

DUMAZEDIER, Joffre. Planejamento de lazer no Brasil: a teoria sociológica da decisão. 
Tradução de Regina Maria Vieira. São Paulo: SESC-CODES/DICOTE- CELAZER, 1980. 
137 p. (Biblioteca Científica - Série Lazer, 1).

HIJIOKA, Akemi et al. Espaços livres e Espacialidades da esfera de vida pública: uma 
proposição conceitual para o estudo de sistemas de espaços livres urbanos no país. 
Revista Paisagem e Ambiente, São Paulo, n. 23, p. 116-123, 2007. Especial ENEPEA 2006.

HIRAI, Maki. O esporte e sua inserção no sistema de espaços livres paulistano. 2009. 
110 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

KLIASS, Rosa Grena. Parques urbanos de São Paulo e sua evolução na cidade. São 
Paulo: PINI, 1993.

KLIASS, Rosa Grena; MAGNOLI, Miranda Martinelli. Áreas verdes de recreação. São 
Paulo: 1969. Revista Paisagem e Ambiente, São Paulo, n. 21,
p. 245-256, 2006. Especial Miranda Magnoli.

LABHAB/SVMA - Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo/Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Pesquisa e análise da aplicação de instrumentos 
em planejamento urbano ambiental no Município de São Paulo. São Paulo: FUPAM, 
2006. Relatório Técnico. Disponível em: <http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/
pesquisa/pq0602.html>. Acesso em: 02 dez. 2013. LEITE, José Rubens Morato (Coord.). 
Direito	ambiental	simplificado. São Paulo: Saraiva, 2011. 115 p.

MACARRÃO, Luiz Fernando. O parque público na cidade de São Paulo 1989- 2008. 
2009. 206 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de 
Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2009.

MACEDO, S. S. Quadro do paisagismo no Brasil. São Paulo: Edusp, 1999. (Coleção 
QUAPÁ, 1).

MACEDO, S. S.; SAKATA, F. G. Parques urbanos no Brasil. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 208 p.



163

MAGNOLI, Miranda M. E. M. Espaços livres e urbanização: Uma introdução a aspectos 
da paisagem metropolitana. 1982. Tese (Livre-docência) - Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982.

SÁ CARNEIRO, A. R.; MESQUITA, L. B. Espaços livres do Recife. Recife: Prefeitura da 
Cidade do Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2000. 139 p.

SANTOS, F. D. A. Lazer urbano e espaços públicos: estudo e panorama sobre os parques 
na cidade de São Paulo. 2011. 95 p. Trabalho de Graduação Individual (Geografia) - 
Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo. 2011.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 
Hucitec, 1996.

SÃO PAULO (Cidade). Lei no 13.430, de 23 de agosto 2002. Institui o Plano Diretor 
Estratégico do Município de São Paulo. Disponível em: <www.prefeitura.sp.gov.br>. 
Acesso em: 18 fev. 2014.

SÃO PAULO (Cidade). Lei no 13.885, de 3 de agosto de 2004.  Estabelece normas 
complementares ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais 
Estratégicos das Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o 
Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo. Disponível em: <www.prefeitura.
sp.gov.br>. Acesso em: 18 fev. 2014.

SÃO PAULO (Cidade). Lei no 14.887, de 15 janeiro de 2009. Reorganiza a Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA. Disponível em:
<www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 18 fev. 2014.

SÃO PAULO (Cidade). Lei Orgânica do Município, 1990. Disponível em:
<www.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 18 fev. 2014. SÃO PAULO (Cidade). Secretaria 
Municipal do Verde e Meio Ambiente. Guia dos parques municipais de São Paulo. 3a 

edição atualizada e revisada. São Paulo: SVMA, 2012. 234 p.

SÃO PAULO (Cidade). Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Guia dos 
parques municipais de São Paulo. 4a edição atualizada e revisada. São Paulo: SVMA, 
2014. 252 p.

SEPE, P. M.; GOMES, S. Indicadores ambientais e gestão urbana. Desafios para a 
construção da Sustentabilidade na cidade de São Paulo. São Paulo: SVMA: Centro de 
Estudos da Metrópole, 2008.

WHATELI, M. et al. (Org.). Parques urbanos municipais de São Paulo: subsídios para 
a gestão. São Paulo : Instituto Socioambiental, 2008.



164

SISTEMAS DE ESPAÇOS LIVRES: 
ANÁLISE DO USO E APROPRIAÇÃO 

DE PARQUES NA CIDADE DE SÃO PAULO

Prof. Dr. Rogério Akamine (Pesq. Lab. QUAPÁ) 

Introdução

Os sistemas de espaços livres nas áreas urbanas têm sido estudados de forma sistemática 

buscando a compreensão dos seus componentes, lógica de produção e inter-relações 

(MACEDO et al., 2009). O levantamento de informações para estabelecer relações entre os 

componentes do sistema de espaços livres de cada cidade possibilita uma síntese em forma 

de estruturas e características de condicionantes locais. Assim sendo, como é possível 

fundamentar reflexões que orientem políticas públicas e projetos de intervenção? Quais 

são as características que devem ser garantidas na busca de qualificação dos sistemas de 

espaços livres?

Neste vasto campo de estudo, sistemas na escala de região geográfica têm sido analisados, 

como por exemplo, Donoso (2011) que analisa os espaços livres produzidos nos recentes 

empreendimentos imobiliários na cidade de São Carlos, ao norte do Estado de São Paulo, 

situação típica da dispersão de áreas urbanizadas. Outro exemplo é WEINGARTNER(2008), 

que estudou os planos para o conjunto de espaços livres e a distribuição homogênea de 

áreas para praças na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul. Os resultados 

indicam as praças com efetiva apropriação pelos moradores do entorno quando se inclui 

o fator participação popular, do contrário, vê-se vandalismo e abandono às iniciativas 

unilaterais da prefeitura.

A base para esta reflexão são os resultados da pesquisa docente Um estudo sobre o uso de 

parques da cidade de São Pauloi. Os métodos da presente pesquisa incluem a investigação dos 

problemas e hábitos de uso de espaços livres do entorno imediato aos parques. Portanto, 

trata-se de uma abordagem não apenas do desenho do parque em si, mas de cada entorno de 

parque. Um parque com seu entorno representa um subsistema de espaços livres composto 

por praças, ruas, jardins e quintais particulares.

Este nível de aproximação onde parques importantes são tomados como centros de suas 

regiões permite uma visão diferenciada para o diagnóstico sobre o sistema de espaços livres 

da cidade de São Paulo.
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As afirmações são feitas com base em análises de amostras coletadas em campo, em que as 

respostas pertencem ao universo composto por adultos responsáveis por crianças de sete 

a dez anos que responderam questionários. Parte destes, que concordaram em fornecer 

mais detalhes em entrevistas de questões estruturadas, forma a fonte de informações para a 

verificação das opiniões a respeito dos espaços e as razões para usá-los com mais ou menos 

frequência, ou evitá-los.

O objetivo deste artigo é trazer algumas informações complementares sobre os sistemas 

de espaços livres do ponto de vista do uso e a apropriação. Sendo assim, agregam-se os 

resultados de testes e averiguações em escala limitada dentro dessa estrutura de maiores 

dimensões que é o sistema de espaços livres.

Uma hipótese que se coloca aqui é: A posição de espaços livres emblemáticos, como praças 

e, em especial, parques, marcam as distâncias a serem percorridas por usuários a partir de 

suas residências, e há uma lógica de uso que diz respeito à diversidade de atrações contidas 

em cada espaço livre.

Técnicas dos estudos ambiente-comportamento

Três foram as técnicas de pesquisa dos estudos ambiente-comportamento utilizadas como 

método de obtenção de informações sobre espaços livres tendo como foco o usuário dos 

espaços: observação sistemática, distribuição de questionários e condução de entrevistas 

(BECHTEL, 1987). As relações biunívocas entre ambiente construído e comportamento do 

usuário deste ambiente são estudadas de forma interdisciplinar, com origem na psicologia 

ambiental e verificam em que medida o ambiente afeta o comportamento e vice-versa 

(ORNSTEIN, 1995, p.12). Cada uma delas apresenta variações e adaptações conforme o 

local, a cultura dos seres humanos envolvidos, etc. Os recursos disponíveis para a pesquisa, 

tempo, período de aplicação dos métodos e obtenção de resultados propiciam maior ou 

menor aproximação para afirmações sobre a questão, entretanto, qualquer que seja o ponto 

de vista acrescentado, as possibilidades de explicação para o fenômeno de uso e apropriação 

de espaços livres se amplia em profundidade e extensão. Ultrapassa-se a visão de apenas um 

projetista ou de um pequeno grupo que decide o conjunto de ações de projeto para elementos 

da estrutura dos sistemas de espaços livres e traz outra dimensão para políticas públicas.

Os objetos de estudo

O Parque Ibirapuera, o Conjunto Parque Lina e Paulo Raia (inclui o espaço livre do Centro 

Empresarial Itaú Conceição), o Parque Cidade de Toronto, e o Parque do Carmo na cidade de 
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São Paulo foram analisados para o presente artigo. Estes parques são estudos de caso entre 

outros que ainda serão examinados: Parque Severo Gomes, Parque Guarapiranga, Parque 

Piqueri, Parque Villa Lobos, Parque da Juventude e Parque Burle Marx.

Cabe aqui registrar as razões para a definição destes elementos representativos em meio a 

tantos parques da cidade de São Paulo. Um dos critérios foi a consideração de regiões nas 

quatro direções da cidade: norte, sul, leste e oeste. Outro critério foi a escolha em função 

do desenho do próprio parque, onde encontramos configurações com características 

marcantes e com indicações de projetos diferenciados. Por exemplo, o Parque Cidade 

de Toronto da região norte que teve técnicos canadenses participando da elaboração do 

projeto, ou mesmo a mobilização da população residente no entorno do Parque do Piqueri, 

na região leste, que reivindicou equipamentos esportivos e que de alguma forma interferiu 

no desenho do espaço.

Segue uma breve descrição dos parques:

• Parque lbirapuera (Foto 1) (158,4 ha.; região sul; público): Espaço livre resultante de 

desapropriação e da organização de conjunto de edifícios para a comemoração do IV 

Centenário da cidade de São Paulo no ano de 1954;

• Parque Cidade de Toronto (10,91 ha., região norte; público): Na década de 1970, a 

Companhia City denominava “parte do sistema de recreio” a área de seu loteamento 

destinada à 20% da gleba a ser doada à municipalidade. Peculiaridade: Com a 

participação de técnicos da municipalidade de Toronto, o parque foi projetado e aberto 

em 1987;

• Parque do Carmo (150,40 ha.; região leste; público): Aberto em 1976, este espaço 

foi resultado de desapropriação de terras pela prefeitura, cujo estímulo partiu dos 

próprios proprietários para trazer vantagens inerentes à abertura de loteamentos em 

glebas vizinhas;

• Conjunto: Espaço livre do Centro Empresarial Itaú Conceição (Foto 2) (1,2 

ha.; região sul, público-privado) e Parque Lina e Paulo Raia (1,6 ha.; região sul, 

público): Junto à estação Conceição do Metrô, um espaço livre privado pertencente 

a uma corporação financeira foi integrado a uma área pública da rua e da estação, 

conseguindo a ligação de ruas em desnível. A proximidade com o parque público 

resulta em área significativa de espaço livre agrupado em um mesmo local da cidade.
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Foto 1 – Parque Ibirapuera: Vista para a “Ponte Metálica”. Foto do autor. 2014

Foto 2 – Conjunto do espaço livre do Centro Empresarial Itaú Conceição: parceria 
público-privada Foto do autor. 2014

Observação sistemática 

Para se conhecer um parque do ponto de vista de um pesquisador é necessário mais que 

uma simples visita. A técnica de observação sistemática mais divulgada foi desenvolvida 

por Whyte (1979) em Nova York para se avaliar as condições de uso dos espaços livre de 

negociação público-privada.

No presente estudo, os mapas comportamentais foram elaborados com o registro de posições 

de usuários no espaço em determinado horário e descrição das características físicas e de 

uso. Esses registros variaram não só ao longo do dia, mas também entre dias de semana e 
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dias em finais de semana. Seguindo um mesmo trajeto, foram marcadas as atividades dos 

usuários em todos os subespaços do parque. Cada mapa comportamental foi armazenado 

em uma camada de desenho, e ao sobrepor todas as camadas, visualizaram-se os locais com 

maior utilização (AKAMINE, 2004). Destacaram-se as inúmeras manchas formadas pela 

concentração de um grande número de pontos.

Distribuição de questionários 

Por experiência do próprio autor, é fácil afirmar que abordar usuários em pleno uso nos 

parques é tarefa com grande possibilidade de insucesso. Raras são as pessoas que respondem 

a perguntas em meio a sua programação, e para um desconhecido pesquisador que aparece 

repentinamente. Sem restrições de idade, sexo ou outra característica do usuário de 

parque, o universo de respostas acabou se tornando ínfimo, sem significado numérico. 

Optou-se por um universo de amostragem mais restrito, porém com maior número de 

respostas. A distribuição de questionários de preenchimento autoexplicativo foi escolhida 

pela possibilidade de distribuição por meio de escolas de ensino fundamental. Tais escolas 

se encontravam no entorno imediato de cada parque, e tinham alunos de primeira a quarta 

séries do ensino fundamental, ou seja, com a maioria composta por crianças de 7 a 10 anos 

de idade. Os questionários eram destinados não às crianças, mas sim aos seus pais ou 

responsáveis e foram distribuídos entre novembro de 2007 e dezembro de 2009.

Os resultados foram significativos em termos numéricos permitindo a visualização dos 

hábitos de uso dos respondentes.

Condução de entrevistas 

No final de cada questionário, havia um espaço para preenchimento nome e telefone para 

contado daqueles com interesse em falar mais sobre espaços livres da região. Apesar de ter 

número muito inferior se comparado aos dos questionários, as informações obtidas por 

meio de entrevistas foram mais ricas em detalhes e formaram indicativos para explicar 

fenômenos de uso. As perguntas incluíram explicações sobre opiniões, preferências e 

aversões a lugares de cada parque e da região. As indicações nos mapas foram úteis para 

comparar e explicar o que foi obtido nos mapas comportamentais.

Materiais e meios utilizados e parâmetros estatísticos 

Desenhos base dos parques para as observações sistemáticas foram obtidas no Laboratório 

QUAPÁ – FAUUSP, São Paulo. Lá, em anos anteriores, a equipe de pesquisadores já havia 

levantado o desenho de inúmeros parques e praças em várias localidades no país. Os 
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questionários fora m elaborados pelo autor e impressos com apoio da FAUUSP. Entre os 

anos de 2007 a 2009, a FAPESP foi a financiadora da pesquisa que possibilitou sua execução 

no Laboratório QUAPÁ.

A análise dos dados tem base em Estatística Descritiva para afirmações sobre o assunto. 

Uma medida simples é a marca dos 50%, onde qualquer número que descreve somatória 

tem seu valor significativo se estiver acima desta marca e menos significativo, se abaixo.

Análise das distâncias e parâmetros de projeto

Uma análise somente na escala dos sistemas de espaços livres evidencia elementos 

estruturais, com aprofundamento superficial em relação às partes, por isso contar com 

a contextualização de cada parque em sua região como elemento representativo para 

afirmações relativas aos sistemas aparenta ser de grande valia. Questões de acessibilidade, 

meios de transporte utilizados para se ir aos parques, distâncias percorridas a pé, nos dão 

uma dimensão humana do sistema.

O parâmetro distância de até 500 metros a ser percorrida a pé por usuários de espaços 

livres a partir de suas residências para ser considerada razoável é colocada à prova pela 

amostragem desta pesquisa. Grandes porcentagens de respostas revelaram uma disposição 

para se chegar a parques que variam de 10 a 30 minutos a pé (ver Gráfico 1). A partir de 30 

minutos, o número de respostas cai sensivelmente e infere-se do gráfico que a partir de 

distâncias maiores, há um desencorajamento para se deslocar até um parque.

Gráfico 1 – Respostas para “tempo a pé até o parque” em proporções para cada caso. 
Gráfico desenvolvido pelo autor. 2014.



170

O gráfico 2, adiante, já mostra uma concentração de respostas entre 10 e 20 minutos 

quando se utiliza veículos para ir ao parque. O tempo, pelo menos perceptivo, dentro desses 

parâmetros é aceitável para se ir a um parque. Nota-se que a pé, os tempos percebidos pelos 

usuários são mais variados.

Outros aspectos podem ser apontados como fatores que justificam um acréscimo de 

distância em relação a esta dimensão.

Cada parque representa um importante elemento entre praças, clubes públicos, ruas de 

lazer, e têm o papel de centro de órbitas dos espaços livres nas suas proximidades. Ao se 

identificar em um mapa os espaços livres citados nas respostas dos questionários, foi possível 

verificar que os parques são preferência dominante entre os usuários em detrimento de 

outros espaços livres.

Gráfico 2 – Respostas para “tempo em veículo até o parque” em proporções para 
cada caso. Gráfico desenvolvido pelo autor.

No caminho para a ida aos parques, ficam para trás vários espaços livres como praças e ruas. 

Com base no conjunto de entrevistas foi possível verificar que os parques são preferidos 

pela maior quantidade de atrativos que estão disponíveis. Áreas com brinquedos infantis, 

diversos ambientes para patinação ou skate, locais para andar de bicicleta, trajeto para 

caminhadas e diferentes paisagens são alguns dos atrativos relacionados.

Questão ambiental versus demandas por lazer da população 
de áreas urbanas 

Por um lado, as questões ambientais a que os sistemas de espaços livres estão sujeitas 

consistem de considerações que vão desde a reconstituição de matas ciliares em área 
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urbanizada, até a formação efetiva de corredores ecológicos (FORMAN, 1986). Não só a 

flora, mas também os animais se utilizariam desse sistema para promover o transporte de 

sementes, água, energia, etc. Por outro lado, a demanda por áreas de recreação e lazer da 

população é verificada e se torna evidente principalmente nas grandes cidades. A população 

precisa sair de suas casas, geralmente com espaços reduzidos, para relaxar do seu cotidiano 

estressante. Em especial, as crianças, em horários fora da escola não têm espaço para as 

brincadeiras, onde gastar suas energias e ter suas experiências ao tomar contato com o 

mundo exterior aos limites domésticos. Os adultos e idosos buscam alternativas de lazer e 

relaxamento (CARR. S et. al. 1992) em locais onde o contato com elementos naturais como a 

vegetação e massas arbóreas seja possível (Figura 1).

Figura 1 – Respostas para “atividades no parque” proporções dos totais de respostas 
Conjunto Parque Lina e CEIC (total 213) e Parque do Carmo (631). Gráfico do autor, 2014

A ideia de parque, desde a sua origem na Inglaterra para amenizar as duras condições de vida 

das populações durante a Revolução Industrial, é composta por elementos naturais como 

vegetação, e às vezes água, criando um ambiente bucólico em meio ao tecido urbanizado. 

A disposição das massas arbóreas e relevo distanciam ou isolam visualmente o usuário 

da paisagem formada por edificações e intensa movimentação de veículos. A necessidade 

de fuga da cidade para o campo pode ser feita de forma mais prática e acessível a uma 

maior parte da população por meio dos parques urbanos, se compararmos a viagens mais 

dispendiosas em termos de recursos e tempo. Os subespaços de um parque proporcionam 

aos usuários uma variedade estímulos diferentes do seu cotidiano. Pode-se garantir que a 

vida pública ocorra nesse espaço livre especial, pois pessoas diferentes, de todas as rendas, 

idades e sexos compartilham o mesmo ambiente. O ver e ser visto é possível nesse espaço. 

As possibilidades de interações entre as pessoas foram averiguadas durante as entrevistas, 

e algumas situações e espaços são mais propícios para que essa relação ocorra. Um exemplo 

é a interação entre pais nos parquinhos acompanhando seus filhos.

Como analisar se uma região possui uma boa distribuição ou não de espaços livres 

é possível por meio de mapeamento ou verificação por meio de imagens de satélite. 
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Entretanto a população residente, ao expressar suas opiniões sobre a área onde vive, revela 

com mais propriedade sobre essa caracterização de um bairro a respeito de infraestrutura 

e apropriação dos espaços urbanos. Descreve com mais propriedade, além da dimensão 

física, os problemas peculiares de cada local que não é possível um técnico imaginar, tais 

como avenidas com problemas de travessia, locais ermos com impressão de ocorrências de 

violência urbana, precariedade em pavimentação, ou dimensões de calçadas para se acessar 

espaços livres fixados como destino.

Resultados da pesquisa e aplicação 

A fixação de índices tais como distância razoável para se percorrer a pé, como os 500 metros, 

ou mesmo a quantia de 12,0 m2 de área verde por habitante são parâmetros abstratos que 

dispensam discussões sobre a qualificação de cada um dos elementos dos sistemas de 

espaços livre tendo em vista todo o conjunto. É provável que em um pós-segunda guerra onde 

a organização das cidades era urgente, a produção automobilística iniciava um processo 

revolucionário na economia mundial e o lançamento das ideias do urbanismo moderno 

foi construído com ícones de ruptura aos princípios anteriores, não houve condições de se 

elaborar ideias onde as peculiaridades de cada local fossem levadas em conta.

Na elaboração de políticas públicas que envolvam os sistemas de espaços livres, qualquer 

diagnóstico a respeito dos hábitos de uso e suas razões fundamentam novas ações de 

intervenção no espaço urbano. Da escala mais geral que engloba bairros, até a aproximação 

do detalhe do desenho de mobiliário pode-se tomar as informações trazidas pelo estudo 

do uso e apropriação pelos usuários para a fundamentação de decisões e estabelecimento 

de metas, ou uma melhor distribuição de espaços livres nos sistemas, com melhorias de 

ambientes urbanos e desenhos específicos de parques.

As limitações encontradas em função da amostragem definida neste estudo apontam para a 

necessidade de pesquisas futuras que possam abordar grupos maiores de usuários.

Faz-se necessária uma verificação constante ao longo do tempo e, em especial, após 

intervenções projetuais para se verificar as relações entre os espaços resultantes e os 

hábitos e opiniões acerca dos problemas e potencialidades que os sistemas de espaços 

livres apresentam.

Pesquisas como a realizada pelo autor poderiam ser executadas em outras cidades e com 

outros universos de amostragem para se comparar resultados e identificar as variáveis 

universais e específicas de cada local.
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ESPAÇOS LIVRES CORPORATIVOS: 
UMA POSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO 

DA PAISAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO

Arq. Fany Cutcher Galender (Pesq. Lab. QUAPÁ)

Introdução

Novas formas de ocupação do espaço urbano surgem nas cidades brasileiras desde o final do 

século passado, destacando-se obras implantadas no âmbito da iniciativa privada na capital 

paulistana. Sobressai, em meio às experiências do final dos anos 1990, o conjunto de edifícios que 

abriga escritórios, unidades residenciais e acomodações hoteleiras, conhecido como Brascan 

Century Plaza (Foto 1), localizado no bairro do Itaim Bibi, na esquina formada pelas ruas Joaquim 

Floriano e Bandeira Paulista, área outrora ocupada pela fábrica de chocolates Kopenhagen.

Foto 1 – Brascan Century Plaza (Acervo QUAPÁ). 2014

Sua dinâmica de apropriação é extremamente variada nos diferentes horários e dias da 

semana, agregando diversos grupos etários, que realizam, simultaneamente, atividades 

voltadas à prestação de serviços, ao trabalho, lazer e entretenimento. Sua ampla 

permeabilidade, no sentido de possibilitar alternativas de fluxos de circulação aos pedestres, 

é reforçada pela ausência de muros ou barreiras de qualquer natureza, criando espaços 

ambiental e visualmente convidativos, aliados aos serviços oferecidos em torno da praça 

central, onde há salas de cinema, restaurantes e comércio.
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A implantação diferenciada dos edifícios proporcionou a delimitação de subespaços de 

diferentes configurações, que, somados a um projeto paisagístico de excelente qualidade, 

permitem uma riqueza de vivências cotidianas pouco encontrada em São Paulo.

Talvez, um dos precursores deste tipo de espaço seja o projeto da Cetenco Plaza (Fotos 2 e 3), 

na avenida Paulista, no início da década de 1980 ou, ainda, o projeto do Centro Empresarial 

Itaú Conceição (Foto 4), junto à estação do Metrô de mesmo nome, cujo projeto se inicia 

em 1980 e tem sua obra concluída em 1985. São intervenções que, pela intenção de projeto, 

vão além das limitações do parcelamento do solo, criando, através do seu desenho, novas 

possibilidades espaciais urbanas, que articulam o lote ao tecido urbano do entorno imediato, 

promovendo a continuidade do percurso e a fruição do ambiente urbano.

Foto 2 – Cetenco Plaza I (Acervo QUAPÁ). 2014

Foto 3 – Cetenco Plaza II (Acervo QUAPÁ). 2014
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Foto 4 – Centro Empresarial Itaú Conceição (Acervo QUAPÁ). 2014

Desta maneira, assegura-se o provimento de espaços livres de uso público graças à criação 

de praças (Foto 5) integradas às calçadas lindeiras e conexões entre diferentes áreas, através 

de espaços adequadamente tratados, com bancos, espelhos-d’água e plantio arrojado. 

Nestes dois casos, tanto os espaços públicos como os privados são objetos de projetos que 

transpõem a barreira da propriedade em prol da unidade da proposta funcional e estética.

Foto 5 – Praça do Complexo Brasilinvest – uma das primeiras praças corporativas da 
cidade (Acervo QUAPÁ). 2014

A consolidação de um modelo

Projetos mais recentes, já nesta segunda década do século XXI, pontuam nas novas 

centralidades surgidas na cidade de São Paulo, como o eixo da Av. Berrini/Marginal do Rio 

Pinheiros. Nesta região predominam projetos que configuram espaços livres ainda muito 

fragmentados, oriundos da legislação urbanística municipal. Destinados à áreas de lazer e 

convívio, agregam jardins e estacionamentos voltados exclusivamente aos condôminos e 
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visitantes, sendo intensamente controlados e vigiados. Um excelente projeto paisagístico 

ainda neste eixo, totalmente construído sobre lajes, é a sede do Bank Boston (Foto 6), que em 

uma generosa e contínua área, oferece um espaço intensamente arborizado, com ambientes 

de características espaciais variadas, apresentando uso expressivo da vegetação em seus 

diferentes extratos e utilização intensiva de espelhos d’água. São todos estes exemplos 

de projetos de paisagismo sofisticados, que visam à valorização do empreendimento e da 

arquitetura, mas com alguns poucos casos de conexão com a rua ou o seu entorno imediato.

Foto 6 – Sede Bank Boston (Acervo QUAPÁ). 2014

Outra experiência importante é o Eldorado Business Tower (Fotos 7 e 8), localizado na Av. 

das Nações Unidas, lindeira à Marginal Pinheiros, próximo à Av. Rebouças, que estabelece 

uma conexão entre o novo edifício de escritórios e o Shopping Eldorado, permitindo uma 

circulação diferenciada não somente aos usuários do prédio mas também os da Estação 

Hebraica-Rebouças do Trem  Metropolitano ao centro de compras, através de praça e 

passarela que passa sobre o grande e árido estacionamento descoberto existente. Constitui-

se em eficiente e agradável percurso, acessível a qualquer usuário.

Foto 7 – Eldorado Business Tower I (Acervo QUAPÁ). 2014
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Foto 8 – Eldorado Business Tower II (Acervo QUAPÁ). 2014

No bairro do Itaim Bibi, não muito distante da Brascan Century Plaza, temos uma situação 

hibrida recente, o Edifício Infinity Tower (Fotos 9 e 10), que mescla uma tentativa de conjugar 

uso público e privado, onde somente a circulação irrestrita é permitida por entre a marquise 

constituída pelo primeiro pavimento da torre única e os jardins. Contudo, a permanência 

efetiva é destinada somente aos usuários do edifício corporativo.

Foto 9 – Edifício Infinity Tower I (site: www.aecweb.com.br). 2014

Foto 10 – Edifício Infinity Tower II (site: www.aecweb.com.br). 2014

Nas imediações dos Shopping Morumbi e Market Place e com fácil acesso à Estação 

Morumbi do Trem Metropolitano, temos mais um complexo empresarial, o Edifício Rocha 
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Verá (Fotos 11 e 12), constituído por 4 torres de 17 pavimentos, uma das raras exceções 

nas iniciativas atuais verificadas em São Paulo, por permitir franca acessibilidade 

pública, permanência desejável e sem restrições aos frequentadores.

Foto 11 – Edifício Rocha Verá (Acervo QUAPÁ). 2014

Foto 12 – Praça do Complexo Rocha Verá (Acervo QUAPÁ). 2014

O potencial transformador do espaço livre corporativo 

Apesar de já decorrido tanto tempo desde as duas primeiras intervenções, algumas questões 

ainda se colocam: como criar novas propostas espaciais para as cidades que possam ir 

além das amarras da legislação e das convenções (modelos tradicionais x novas tipologias, 

associadas a novas linguagens e necessidades urbanas) e que integrem, por meio dos espaços 

livres, o tecido preexistente do entorno, estimulando sua requalificação?
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Uma possibilidade de revisão das atitudes profissionais se assenta na mobilização 

dos técnicos em focar as ações tanto no conceito de vida pública como (mas não só) no 

espaço público propriamente dito. Isto é, propor soluções em que a propriedade e a gestão 

fossem além do público e privado strictu senso, levando os usuários – a quem não interessa 

diretamente os mecanismos jurídicos quando da apropriação do espaço livre – a ocupar e 

usufruir os espaços da cidade.

É fundamental ir além das intervenções pontuais e ampliar o escopo destas ações, 

planejando setores mais amplos da cidade, mantendo o objetivo primordial de estimular 

o convívio da população urbana e relevar, sobretudo, o papel das ruas e calçadas como 

elemento integrador da cidade. Outra pergunta volta-se para a ausência de ações do 

mercado imobiliário, que não reproduz soluções de igual qualidade espacial às descritas, 

quando sabemos que o caso Brascan é considerado um sucesso em termos empresariais. 

Por que não são construídas outras obras que sigam estes parâmetros, que, notadamente, 

valorizam tais empreendimentos e agregam fatores positivos ao tecido urbano?

Acredito que, como arquitetos e urbanistas, seria bastante profícuo avançar neste 

debate, propondo a adoção de medidas que flexibilizem os critérios da legislação vigente, 

aproveitando a política de Operações Urbanas para, efetivamente, desenhar além do lote, 

articulando e integrando pelo menos um conjunto significativo de quadras e seu sistema 

viário próximo.

Em situações menos favoráveis, a quadra, enquanto unidade de desenho urbano, deveria 

ser pensada de maneira mais adequada, com a observação de critérios de implantação das 

edificações que gerassem espaços livres apropriados, definindo, inclusive, o caráter das 

conexões com o restante da cidade, evitando o uso excessivo de muros e fechamentos, que 

reforçam o isolamento do conjunto.

Medidas já previstas no Estatuto da Cidade – que induzem, por exemplo, a troca de potencial 

construtivo em favor do espaço livre público – também contribuem para o incremento da 

qualidade paisagística das cidades. Algumas diretrizes a serem estabelecidas, referentes 

às características das próprias edificações, como a fachada ativa (incluída no projeto 

de revisão do Plano Diretor de São Paulo em 2013), seriam igualmente interessantes e 

complementares, uma vez que poderiam estimular a circulação do pedestre e a fruição da 

paisagem urbana através de aberturas e passagens devidamente previstas para conectar os 

espaços, expandindo o limite entre público e privado. Em síntese, um leque de possibilidades 

se abriria se nos permitíssemos observar e vivenciar a cidade à luz das novas formas de 

sociabilidade e demandas.
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Associa-se ainda a necessidade do estudo aprofundado da legislação de outras cidades, tais 

como Nova York, São Francisco, Melbourne ou Vancouver para análise acurada de cada 

contexto urbano e seus critérios para a formação de um arcabouço de referências que possam 

auxiliar na construção de mecanismos próprios, adequados à nossa realidade sociocultural 

contribuindo para a melhoria da paisagem urbana paulistana.

Concluindo, a criação de espaços livres não mais de uso exclusivamente interno e de grande 

qualidade urbanística poderiam contribuir para alterar a configuração físico-espacial da 

cidade consolidada, imprimindo novas possibilidades de percepção e experimentação do 

espaço urbano.
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SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES 
E FORMA URBANA DE UMUARAMA

Silvio Soares Macedo (FAUUSP) 

Alexander Fabbri Hulsmeyer (Doutorando FAUUSP) 

Introdução

O estudo de caso é o sistema de espaços livres e o reflexo sobre a forma urbana da cidade de 

Umuarama, distante 170 quilômetros de Maringá. Situada a 23°47’S de latitude e a 58°18’W 

de longitude, na chamada Mesorregião Noroeste do Paraná (Figura 1, adiante), cuja história 

da ocupação regional iniciou-se essencialmente a partir da década de 1940, decorrente da 

expansão acelerada e extensiva da fronteira agrícola estadual, liderada pela atividade cafeeira.1

Suas principais atividades estão relacionadas ao setor de comércio e serviços, e as restantes 

estão distribuídas entre a indústria de alimentos, têxtil e agropecuária, respectivamente. 

Conhecida como Cidade Universitária, é polo regional em prestação de serviços nas áreas de 

saúde e educação em ensino médio e superior e pode-se afirmar que essa seja a sua maior 

potencialidade para atingir um desenvolvimento sustentável.

Figura 1 – Mesorregião noroeste do Paraná e suas microrregiões. Fonte:I BGE. Base 
Cartográfica: ITCG (2010). Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/pdf/mapas>. 
Acesso em: 22 set. 2012. Modificado pelo autor. 2013.

Caracterização do município 

A mesorregião Noroeste está localizada, em toda a sua extensão territorial, no Terceiro 

Planalto ou Planalto do Trapp do Paraná, constituído por derrames basálticos. A conformação 

1 Cf. ROSANELI, 2009.
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de sua paisagem é bastante uniforme, em relevo suavemente ondulado, e a uma altitude 

média de 300 metros acima do nível do mar. Nesta porção do Terceiro Planalto encontra-se 

a formação arenito Caiuá (Figura 2, adiante), que associada ao clima da região, deu origem 

a solos com séria suscetibilidade à erosão hídrica e eólica e à baixa fertilidade.2

Composta por 61 municípios, a mesorregião Noroeste é dividida em três microrregiões 

polarizadas pelos municípios de Umuarama, Paranavaí e Cianorte, ocupando cerca de 12,4% 

da área do Paraná. Com uma população estimada em 2013 de 709.132 habitantes, responde por 

aproximadamente 7,0 % da população do Estado. A maioria dos municípios que compõem 

esta mesorregião tem população abaixo de 20.000 habitantes. Apenas os municípios de 

Umuarama e Paranavaí têm população superior a 80.000 habitantes, seguidos por Cianorte 

(IBGE, 2010). Estes dados denotam a concentração da população regional em poucos polos 

e em seus entornos.

A mesorregião Noroeste paranaense desenvolveu uma trajetória de urbanização muito 

semelhante a do Paraná, fortemente condicionada pelos fluxos de evasão das áreas rurais 

para os centros urbanos próximos e para outras regiões do Estado ou além de suas fronteiras.

O grau de urbanização da mesorregião noroeste é o quarto do Estado, com 83,40% (IBGE, 

2010), mas a densidade demográfica em 2013 era de apenas 28,65 hab./km² o que revela o 

crescente êxodo rural e o quadro de esvaziamento populacional dos aglomerados menores.

Figura 2 – Formação Arenito Caiuá, dentro do Grupo Bauru: indicação de Umuarama 
em amarelo. Fonte: Mineropar. Disponível em: <http://www.mineropar.pr.gov.br/>. 
Acesso em: 22 set. 2012, modificado pelo autor. 2013.

2 IPARDES, 2004.
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Em Umuarama, o grau de urbanização saltou de um grau pouco superior a 10% nos primeiros 

anos após a implantação da cidade no fim dos anos 1950, atingindo 77,3% em 1991, e 92,82% em 

2013. O Paraná, partindo de uma base pouco superior (36,1%), alcançou os 85,3% em 20103.

Essa abrupta transferência de populações rurais para as áreas urbanas dos municípios 

comprometeu as estruturas administrativas e ambientais, onerou a oferta de infraestrutura e 

serviços e exigiu aportes de recursos correspondentes para suportar as demandas acrescidas.

Umuarama, em virtude da sua projeção regional, é classificada pelo IBGE4 como Centro Sub-

Regional, e cidade polo da microrregião que leva o seu nome: a microrregião de Umuarama 

engloba 21 municípios, e tem uma população estimada em 275.238 habitantes5 com um menor 

grau de urbanização quando comparada à mesorregião e ao resto do Estado6. Os dados da 

meso e da microrregião contrastam com os dados socioeconômicos de Umuarama (tabela 

5.1). Segundo dados do IPARDES7 entre os anos 1991, 2000 e 2010, o IDH-M de Umuarama 

foi respectivamente de baixo, médio a alto (Tabela 1, adiante).

Entre os anos de 2000 e 2010, Umuarama foi o único município da microrregião que 

apresentou taxa de crescimento positiva, enquanto todos os demais, com exceção de Altônia 

e Douradina, apresentaram decréscimo de população.

Umuarama contava em 2011 com uma população de 100.676 habitantes, em 2013 foi estimada 

em 106.387 (IBGE, 2013). A cidade teve sua importância no cenário regional corroborada pela 

criação, em 2012, da Região Metropolitana de Umuarama8, que inclui 23 municípios.

3 IBGE, 2010.
4 Ibidem.
5 IBGE, 2013.
6 Comparativamente à população do Brasil, enquanto no decênio 1970-80 o país crescia a taxas de 2,5% a.a., 

o Paraná apresentava um crescimento de 0,97% a.a. Contrariando a redução contínua das taxas brasileiras, 
nos anos seguintes, entre 1991-00, o Paraná experimentou uma recuperação, mas retomou a situação de 
declínio na década seguinte, fechando o intervalo 2000-10 com a taxa de 0,89%

 a.a. Entretanto, em 2010 o Estado registrou 85,3% da população vivendo em áreas urbanas, enquanto o 
Brasil 84,4%. Em 2010 o IBGE registrou na mesorregião Noroeste a maior proporção no grupo etário entre 
20-24 anos. Por outro lado, apresentou um dos mais altos níveis do Estado de população idosa, com o índice 
de 43,8%. (MAMMARELLA, 2012). Disponível em: <http://observatoriodasmetropoles.net/download/PR_
Censo2011.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2013.

7  Instituto paranaense de desenvolvimento sócio e econômico. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/
index.php?pg_conteudo=1&cod_conteudo=27>. Acesso em: 11 nov. 2013.

8 A Região Metropolitana de Umuarama é uma região metropolitana brasileira, localizada no Paraná, e 
instituída pela Lei Complementar Estadual nº 149, de 24 de agosto de 2012. Segundo o Instituo Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a Região apresentava em 2010 cerca de 296.756 habitantes. Além de 
Umuarama, os municípios que fazem parte da Região Metropolitana são: Alto Paraíso, Cruzeiro do Oeste, 
Ivaté, Perobal, Maria Helena, Xambrê, Altônia, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul, Esperança Nova, Cafezal 
do Sul, Cidade Gaúcha, Douradina, Francisco Alves, Icaraíma, Iporã, Mariluz, N o v a  Olímpia, Pérola, 
São Jorge do Patrocínio, Tapejara e Tapira. Disponível e m : <http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_
Metropolitana_de_Umuarama>. Acesso em: 21 jan. 2014.
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Perfil urbano

De acordo com os levantamentos divulgados pelo DETRAN-PR (Departamento de Trânsito 

do Paraná), a frota de veículos vem crescendo em ritmo acelerado em Umuarama. De 

2010 a 2011, a frota de veículos saltou de 53.592 para 57.543, um aumento de 7,4%. Eram 

29.360 carros e 16.799 motos.9 Com esta frota, Umuarama já tinha 16.240 veículos a mais que 

Cianorte (41.303), 10.649 a mais que Paranavaí (46.894).

Tabela 1 – Comparação entre indicadores socioeconômicos meso, microrregião e o 
município *IBGE, 2010; **IBGE, 2013.

Em janeiro de 2012, a quantidade já havia passado de 60.761 veículos. E em abril de 2013, 

houve um acréscimo de 4.142 veículos nas ruas da cidade, saltando para 64.903 veículos. 

Até outubro de 2013, Umuarama já contava com 67.907 veículos circulando pela cidade. São 

mais de 34 mil carros, mais de sete mil caminhonetes e utilitários, quase 13 mil motocicletas 

e mais de 240 ônibus de transporte coletivo.10 Ou seja, houve um aumento de 14.315 veículos 

em 3 anos. Se  por um lado isto espelha o crescimento da cidade e uma maior mobilidade 

para a população, os impactos sobre o sistema viário são enormes, e passaram a demandar 

planejamento e ações no mesmo ritmo.

Nos últimos anos, programas governamentais de estímulo à construção civil e as 

circunstâncias econômicas nacionais e locais, impulsionaram a expansão das cidades 

médias, entre elas Umuarama. A aprovação de novos loteamentos e projetos arquitetônicos 

vem batendo sucessivos recordes nos últimos anos. 

9 Jornal a Tribuna Hoje, 2011. Disponível em: <http://www.portalumuarama.com.br/noticia.php?id=2322>. 
Acesso em: 06 jul. 2011.

10 Jornal a Tribuna Hoje, 2014. Disponível em: <http://www.portalumuarama.com.br/noticia.php?id=16454>. 
Acesso em: 08 jan. 2014.
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Na edição 2012 da pesquisa IPCM Marketing, que mapeia o potencial de consumo das 

cidades brasileiras, Umuarama da 17ª colocação no Paraná subiu para a 15ª posição. Porém, 

ao levar em conta o índice de variação do potencial de consumo de 2011 a 2012, a cidade ficou 

entre as quatro primeiras cidades do estado, ficando atrás apenas de Maringá, Ponta Grossa 

e Cascavel. Numa visão regional, Umuarama está à frente de outros polos, como Paranavaí, 

Campo Mourão e Cianorte.

De acordo com a pesquisa, enquanto em outras cidades a demanda por commoditties e 

produtos agrícolas fomenta o crescimento, como no oeste paranaense, em Umuarama um 

dos principais balizadores, indubitavelmente, é o mercado imobiliário.

A construção civil registra os maiores índices de crescimento das últimas décadas e o número 

de loteamentos surpreende. Levantamento feito pela Secretaria de Obras e Urbanismo da 

Prefeitura, englobando o período de um ano, entre maio de 2010 e maio de 2011, a expansão 

urbana de Umuarama contou com 20 novos loteamentos aprovados que, juntos, ocupam 

uma área de 1.676.051,47 metros quadrados, ou 167,60 hectares.

A força do setor imobiliário na cidade pode ser sentida nos volumes de dinheiro, e o 

impacto na economia regional. Considerando os números deste período referente aos 20 

loteamentos, a estimativa é que se tenha gerado 230 milhões de reais só com a venda dos 

terrenos11. Somando-se o gasto estimado com a construção das residências o valor estimado 

chega a 770.000.000 milhões de reais. Ou seja, o setor imobiliário teria mobilizado, em um 

ano, nada menos do que um bilhão de reais em Umuarama.

Em 2011, a prefeitura liberou projetos para a construção de 264,4 mil m² de obras, o maior 

volume desde 2003. O índice sucedeu o total de 2010 (230,4 mil m²), que já superava todos 

os anos anteriores. Os menores volumes de obras foram liberados em 2006 (92,7 mil m²) 

e 2007 (94,8 mil m²). Em 2011, Paranavaí, por exemplo, liberou 34 mil m2 de construção 

no primeiro quadrimestre, ao passo que Umuarama liberou aproximadamente 65 mil m2. 
Outros municípios referenciais, como Toledo e Campo Mourão, não ultrapassaram 50 mil 

m2 de projetos arquitetônicos liberados.12

Diante de tal crescimento da expansão urbana, a administração pública municipal, decretou 

a suspensão temporária das aprovações de loteamentos residenciais em Umuarama em 

dezembro de 2011, pelo prazo de 180 dias. Os motivos alegados foram a necessidade de 

se estabelecerem regras “fundamentais para garantir uma expansão urbana ordenada, 

11 Como parâmetro, as receitas totais do município em 2012 somaram 170.319.702,47 milhões de reais. Fonte: 
Prefeitura Municipal de Umuarama, 2013.

12 Jornal Ilustrado, 2012. Disponível em: <http://www.ilustrado.com.br/2011/ExibeNoticia.
aspx?NotID=27118&tipo=impressao>. Acesso em: 20 jul. 2012.
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sem transtornos para a população e o meio ambiente”. A administração reconhecia que o 

elevado número de pedidos de aprovação de loteamentos exigia estudos pormenorizados 

das diretrizes do sistema viário existente (ou projetado), relacionado aos loteamentos 

pretendidos, a fixação de zonas de uso predominante de acordo com a Lei de Zoneamento 

de Uso e Ocupação do Solo Urbano, além de estudos mais “aprofundados da localização das 
áreas institucionais e dos espaços livres de uso público, de acordo com as prioridades para 
cada zona da cidade”. Também das faixas sanitárias para escoamento de águas pluviais e 

outras faixas não edificáveis; e da relação de equipamentos urbanos (creches, escolas, postos 

de saúde) que deverão ser projetados e executados.

Após a liberação das aprovações, já havia mais 36 loteamentos a espera de aprovação. E de 

acordo com dados da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), só nos primeiros 

cinco meses de 2012 foram 31 mil ligações de água, enquanto durante todo ano de 2002 

foram registrados 24,44 mil ligações. Contudo, apesar de poder até terem sido incluídas 

melhoras em alguns critérios de aprovação, em relação aos espaços livres públicos, a análise 

da legislação parece não demonstrar tal preocupação.

A Figura 3 mostra a expansão urbana em termos espaciais a cada ciclo de cinco anos, 

tomando como base o projeto implantado nos anos 1960. Os novos loteamentos são 

apresentados a partir do período entre 1959-1979 (Lei antes da 6.766/79), no período de 

1979 até 2004, quando foi aprovada a Lei 127/2004 de Parcelamento do Solo, junto ao Plano 

Diretor de 2004. E de 2004 até o início de 2012, quando houve a paralização das aprovações 

dos loteamentos. 

A figura 4 apresenta o crescimento total no período, onde a área relativa à expansão já 

representava no início de 2012 um aumento de 178% em relação ao limite original do projeto 

da cidade. Mas este crescimento não parou por aí, e nem dá sinais de que vá parar. Em 

setembro de 2013, outro recorde histórico foi superado pelo setor da construção civil. Com 

base nos números fornecidos pela Diretoria de Planejamento Urbano da Prefeitura, o 

município teve 80.500 metros quadrados de projetos aprovados para obras. Foi o maior 

volume para um único mês em 10 anos, e bem acima do recorde anterior, que era de 50.077 

metros quadrados, aprovados em março de 2005.

Na tabela 2 este crescimento espacial pode ser comparado com o crescimento populacional. 

Quanto à população total do município, de 1960 até as estimativas de 2013 pelo IBGE, pouco 

variou e até reduziu. Contudo, a população urbana, foco do nosso interesse, triplicou, quando 

tomado por base o senso de 1960. Para o sistema de espaços livres urbano é esta população 

que interessa, e não a total do município, incluindo a zona rural.
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Historicamente, no Brasil, sabe-se que todo surto de expansão imobiliária traz grandes 

impactos às cidades: problemas ambientais, segregação, defasagem de investimentos em 

infraestrutura, carência de espaços livres e sobrecarga do sistema viário.

Figura 3 – Evolução da expansão urbana por quinquênio (sem escala) Fonte: Decretos 
de aprovação de loteamentos. Elaborado pelo autor. 2013.

Figura 4 – Áreas originais do plano inicial de Umuarama (1959) e a área de expansão 
a partir de 1969 até o começo de 2012. Fonte: P.M.U. Elaborado pelo autor. 2013.
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Devido principalmente à falta de opções para um possível crescimento físico previsto das 

cidades, característica atribuída a alguns dos projetos da CMNP, o processo de expansão 

urbana ocorreu através da implantação de loteamentos baseados nos antigos lotes rurais. 

As áreas anteriormente ocupadas pelas chácaras, e glebas rurais presentes nas áreas 

periurbanas, possuem formato estreito e comprido, delimitado pelas estradas (espigões) 

e pelos fundos de vale (acesso à agua) (Figura 5, adiante). Forma bem adaptada ao meio 

rural, mas não aos parcelamentos para fins urbanos, e que acabou sendo determinante para 

a configuração típica dos novos loteamentos. Nos novos loteamentos (Tabela 2), o padrão 

de parcelamento a partir da malha ortogonal foi mantido, mas sem a mesma criatividade e 

flexibilidade em relação ao sítio natural (Foto 1).

Período Populações
Grau de 

Urbanização

N.º 
de

Loteamentos 
Aprovados

Expansão 
Urbana 
(x1000/

m²)

Crescimento 
Espacial por 

período
(%)

Crescimento 
Espacial 

Acumulado 
(%)

Urbana Rural Total

1956-59 5.829 50.065 55.894 10,4% ---
8.000

(projeto 
original)

--- ---

1960-69 33.280 80.417
113.697
(Censo 
1970)

29,27% 01 217,8 2,72% ---

1970-79 59.879 40.676
100.555
(Censo 
1980)

59,54% 31 3.501,15 43,75% 46,47%

1980-89 77.541 22.708
100.249
(Censo 
1991)

77,35% 18 2.286,0 28,57% 75,04%

1990-99 82.625 8.065
90.690
(Censo 
2000)

91,11% 47 3.540,0 44,25% 119,29%

2000-2009 93.455 7.221
100.676
(Censo 
2010)

92,82% 45 2.346,0 29,32% 148,61%

*até 
27/10/2011

98.940 7.447 106.387** --- 24* 2.060,5* 25,77% 174,38%

Total 166 13.951,0 174,38%

Tabela 2 – Crescimento de Umuarama Populacional e Espacial. FONTE: modificado de 
IBGE - Censo Demográfico (2010); PMU. (** estimativa do IBGE, 2013).

Perderam-se também as demais qualidades referentes ao papel dos espaços livres públicos 

como estruturadores da forma urbana, incluindo-se aí o sistema viário, e os demais espaços 

livres públicos.
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Figura 5 – Mapa da estrutura fundiária original de Umuarama: notar que apesar de 
não haver áreas reservadas para futuras expansões, a CMNP deixou áreas parceladas 
no projeto que não foram implantadas. (Modificado de CMNP, 1956, 2003)

Foto 1 – Loteamento padrão sobre gleba rural em Umuarama. Acervo pessoal, 2012.

Além das diferenças morfológicas em relação aos loteamentos, os padrões de ocupação 
também vêm sendo alterados com a diminuição dos lotes, perda de recuos, e a consequente 
diminuição dos espaços livres privados. Os passeios públicos também vêm sendo 
gradativamente reduzidos. Somam-se a esta situação os interesses imobiliários que na 
maioria das vezes priorizam apenas o número de lotes por área parcelada. 

Novos tecidos vão sem formando também com a implantação dos chamados “loteamentos” 
fechados e condomínios. O medo da violência tem sido responsabilizado pela proliferação 
em larga escala dos “condomínios” no Brasil e seus equivalentes em diversos países. No 
Brasil, este processo iniciou-se nos anos 1970 e 1980 nas metrópoles, e nas cidades médias 
interioranas intensificou-se a partir das décadas 1990 e 2000. Muitos desses “condomínios” 
são, pela legislação em vigor, ilegais, pois se tratam de loteamentos fechados. Os efeitos, 
que poderiam ser minimizados com uma legislação mais específica e criativa, ocorrem 
sobre: a permeabilidade do sistema viário; a privatização de espaços livres que deveriam ser 
públicos; o fechamento com muros as divisas das áreas de preservação permanente; e sobre 
o padrão de longo prazo de expansão do tecido (Fotos 2 a 5).
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Este padrão de crescimento vem fragmentando e desconfigurando a forma urbana, onde os 

novos tecidos urbanos que surgem, isolam-se formalmente, espacialmente, ambientalmente 

e socialmente, prejudicando a circulação e a acessibilidade por ruas interrompidas ou altos 

muros 13 (Fotos 6, 7 e 8).

Fotos 2 a 5 – Além dos loteamentos convencionais, outros padrões de tecido urbano 
em Umuarama são estimulados pela oferta de crédito (da direita para esquerda): 
a. conjuntos habitacionais oriundos de políticas públicas continuam a utilizar áreas 
distantes da infraestrutura urbana existente; b e c. pequenos loteamento particulares 
compartilham a preferência do modelo “condomínio” e “loteamento” fechado como 
os de alto padrão; d. área de grande expansão onde podem ser encontrados os dois 
modelos citados, de alto e de baixo padrão. Acervo pessoal, 2013.

Foto 6 – Loteamento fechado, onde muros de mais de seis metros causam o 
emparedamento do fundo de vale, um dos únicos na cidade delimitados por via. Acervo 
pessoal, 2013.

13 A Lei n. 310/2011, no seu artigo fixa: “Art. 8º. As divisas dos loteamentos fechados deverão ser cercadas com 
muros de alvenaria, com altura mínima de 3,00m (três) metros e máxima de 4,00m (quatro) metros ficando 
facultativa a instalação de grades de ferro ou metal”. 
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Foto 7 – Vista da rua emparedade da imagem anterior a partir da visão do pedestre: 
entre o muro e o matagal. Acervo pessoal, 2013. 

Foto 8 – O outro lado da rua emparedade, mostrando a situação do fundo de vale a 
sua frente. Acervo pessoal, 2013.

Nas figuras 6, 7 e 8 são apresentados mapas criados a partir de um banco de dados 

georreferenciado que possibilita o cruzamento de várias destas informações. A densidade 

habitacional líquida da cidade, por exemplo, informa com clareza as áreas onde cada 

tipo de sistema de espaços livre é mais necessário assim como sua função primordial. Já 

o mapeamento tipológico das quadras, torna possível a leitura tridimensional, como a 

distribuição de conjuntos habitacionais ou loteamentos fechados.

Na figura 9 é apresentado o mapa síntese dos principais sistemas de espaços livres públicos, 

destacando-se o sistema de práticas sociais, sistema de áreas de conservação e o de sistema 

hídrico e de drenagem.

O desinteresse que parece pairar sobre estes espaços livres é contraditório, pois em todos os 

loteamentos e condomínios fechados os espaços livres de recreação são áreas públicas dadas 

em concessão de uso por 30 anos aos moradores. E dificilmente são exigidas contrapartidas 

dos loteadores, com doação significativa de áreas fora dos limites dos loteamentos fechados.
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Entretanto, não é possível planejar os sistemas de espaços livres, principalmente quando se 

espera que eles tenham um papel estrutural da forma urbana, seja através do sistema viário ou 

de outros sistemas sem um conjunto básico de informações. Os dados mapeados espacialmente 

com informações relativas às características como demanda de uso, distribuição, funções 

primordiais, suporte físico, possibilidade de conexão são imprescindíveis.

Figura 6 – Mapa de uso do solo de Umuarama. Elaborado pelo autor. 2013.

Figura 7 – Mapa de densidade habitacional líquida a partir dos dados do IBGE, 2010. 
Elaborado pelo autor. 2013.
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Figura 8 – Mapa tipológico das quadras de Umuarama. Elaborado pelo autor. 2013

Figura 9  –  Mapa síntese dos principais espaços livres e equipamentos recreativos e 
esportivos de Umuarama em 2012. Elaborado pelo autor. 2013.
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A análise destes mapeamentos mostra que apesar de todas as alterações de legislação 
e descaracterização das normas iniciais, a estrutura básica da parte planejada da cidade 
mantém uma estabilidade e se sustenta.

O mapa de uso de solo mostra as áreas de centralidade polar e linear: ao longo da Avenida 
Paraná, principal avenida da cidade e onde está concentrado o comércio da cidade, a região 
central. E ao redor, alguns pequenos subcentros de bairro. Esta configuração responde ao 
zoneamento adotado originalmente, dividindo a cidade em regiões de alto e baixo padrão 
residencial e áreas de comércio e indústrias.

Sistema de espaços livres e forma urbana 

Este crescimento urbano vertiginoso que Umuarama vem apresentando não é uma 
novidade para o norte no Paraná. Entre 1926 e 1966, 96 cidades novas foram fundadas por 
diferentes companhias imobiliárias na chamada “fronteira do café” do Paraná,14 entre elas 
Umuarama. Mas o fator marcante que diferencia sobremaneira estas duas fases, é que em 
1956 Umuarama possuía um projeto, um plano de cidade concebido na “prancheta”, pelo 
engenheiro geodésico Wladimir Babcov, funcionário da CMNP15.

Assim como em Londrina, Maringá e Cianorte, o fato de ser planejada possibilitou um papel 
de destaque ao sistema de espaços livres na estruturação da sua forma urbana. Umuarama, 
último núcleo-polar implantado pela CMNP (Figura 10), diferencia-se morfologicamente das 
demais cidades projetadas, e apesar de não apresentar o mesmo rigor técnico à adaptação da 
topografia existente, nem a mesma clareza compositiva de traçados anteriores, ainda assim, 
ainda goza de grandes qualidades em relação à configuração dos espaços livres públicos: a 
organização morfológica e a composição estética, destacadamente a relação entre o sistema 
viário e as praças rotatórias.

Figura 10 – Os três Nortes e as quatro cidades polo. Fonte: Silva, 2009.

14 ROSANELI, 2009
15 Companhia Melhoramentos Norte do Paraná
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Os espaços livres, destacadamente as praças, assumiam um papel funcional, mas também um 

papel simbólico quanto ao aspecto cívico, assim como os parques e os grandes monumentos 

assumiram no movimento City Beautiful americano. Como afirma Yamaki16: [...] em relação 

às Praças, o espaço livre é intencional”. Diretamente relacionadas à conformação dos 

centros religiosos, político-administrativos e comerciais, muitas destas praças rotatórias 

originaram subcentros em áreas residenciais que os remetem “momentaneamente aos 

projetos polinucleados do Concurso de Camberra (1911)”.17

Em entrevista à Yamaki e Barnabé18, o autor do projeto da cidade Wladmir Babkov ressalta 

que o essencial num projeto de cidade era: “Praça Principal, Comércio, Praça da Igreja, 

Escola e Cemitério”. Estes espaços criam os marcos que mapeiam a paisagem urbana.

As praças criadas com estas características, apesar dos projetos deficientes e problemas 

de manutenção típicos da maioria das praças brasileiras, ainda mantêm o seu papel 

simbólico e funcional.19

Em uma matéria publicada em 2010 no jornal local20, a área do entorno da praça é reconhecida 

como “bairro” Praça Anchieta (Foto 9). Descrevendo o comércio local, o jornal listava: “pelo 

menos 15 bares, 2 açougues, 2 mercados, 3 escolas, farmácia, depósito de materiais de 

construção, posto de saúde, creche e igrejas”. Os moradores se diziam satisfeitos com a 

praça e a vizinhança, onde a valorização dos imóveis era crescente. Várias ruas e avenidas 

com árvores frondosas chegam até a Praça Anchieta (Figura 11).

Foto 9 – Construção da praça Anchieta em 1968, acima. Acervo: Fernando Barradas.

16 YAMAKI, 2000, p.7.
17 YAMAKI, 2000, p.3.
18 BABKOV,1998 apud YAMAKI, 2000, p.
19 Talvez até para assegurar a configuração do seu traçado, 20 praças do traçado original ainda possuem suas 

matrículas em nome da CMNP, apesar de dificultar o investimento de verbas federais. 
20 A TRIBUNA, 2010. Disponível em: <http://www.atribunaonline.com.br>. Acesso em: 21. Set. 2010.
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Figura 11 – Planta parcial de Umuarama em 1960. Abaixo: detalhe de uso do solo em 
duas zonas residenciais (5 e 6) em 2011. Percebe-se, que mesmo depois de 60 anos, 
o papel de subcentros, com comércio vicinal, faz das praças um marco referencial 
e simbólico.

Suporte físico e ambiental 

Com altitude média de 530 metros, Umuarama21 tem relevo relativamente plano, com suaves 

ondulações e declividades inferiores a 10% em sua maior parte.

No geral, os técnicos da CMNP escolhiam para a implantação das cidades as “encruzilhadas” 

de caminhos existentes, considerando a drenagem e a localização da estrada de ferro. O 

município de Umuarama está localizado sobre o espigão que divide três bacias hidrográficas: 

Bacia do Ivaí, Bacia do Piquiri e Bacia do Paraná 2. A cidade, no entanto, foi estrategicamente 

posicionada pela CMNP entre os divisores de água de três pequenas bacias de córregos 

que nascem ao seu redor: Córrego Figueira a leste; Ribeirão do Veado a nordeste e ao sul o 

Ribeirão Pinhalzinho. Naturalmente, pequenos afluentes formam outras bacias que com o 

crescimento da cidade, foram sendo incorporadas ao contexto urbano.

Desde 1955, quando o processo de ocupação tomou corpo, restaram menos de 4% da área inicial. 

Em pouco mais de 20 anos, uma das derrubadas mais velozes da história das colonizações 

aconteceu nesta região. A taxa média de derrubadas de matas existentes, na década de sessenta, 

em outras regiões deste estado, aproximou- se de 35%. No município de Umuarama este 

índice aproximou-se de 55%.22 Algumas manchas de pequenas matas tipo  floresta  estacionais  

semidecidual,  na maioria já secundárias, ainda podem ser vistas no município.

21 Seu clima é caracterizado como Subtropical Úmido Mesotérmico, sem estação seca definida, com verões 
quentes e tendência a concentração das chuvas, temperatura média de 26,5° C, e invernos com geadas pouco 
frequentes, temperatura média de 17,3°C (SIMEPAR). A Pluviosidade média é de 1.711mm, a evaporação 
total é de 1.535 mm e a insolação total de 2.620 horas. Os ventos predominantes são de sudeste e noroeste 
(Fonte: Instituto Agronômico do Paraná-IAPAR).

22 GUAZZELLI, 2003, p.09.
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Primeiros conflitos 

No projeto de Babkov, além das praças, áreas reservadas para receberem as águas pluviais 
coletadas na área central foram deixadas em pontos estratégicos.

Outras cabeceiras de drenagem que também recebiam as águas eram ocupadas por pequenas 
propriedades rurais, que acabavam absorvendo o excedente de águas pluviais. O impacto 

sobre os fundos de vale ainda não era sentido. Segundo a CMNP:

As praças e as ruas são abertas aproveitando o mais possível 
às características do relevo. Um núcleo urbano, dividido 
em datas, destinadas à construção de prédios comerciais e 
residenciais é circundado por um cinturão verde repartido 
em chácara que servem de abastecimento da população. 
(GUAZZELLI, 2003, p.09.)

Apesar destes cuidados, a questão da drenagem urbana apresentava um grande problema: 
uma das coisas pouco lembradas nos estudos sobre as cidades implantadas pela CMNP23 é que 
ela não se responsabilizava pela pavimentação das vias (nem asfalto e nem paralelepípedo), 
nem pelas galerias de águas pluviais. E isto tornou a erosão um problema para a cidade, 
desde a sua implantação.

Estas eram tarefas deixadas para as recém-implantadas administrações públicas. Chamadas 
pela própria CMNP24 de “núcleos básicos de colonização”, as cidades “nasceram e cresceram 
praticamente por si, pois a Companhia se limitou a planejá-las e a construir um escritório, 
uma estação de jardineiras e uma escola”.

Em Londrina, por exemplo, Rosaneli (2009, p.105) destaca que as águas das chuvas corriam 
livremente pela superfície, dificultando a circulação no meio do lamaçal. As voçorocas, 
provocadas pela concentração das águas nos pontos baixos da malha urbana só foram 
resolvidas anos depois: “raros são os planos que indicam a dimensão física dos passeios; 
quando definida, era sempre representada nos perfis transversais”.25

Isto gerou grandes impactos em termos de erosão e assoreamento de cursos d’água 
principalmente em cidades do Arenito Caiuá, como Umuarama. Os solos da zona urbana 
são do tipo latossolo vermelho distrófico nos espigões e argissolo vermelho amarelo 
eutrófico nos fundos de vale. Ambos erodíveis, mas o argilossolo é altamente erodível, 
e as áreas de fundo de vale são bastante susceptíveis à erosão, causando voçorocas e 

assoreamento com extrema facilidade.

23 CMNP, 1975, p. 125. Na verdade, os cinturões verdes das cidades jardins tinham a função de reter o 
crescimento urbano, o que não foi o caso das cidades da CMNP.

24 CMNP, 1977, p. 125.
25 ROSANELI, 2009, p. 105
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Depois de três anos, o primeiro traçado urbano de Umuarama ficou inteiramente concluído, 
e os lotes residenciais foram comercializados rapidamente, agrupados por zonas a partir 
da Praça Arthur Thomas e seguindo em várias direções para ocupar toda a área que fora 
“desmatada e reservada para a construção de Umuarama”.26

Em 1964, o então prefeito Hênio Romagnolli editou a lei municipal n.10/196427 que autorizava 
o poder Executivo Municipal a notificar os proprietários dos prédios ou terrenos a “construir 
passeios ou calçadas onde se fizer necessário”, determinando prazo e padrão. Com a 
preocupação de garantir a circulação nas ainda restritas calçadas, a lei 23/1964 proibia a 
exposição e venda de “mercadorias nas calçadas e passeios”.

Além dos passeios, em Umuarama, grandes investimentos foram feitos ao longo das 
sucessivas gestões de prefeitos, como pavimentação e galerias pluviais, inclusive com a 
instalação de uma fábrica de tubos de concreto na cidade, ainda nos anos 1970.

O primeiro trecho de asfalto da principal avenida da cidade, a Paraná, só foi concluído em 
1970, pelo então prefeito João Cione Neto, e abrangia o trecho compreendido entre a Praça 
Arthur Thomas e a Praça Santos Dumont (Fotos 10 e 11).

Com relação ao saneamento, as primeiras redes de esgoto só começaram a ser instaladas 
entre 1975-1977, na gestão do prefeito Durval Seifert. Ou seja, mais quinze anos da 
implantação da cidade.

O problema de erosão continuou persistindo em toda a região por muito tempo. Na área 
urbana, a implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais durante a década de 1990, 
sem as adequações e o respeito às características do sítio, trouxeram grandes problemas. 
Em 1998, Sanches28 relatou problemas graves de erosão e voçorocas em cinco conjuntos 
habitacionais selecionados. Em todos faltavam as galerias de águas pluviais, além da 
pavimentação asfáltica. No Conjunto Habitacional Ouro Branco, voçorocas de mais de 15 
metros de largura e 500 metros de extensão ameaçavam “engolir” algumas das casas. No 
Parque Ouro Preto, foram necessários mais de 2000 caminhões de terra para aterrar os 
lotes atingidos pela erosão.

Apenas em 10 de junho de 1996, o então prefeito Antônio Romero, através da Lei Complementar 
nº 037/1996 tornou obrigatório aos loteadores a pavimentação asfáltica nos novos loteamentos: 
“Art. 10 [...] XI – Todas as vias públicas constantes do loteamento deverão ser abertas pelo 
proprietário recebendo galerias de águas pluviais, pavimentação urbana [...].”

Resolvidos os problemas de galerias e pavimentação asfáltica, de forma geral o problema da 
erosão foi minimizado, mas transferiu-se para os fundos de vale, impactados por redes isoladas 
conectadas ao sistema matriz sem a visão geral das bacias hidrográficas contribuintes.

26 CASCIOLA, 2011.
27 Arquivo de Leis Municipais, 1964.
28 SANCHES, 1998, p. 53.
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Foto 10 – Erosão próxima à praça Santos Dumont, 1967. Acervo: Fernando Barradas.

Foto 11 – Vista aérea da Praça Santos Dumont em 1966 (a Place Etoile umuaramense). 
Acervo: Fernando Barradas.

A vegetação que garantia a infiltração da água no solo foi paulatinamente substituída por 
ruas, calçadas e quintais pavimentados e impermeáveis, e a rede de drenagem dá sinais 
não suportar toda a malha urbana. Segundo levantamentos realizados por ocasião da 
elaboração do Plano Diretor Municipal em 200429, um dos motivos para a rede de drenagem 
da sede urbana de Umuarama não estar suportando o volume de água está na falta de áreas 
permeáveis, que poderiam auxiliam na infiltração no solo de parte dessas águas.

Na cidade é um hábito comum de muitos proprietários de lotes urbanos, após a 
aprovação do projeto arquitetônico junto à administração municipal com a taxa de 
impermeabilização máxima permitida de acordo com o zoneamento, continuarem a 
impermeabilizá-los completamente.

A fragilidade do solo arenoso e seus processos de erosão, assoreamento e alagamentos, é um 
dos maiores conflitos ambientais, causando a degradação ambiental na cidade. Segundo 
conclusão técnica apresentada no Plano Diretor Municipal de 2004, os custos de recuperação 
são muito superiores à capacidade de geração de renda local.

29 Plano Diretor Municipal de Umuarama, 2004, p. 174.
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Por outro lado, as áreas de preservação permanente que formam os fundos de vale são 

um dos únicos estoques de espaços livres que a legislação consegue garantir, mesmo que 

parcialmente. Parcialmente, pois muitos são os processos que dificultam esta garantia.

Problemas com erosão são cíclicos e parecem não permanecer na memória. Em 1974, uma 

das cabeceiras de drenagem e nascente do Ribeirão Pinhalzinho, sugestivamente chamada 

pela população de “buraco do Manezinho” apresentava problemas graves de voçoroca (Foto 

12). Depois de várias tentativas de controle, nesta área extremamente erodível, a “solução” 

encontrada em 2004 pela administração pública foi canalizar o córrego e inserir um centro 

poliesportivo no local da voçoroca.

Foto 12 – Erosão na atual área do centro poliesportivo, em 1974. 
Acervo Fernando Barradas.

Além da população nunca ter feito uso de tal equipamento, esta opção técnica não só não 

resolveu o problema ambiental, como agravou a situação. Agora a administração pública 

diz não ter recursos para conter a erosão que já obrigou o fechamento das ruas ao redor e 

continua avançando (Fotos 13 e 14).

 
Foto 13 – Centro poliesportivo, mesmo local registrado em 1974, em 2012. 
Acervo do autor.
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Foto 14 – A erosão do Centro poliesportivo, em 2013. Acervo do autor.

Fundos de vale 

A expansão urbana vem impactando de forma bastante acentuada o sistema hídrico e 

de drenagem e os fundos de vale da área urbana, e dentro os principais problemas estão 

também as ocupações irregulares (Figura 12).

Espaços livres vegetados são considerados áreas abandonadas, independentemente do que 

diga a legislação ambiental. Segundo dados da prefeitura, Umuarama possui 22 áreas de 

ocupação ilegal. Como a zona urbana apresenta muitos córregos, a maioria das ocupações 

acontece em áreas de preservação permanente. Sem contar outras tantas áreas invadidas 

entre os anos 1980 e 1990, muitas já regularizadas. Segundo o relato de moradores, neste 

período, muitas das invasões e ocupações de apps e áreas públicas eram “incentivadas” pelos 

prefeitos que prometiam regularizar a situação. O que parece ser verdade, tendo em vista que 

eram autorizadas as ligações de água e luz, mesmo as áreas estando em situação irregular.

Figura 12 – Principais focos de invasão e ocupação ilegal em Umuarama, 2009. 
Elaborado pelo autor a partir de imagem de Quick Bird, 2009.



203

Apesar das ocupações ilegais serem um grande problema, não são os únicos. O 

enclausauramento das apps (incentivado pelo Código Florestal e aprovado pelos órgãos 

ambientais) ocorre principalmente pela morfologia dos loteamentos, que seguem a 

configuração das glebas rurais anteriores. As parcelas são dispostas longitudinalmente 

entre a via pública e o fundo de vale, ficando a parte mais valorizada no ponto mais elevado 

e conectada às vias já existentes, e a última parcela de lotes, menos valorizada, isolando o 

acesso ao fundo de vale. Sem as vias para delimitá-los, a possibilidade de incorporá-los ao 

uso urbano é praticamente enterrada (Fotos 15 e 16). 

 

Foto 15 – Fechamento de fundo de vale por fundos de lotes de residências. 
Acervo do autor, 2013.
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Foto 16 – “Emparedamento” de fundo de vale por loteamentos fechados e de ocupação 
ilegal ao fundo. Acervo do autor, 2013.

O que chama atenção no caso deste fundo de vale mostrado na foto 17, é que analisando os 

decretos de aprovação dos loteamentos do entorno, toda esta área deveria ser pública, pois 

foi doada entre os anos de 1975 e 1990, e poderia formar um belo Parque Linear.

 

Foto 17 – Muro do loteamento isolando o fundo de vale da imagem anterior. Área 
identificada como originalmente pública a partir da análise dos decretos de aprovação. 
Elaborado pelo autor. 2013.
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Além do fechamento do acesso aos rios e córregos impossibilitando sua preservação ou 
encobrindo problemas de falta de saneamento, os loteamentos fechados de alto padrão, 
“doam” as áreas institucionais à prefeitura, nas áreas do fim do loteamento, desvalorizadas 
para fins de parcelamento. Depois as recebem de volta como “concessão de direito de uso 
real”, e as transformam em praças de lazer particulares (Foto 18).

Foto 18 – Fechamento de fundo de vale por dois loteamentos fechados e privatização 
de áreas públicas. Acervo do autor, 2013.

Legislação urbanística 

O Plano Diretor de Umuarama de 2004, através da Lei 125/2004, de Parcelamento do Solo, 

buscando garantir a qualidade ambiental da cidade, instituiu a chamada Zona de Ocupação 

Controlada, através do Artigo 32:

Art. 32. Fica determinada a Zona de Controle de Ocupação – ZCO como 
aquela definida como área de riscos ambientais, pela predominância de 
solos altamente erodíveis e impróprios para a ocupação. Compreende a 
faixa de 80,00m a partir da cota de maior cheia de todos os rios da sede 
urbana. (grifo nosso)

Esta regra buscava desestimular o adensamento nesta faixa para garantir o aumento da 
taxa de permeabilidade e o escoamento das águas pluviais, possibilitando a transferência 
de potencial construtivo nos imóveis de interesse ambiental, além de incentivar o aumento 
da cobertura vegetal.

Sem ter o conhecimento de que alguma vez este artigo tenha sido aplicado na cidade, em 
2011, a Lei complementar n. 301/2011 alterou o artigo 32 que regulamente a Zona de Ocupação 
Controlada, e a reduziu:
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Art. 2º. O artigo 32 da Lei Complementar n.° 125, de 24 de dezembro de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 32. Fica determinada 
a Zona de Controle de Ocupação – ZCO como aquela definida como área 
de riscos ambientais, pela predominância de solos altamente erodíveis e 
impróprios para a ocupação, compreende a faixa de 30m (trinta metros) 
a partir da cota de maior cheia de todos os rios da sede urbana.

Qual o sentido de se criar uma zona que já é disciplinada como Área de Preservação 

Permanente, e já possui sua ocupação proibida?

Desafetação e alienação 

Outro inimigo dos espaços livres é a prática de desafetação e alienação das áreas públicas 

que não interessam mais à administração, ou por problemas de falta de recursos nos seus 

caixas. Prática que se tornou um ciclo vicioso: a própria Prefeitura Municipal aprova áreas 

que depois em questão de meses julga inapropriadas ao uso. Em um levantamento com 

165 loteamentos desde 1969 até o fim do ano de 2011, foi extremamente difícil conseguir 

informações corretas sobre estes dados. Os decretos de aprovação listavam as áreas a serem 

doadas, e na maioria das vezes não coincidiam com alguns mapeamentos parciais feitos 

pela administração pública de suas áreas públicas. Muitos decretos não apresentavam 

informações suficientes para a identificação das áreas. Ou ainda, as plantas de aprovação 

eram rascunhos com o carimbo de “aprovada”.

Mesmo assim, ainda foi possível identificar uma parcela das áreas pelos decretos de aprovação 

e também pelos vários decretos de desafetação e alienação. Além da venda, parte das áreas é 

desafetada para habitação de interesse social ou reassentamento, doação a entidades e igrejas, 

órgão públicos, entre outros. Não que o motivo não seja até certo modo digno, mas não é essa 

a função primordial de tais áreas pagas pelos compradores dos lotes no local.

Fazendo um levantamento sobre as diversas gestões municipais e a relação com esta prática, 

só puderam ser encontrados registros nos arquivos da Prefeitura Municipal e na Câmara 

de Vereadores da cidade a partir de 1995. Na sequência serão apresentados algumas das leis 

publicadas em diferentes gestões municipais:

I. Gestão	Antônio	Romero (1983-19881) e (1993-1996):

Lei Nº 1926/1995 – Desafeta do domínio público área que especifica.
Art. 1º. Fica desafetada do domínio público, passando a ser bem patrimonial do 
Município, a área de terras constituídas pelas datas nºs. 01,02,03,05,06,07,08,09 
e 10, da Quadra 05, do loteamento Jardim San Fernando, de Umuarama-PR, com 
a área de 2.727,00m² (dois mil, setecentos e vinte e sete metros quadrados).
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II. Gestão Fernando Scanavaca (1997-2001) e (2001-2004):

Lei Nº 2.252/1999 – Desafeta do domínio público Data nº 01, da Quadra nº 24, da 
Zona nº 04, da cidade de Umuarama, com área de 864,01 m², confrontando com a 
Rua Goioerê e com a Avenida Guarani e com a Rua Corá (grifo nosso).

O que surpreende neste caso especificamente é que a Câmara de 
Vereadores já tinha aprovado o nome desta “praça” desafetada, 
conforme decreto legislativo nº25/1999 de 08/09/1999, quatro meses 
antes da desafetação:

Art. 1º. Fica denominada de “PRAÇA ADOLFO GARCIA” o lote urbano 
localizado entre a Avenida Guarani, Rua Corá e Rua Goioerê, desta cidade 
(grifo nosso).

III. Gestão Moacir Silva (2009-2010) (2013– atual):

Lei Nº 3.598/2010: Autoriza a alienação de 58 imóveis situados no Município de 
Umuarama
Art. 2º O produto das alienações indicadas no artigo 1º, será aplicado em 
consonância ao artigo 44, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). (Figura 109).

Lei Nº 3.761/2011: Autoriza a desafetação de 23 imóveis públicos para alienação
Art. 2º. O produto das alienações indicadas no artigo 1º,será aplicado em 
consonância ao artigo 44, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).

Lei Nº 3.769/2011 - Desafeta do domínio público 24 imóveis do Município de 
Umuarama.
Art. 2º. [..] I – os lotes serão utilizados para a implantação de loteamentos 
populares ou unidades habitacionais, financiados pelos programas habitacionais 
do Governo do Estado do Paraná e dos programas habitacionais do Governo 
Federal.

Lei Nº 3.985/2013 Autoriza a alienação de 45 imóveis situados no Município de 
Umuarama .Art. 2º. [...] I – a área de terras desafetada, terá qualquer outra 
finalidade desde que autorizada por Lei.
Art. 3º. O produto das alienações indicadas no artigo 2º, será aplicado em 
consonância ao artigo 44, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).

Lei Nº 3.87/2012 - Desafeta do domínio público Área Verde, (2.918,35m²) 
localizada no Parque Jabuticabeiras. Art. 2º. A área de terras desafetada do domínio 
público por esta Lei, terá a seguinte destinação: I – a área de terras desafetada, terá 
qualquer outra finalidade desde que autorizada por Lei.

Lei Nº 3.898/2012: Autoriza a desafetação e alienação de 31 imóveis
situados no Município de Umuarama.
Art. 2º. [...] I – a área de terras desafetada, terá qualquer outra finalidade desde 
que autorizada por Lei.



208

Art. 3º. O produto das alienações indicadas no artigo 2º, será aplicado em 
consonância ao artigo 44, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).

Contra estes últimos administradores públicos pesa o fato de que hoje é maior a facilidade de 

se conseguir os registros destas leis, o que não comprova que esta prática não seja tradicional 

há mais tempo na cidade.

Outra prova da conturbada relação dos loteadores e a doação de áreas públicas, pode ser 

visto no Projeto da Lei Complementar nº 012/2013 encaminhado à Câmara de Vereadores 

pelo chefe do executivo, solicita a redução equivocada das áreas públicas a serem doadas 

nos novos loteamentos.

O incluso projeto altera o inciso II, do § 1.º, do Art. 10, da Lei Complementar n.º 
127/2004. O plano diretor do Município de Umuarama foi aprovado em 2004, e desde 
então, existi uma divergência entre as referências de cessão gratuita obrigatória, que o 
proprietário do imóvel a ser loteado deveria fazer para o Município. Com a legislação 
vigente, os loteamentos aprovados em áreas de Zona de Baixa Densidade (ZBD), devem 
ter a cessão gratuita de 35% (trinta e cinco por cento) da área total de loteamento, 
sendo, no mínimo, 5,0% (cinco por cento) para os espaços livres de uso público e 
5,0% (cinco por cento) para as áreas destinadas a equipamentos comunitários.

Na verdade, não são estes os índices a serem doados, pois de acordo com a Lei Complementar 

nº 156/ 2006, já havia sido reduzida a porcentagem de doação para 5% na ZBD, restando 

apenas os 5% de equipamentos comunitários:

Art. 1º. Fica alterado o inciso I do Artigo 10 da Lei Complementar nº 127, de 22 de dezembro 

de 2004, alterado pela Lei Complementar nº 140, de 08 de julho de 2005, que passa a ter a 

seguinte redação:

I - 35% (trinta e cinco por cento) da área total de loteamento em zona classificada na 
Lei de Uso e Ocupação do Solo como Zona Residencial de Baixa Densidade - ZBD e 
demais zonas não residenciais, sendo, no mínimo, 5,0% (cinco por cento) da área útil 
das quadras destinadas a equipamentos comunitários (grifo nosso).

A alegação de que a área a ser doada era de 10% para espaços livres e equipamentos 

comunitários seria para justificar o pedido de redução de doação nas Zonas de Média e 

Alta densidade:

[....] enquanto que os loteamentos em áreas de Zona de média e alta densidade 
(ZMD) e (ZAD), o mínimo para espaços livres de uso público é de 7,5 % (sete vírgula 
cinco por cento). Tecnicamente não existe razão para ter essa diferença, ao passo que 
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os proprietários de imóveis a serem loteados, muitas vezes provocam a alteração da 
classificação da área a ser loteada, somente para reduzir essa percentagem, repita-
se que tecnicamente não há razão de existir. Dessa forma, a fim de padronizar a 
regra para todos os loteamentos, garantindo assim um desenvolvimento ordenado 
no nosso Município, é que apresento o presente projeto para ser votado e apreciado 
pelos Nobres Vereadores.

Sendo a questão de ordenamento, por que não igualar para cima, em vez de fazê-lo para 

baixos? Segundo a administração pública, tal alteração já havia passado por avaliação técnica 

da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, o projeto apresentado à população, por 

meio de audiência pública.

O resultado da aprovação desta lei30 foi a redução de 7% para 5% da área útil das quadras a 

serem doadas para equipamentos comunitários, pois a palavra espaços     livres já havia sido 

retirada da lei de parcelamento do solo pela Lei complementar nº 156/ 2006. Segundo Lei 

Federal n. 6.766/1979, no capítulo II, Art. 4º:

Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento 
urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão 
proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou 
aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

Desta forma, não procede a alegação de que não existem argumentos técnicos para tais 

proporcionalidades, pois as doações de áreas públicas nas zonas de baixa densidade devem 

mesmo ser menores, e nas de média e alta, maiores. Como afirma Macedo et al.31:

A densidade demográfica indica ainda que as áreas nas quais residam os maiores 
contingentes de população e, portanto de maior ocupação, a demanda por espaços 
livres tenda a ser igualmente maior.

Independentemente da legislação em vigor, pelo menos através dos decretos de aprovação 

dos loteamentos, tem-se mantido o percentual de doação total em torno de 35% da área 

loteada. Com destaque para o sistema viário, que absorve entre 70 e 80% deste total.

O que foi alterado com a variação da legislação foi a proporção entre os tipos de áreas 

doadas. Espaços livres formalmente denominados de praças, equipamentos comunitários 

ou de espaços livres, são inexistentes. Menos ainda parques. As áreas institucionais, vistas 

como áreas para creches e escolas principalmente, se sobressaem.

30 Transformada na Lei 353/2013, nos anexos.
31 MACEDO et al., 2011, p. 89.
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Conclusões

A crise do planejamento indica a necessidade da criação de propostas urbanísticas a partir 
de novos paradigmas. A legislação deve ter um papel de ordenamento, mas a partir de 
diretrizes específicas, dirigidas com objetivos claros para toda a sociedade.

A legislação pode garantir apenas parcialmente espaço público para recreação e conservação 
por meio das áreas doadas nos loteamentos, mas não sua qualidade.

Grande parte dos espaços públicos de um loteamento é destinada ao sistema viário, pensado 
exclusivamente para o uso de veículos motorizados. Os passeios e calçadas são meras 
obrigações programáticas, com dimensões limitadas em geral assim como sua arborização 
não é um fato recorrente.

A simples existência de espaços livres não garante qualidade ao sistema, pois eles devem ter 
projetos que respondam às suas funções primordiais e às demandas sociais e ambientais. 
Bons projetos, bonitos e funcionais, além de possuírem manutenção regular são parte 
essencial do processo de qualificação do sistema de espaços livres urbanos.

Características próprias da paisagem urbana e seus conflitos e potencialidades, impõem 
que o projeto, o planejamento e a definição de diretrizes para a configuração de um sistema 
estrutural de espaços livres sejam obrigações a serem assumidas pelo poder público, promotor 
e mediador dos agentes sociais que interagem na paisagem urbana, restando aos espaços 
livres complementares o controle normativo/legislativo, garantindo a flexibilidade inerente 
aos “processos urbanos”. Não há como definir políticas públicas adequadas nem priorizar 
investimentos sem uma visão por parte do poder público que incorpore a ideia de sistema 
e que se apoie em informações detalhadas sobre aspectos como demanda, suporte físico, 
conexão, estrutura existente e pretendida. Sem um corpo técnico que compartilhe tal visão 
e que possa assessorar secretários e prefeitos, não há como dar continuidade a este processo. 
A participação da sociedade deve acontecer depois de estabelecidos critérios iniciais e que 
influenciarão a fase de projeto, adequando programas e características específicas.
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS LEGISLAÇÕES 
URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS EM ÁREAS DE 
URBANIZAÇÃO DISPERSA E FRAGMENTADA: 

ESTUDO DE MUNICÍPIOS DO VETOR OESTE DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

Prof. Dr. Leonardo Loyolla Coelho (FEBASP)

Arq. Viviane Ribeiro Viana

Introdução

A urbanização brasileira ao final do século XX e início do XXI cresce de maneira expressiva 

e apresenta novas formas de organização espacial, sobretudo devido à consolidação de 

subúrbios residenciais para populações de alto e médio poder aquisitivo; das estruturas de 

comércio e serviços a eles associadas; dos distritos industriais/logísticos; e dos loteamentos 

irregulares, apresentando como característica a dispersão física e funcional.

O processo de urbanização dispersa e fragmentada manifesta-se por meio da criação de 

descontinuidades ocasionadas pela ocupação de áreas originalmente rurais, mantendo 

interstícios em relação aos núcleos urbanizados originais (REIS FILHO, 2006).

A criação de núcleos urbanizados dispersos nas franjas das regiões metropolitanas das 

grandes capitais tem gerado uma relação contraditória e de particular interesse para 

o desenvolvimento deste trabalho: os espaços livres de edificações (MAGNOLI, 1982) 

gerados pela urbanização dispersa são fragmentados, mas ao mesmo tempo permitem 

a conservação de modo não intencional de uma quantidade expressiva de áreas 

ecologicamente significativas.

A criação de leis ambientais mais rigorosas a partir da década de 1960 no Brasil – dentre as 

quais se destaca o Código Florestal1 - viabilizou a conservação de espaços livres, mas de modo 

fragmentado, devido sobretudo à falta de um plano que os considerasse de forma conjunta, e 

à ação desarticulada dos órgãos do Poder Público responsáveis pela aplicação dessa legislação.

Desse modo, as características mais comumente criticadas pelos urbanistas nos processos 

de urbanização dispersa – a fragmentação e a geração de uma plêiade dos chamados vazios 

urbanos – somada aos problemas na aplicação da legislação ambiental no Brasil, têm sido 

1 Lei Federal 4.771/1964, revisada pelas leis federais 12.651/2012 e 12.727/2012
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também aquelas que permitiram a criação de um estoque de espaços livres com potencial 

para manutenção das dinâmicas ecológicas.

Por outro lado, a aplicação da legislação ambiental nas diversas esferas não tem conseguido 

impedir que diversas áreas ecologicamente significativas – sobretudo extensas coberturas 

arbóreas - fiquem desguarnecidas, devido à pouca especificidade dos textos legais e à ainda 

inexpressiva ação dos órgãos competentes.

Soma-se a isso o fato de muitos dos assentamentos irregulares ocuparem as áreas 

ambientalmente significativas - legalmente protegidas ou não -  em virtude da fiscalização 

insuficiente por parte do Poder Público.

Tendo em vista o papel cada vez mais relevante que o processo de urbanização dispersa e 

fragmentada vem apresentando nas dinâmicas urbanas e ambientais dos municípios de 

áreas metropolitanas brasileiras, mostra-se de grande importância o entendimento das 

lógicas de abordagem das diversas esferas de atuação do Poder Público com relação a esse 

fenômeno, de modo a entender os conflitos existentes e possíveis soluções para os mesmos.

Recorte de estudo

A área de estudo abrange o Vetor Oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

composto pelos municípios de Barueri, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi, 

Jandira, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. Sua urbanização foi estruturada 

pelos eixos das rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt e, mais 

recentemente (em 2002), pelo Rodoanel.

A área foi escolhida por expressar os conflitos, potenciais e contradições de diversas áreas 

metropolitanas brasileiras contemporâneas, gerados pela relação entre o processo de 

urbanização dispersa e fragmentada e os espaços livres de urbanização ambientalmente 

frágeis. Os municípios em questão apresentam diversos fenômenos urbanísticos 

representativos da escala metropolitana, dentre os quais pode-se destacar:

• A grande dispersão física e funcional da urbanização;

• O aumento constante da quantidade de loteamentos fechados e condomínios 
horizontais ao longo dos eixos rodoviários e das estradas vicinais, sobretudo nos 
municípios de Barueri, Cotia, Embu das Artes e Santana de Parnaíba;

• A expansão de loteamentos irregulares precários implantados em sua maioria em áreas 
ambientalmente frágeis, sobretudo nos municípios de Embu das Artes, Itapecerica da 
Serra, Itapevi e Jandira;



215

• A estruturação de grandes complexos de comércio e serviço ao longo das principais vias 
e eixos rodoviários, concebidos para atender às demandas dos núcleos urbanizados 
dispersos;

• A estruturação de áreas industriais em processo de transformação de uso na várzea do 
Rio Tietê – sobretudo no município de Barueri - e a concentração de novos edifícios 
industriais ao longo das rodovias Régis Bittencourt e Raposo Tavares e do Rodoanel;

• A existência de recursos ambientais significativos compartilhados por vários 
municípios e suscetíveis a degradação, tais como a Área de Proteção Ambiental 
(APA) do Itupararanga nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista; a Reserva 
Estadual do Morro Grande, que abriga o Reservatório Pedro Beicht, no município de 
Cotia, a APA Várzea do Tietê nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba e a 
Área Natural Tombada Serra do Boturuna no município de Santana de Parnaíba.

Abordagem

As pressões e interesses da iniciativa privada e da sociedade civil organizada exercem 

grande influência sobre o processo de dispersão e fragmentação urbana. 

Nesse sentido, o poder público tem – ou ao menos deveria ter – papel importante na mediação 

dessas dinâmicas, de modo a zelar por interesses que abranjam a coletividade.

Considerando-se esse pressuposto, cabe questionar como o Poder Público tem se posicionado 

perante os conflitos entre dinâmicas naturais e urbanas nos espaços livres do Vetor Oeste, 

inerentes ao processo de fragmentação e dispersão.

As análises serão realizadas à luz da hipótese que os mecanismos legais têm consolidado 

ou contribuído para fomentar dinâmicas de fragmentação e dispersão nas novas áreas 

urbanizadas do vetor.

Este trabalho tem por objetivo principal identificar os espaços livres ambientalmente frágeis 

do vetor oeste da RMSP que apresentam algum tipo de proteção estabelecida pelo Poder 

Público, hierarquizar esses níveis de proteção e identificar possíveis conflitos existentes 

entre os usos previstos pelas legislações e as ocupações atuais nesses perímetros.

Como principal base metodológica para a análise, será utilizado o trabalho de Tardin (2008). 

Embora a análise da autora se aplique a uma região específica de um único município2 com 

características bastante distintas daquelas analisadas neste trabalho, as bases dos critérios 

por ela estabelecidos mostram-se pertinentes. Tardin analisa os mecanismos legais 
2 É estudada pela autora a região abrangida pelos maciços da Tijuca e Pedra Branca e a Baixada de 

Jacarepaguá, na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro



216

denominados por ela como “vínculos de planejamento”, que consistem nos “parâmetros 

de proteção a que estão submetidos os espaços livres”3. Esses vínculos são subdivididos 

em três categorias: macrozonas de restrição à ocupação urbana, superfícies protegidas 

e superfícies edificáveis. Considerando o foco deste trabalho, foram adotadas as duas 

primeiras subdivisões mencionadas4.

As superfícies protegidas são definidas como “as superfícies livres submetidas a uma 

medida legal de proibição da ocupação urbana”5 e, por sua vez, são subdivididas pela autora 

em unidades de conservação integral, áreas de proteção permanente e áreas não edificáveis. 

Tal subdivisão não será adotada neste trabalho. 

As macrozonas referem-se “às áreas que podem apresentar ocupação urbana”6, porém com 

restrições vinculadas à sua fragilidade ambiental. Sendo assim, o conceito aqui empregado 

abrange não só os macrozoneamentos assim denominados nos planos diretores (que ocorrem 

efetivamente em seis dos oito municípios analisados7), como também nos zoneamentos 

diversos associados às áreas ambientalmente frágeis. Devido à especificidade do recorte 

deste trabalho, que se baseia em uma análise conjunta de vários municípios, estabeleceu-

se uma divisão das esferas às quais estão relacionadas às macrozonas. Desse modo, estas 

foram subdivididas em estaduais e municipais, sendo estas relacionadas a instrumentos 

provenientes dos planos diretores em vigência em 2014 ou APAs municipais.

Análise da legislação

• Macrozoneamento estadual

Esta categoria abrange as Unidades de Uso Sustentável, definidas pelo Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC), cujo âmbito seja estadual. Elas correspondem a 

quase metade da área total do vetor8 e correspondem a duas APAs e à Área de Proteção aos 

Mananciais (Tabela 1 e Figura 1).

3 TARDIN, 2008, p. 165
4 As superfícies edificáveis – entendidas como aquelas sem restrições ambientais significativas - são objeto 

de outras análises desta pesquisa (cf. COELHO, 2013b) e não serão aprofundadas neste trabalho, embora 
exerçam fundamental influência nos espaços livres de edificação.

5 ibid, p.168
6 ibid.
7 Segundo Silva, esse tipo de macrozoneamento permite “identificar se os planos diretores conseguiram 

refletir no texto da lei um olhar sobre todo o território municipal e não apenas nas áreas de ocupação 
urbana” (2011, p.13). Dentre os municípios analisados nesta pesquisa, os planos diretores de Embu e 
Santana de Parnaíba não empregam esse dispositivo

8 São cerca de 444 km2 abrangidos por esses zoneamentos de uma área total de cerca de 931km2, o que 
corresponde a pouco menos de 48%.
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Tabela 1 – Áreas das macrozonas estaduais do Vetor Oeste da RMSP em 2014

Figura 1 – Macrozoneamento estadual do vetor oeste. Desenho dos autores sobre base 
Google Earth, 2014.

A Área de Proteção aos Mananciais9 (APM) corresponde à maior área abrangida pelas 

macrozonas estaduais no vetor e tem por objetivo principal a contenção de novas ocupações 

irregulares no entorno dos reservatórios da RMSP, função para a qual tem demonstrado 

pouca efetividade (OLIVEIRA, 2006). Dentre estes, inserem-se a Represa Guarapiranga e 

o Reservatório Pedro Beicht, ambos relacionados com o vetor estudado e responsáveis, em 

9 Definida pela Lei Estadual 898/1975 alterada pela Lei Estadual 9.866/1997
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conjunto, pela segunda maior capacidade de abastecimento da RMSP10. Os municípios de 

Embu das Artes e Itapecerica da Serra, que possuem a quase totalidade de seus territórios 

inseridos em áreas protegidas por esse mecanismo, apresentaram crescimento das ocupações 

irregulares em áreas próximas à Represa Guarapiranga. Os impactos da urbanização no 

entorno do Reservatório Pedro Beicht são significativamente menores, sobretudo por seu 

afastamento em relação às maiores manchas de urbanização da RMSP e devido à proteção 

do seu perímetro pela Reserva Estadual do Morro Grande.

Assim como as APMs, as APAs estaduais têm se mostrado menos efetivas na preservação da 

cobertura vegetal em comparação às Unidades de Conservação Integral existentes na RMSP 

(OLIVEIRA, 2006). A eficácia reduzida de tais mecanismos deve-se em parte ao fato de suas 

atuações ocorrerem em áreas privadas, nas quais as ações do poder público têm exercido 

efeitos reduzidos. Duas das APAs da área de estudo são estaduais, sendo uma delas a APA 

Itupararanga11, que abrange boa parte do município de Vargem Grande Paulista e a porção 

oeste do município de Cotia. Além destes, abrange também os municípios de Ibiúna, Alumínio, 

Mairinque, Piedade, São Roque e Votorantim. Possui área total de 933, 57 km2, dos quais uma 

pequena porção menor (12%), de cerca de 108 km2, encontra-se no Vetor Oeste. Foi criada com 

o objetivo de proteger a Represa de Itupararanga, localizada no alto curso do Rio Sorocaba, e 

que possui relevante contribuição para o abastecimento de água da região.

A outra APA existente é a Várzea do Tietê, que abrange, no recorte de estudo, os municípios 

de Santana de Parnaíba e Barueri, correspondendo a uma reduzida área do vetor.

• Macrozoneamento municipal

A soma das áreas consideradas por algum mecanismo de macrozoneamento previsto pelos 

planos diretores totaliza cerca de 31% da soma das áreas dos municípios do vetor (Tabela 

2 e Gráfico 1). A distribuição dessas áreas em relação aos limites municipais é bastante 

heterogênea. Cotia, por exemplo, possui cerca de um terço de sua área total pertencente a 

uma Zona de Proteção Ambiental na qual está contida a Reserva Florestal do Morro Grande, 

enquanto as áreas ambientalmente significativas do município de Jandira correspondem a 

pequenas porcentagens de sua área total (Tabela 3), sendo esta também a menor dentre os 

municípios do vetor estudado. O município de Embu das Artes possui metade de sua área 

abrangida por algum zoneamento de caráter ambiental.

10 De acordo com Meyer (2000), em 1999 esses reservatórios somados possuíam vazão de 14,75 m3/s, que 
correspondem a cerca de 23% do total de 63,03 m3/s.

11 Criada pela Lei Estadual nº 10.100 de 01 de dezembro de 1998 e alterada pela Lei Estadual 11.579, de 02 de 
dezembro de 2003.
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      Tabela 2 – Área dos municípios           Gráfico 1– Área dos municípios  do Vetor Oeste.
 do Vetor Oeste

Logicamente, ter uma determinada parcela do território inserida em algum zoneamento 

ambiental não significa efetiva proteção dessas áreas. A fiscalização e 

gestão desempenham papéis fundamentais na efetividade desses mecanismos e observa-se 

que diversas áreas por eles abrangidas apresentam uso da terra para fins de urbanização que 

evidenciam a relação conflituosa entre o processo de urbanização dispersa e fragmentada 

e as áreas ambientalmente frágeis. Mas a inclusão de zoneamentos que abranjam áreas 

ambientalmente significativas representa posicionamentos da sociedade com relação a 

essa questão, como observa Silva (2011):

A possibilidade jurídica de intervenção não estabelece 

necessariamente uma transformação na sociedade. 

Conhecemos leis que não se cumprem, ou que são válidas 

na prática só para alguns, entretanto, a legislação é uma 

construção social e carrega conceitos debatidos pela 

sociedade. (p.59)
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Figura 2 – Macrozoneamento municipal do vetor oeste. 
Desenho dos autores sobre base Google Earth, 2014

 

        

Tabela 3 – Áreas protegidas por  Gráfico 2 – Áreas protegidas dos municípios
macrozoneamentos municipais  em relação ao total do Vetor Oeste da RMSP
no Vetor Oeste da RMSP em 2014. 
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Na maior parte dos municípios analisados, os mecanismos de legislação urbanística em 
áreas de ocupação restrita basicamente consolidam padrões de urbanização existentes, 
sobretudo aqueles ligados a loteamentos para alto poder aquisitivo, atuando muito pouco 
ou nada para a articulação dos espaços livres ambientalmente significativos. São poucas as 
prefeituras que exibem alguma preocupação em articular as novas áreas urbanizadas com 
esses espaços livres.

Se tal preocupação de articulação inexiste dentro dos limites administrativos de cada 
município, sua existência em escala intermunicipal é ainda mais difícil. Apesar de serem 
observadas iniciativas de estabelecimento de consórcios intermunicipais no vetor12, não 
existe um direcionamento de ocupação articulado entre as prefeituras, embora existam 
claramente dinâmicas que evidenciam essa necessidade.

Os potenciais construtivos estabelecidos pelas legislações urbanísticas municipais permitem 
a criação de áreas urbanizadas com consideráveis taxas de ocupação, mesmo quando estas 
se encontram próximas a áreas ambientalmente frágeis. Não se observa também o fomento 
por parte da legislação municipal no sentido de criar reservas internas aos loteamentos 
cujas áreas excedam, em casos específicos, os parâmetros estabelecidos pela Lei Lehmann13 

ou pelo Código Florestal.

Tais problemas existentes na concepção da legislação urbanística/paisagística dos municípios 
permitem depreender que, mesmo que os empreendedores sigam os procedimentos 
estabelecidos nos mecanismos legais existentes, seus loteamentos apresentarão problemas 
ambientais, pois existem premissas na concepção da legislação que são falhas.

De modo contrário a um direcionamento coeso, observa-se muitas vezes a indução à 
ocupação fragmentada do território por meio dos mecanismos legais, sem que, no entanto, 
se estabeleçam articulações entre as áreas ambientalmente significativas. Pode-se citar 
como exemplo o caso do município de Cotia, no qual a legislação urbanística14 impede a 
verticalização ao prever um gabarito máximo de cinco pavimentos em todo o território 
do município. Evita-se, desse modo, um adensamento que poderia ser desejável por 
evitar espraiamento da urbanização em direção a determinados vetores do município que 
apresentam fragilidade ambiental, tais como a Reserva Ecológica do Morro Grande.

Outro problema existente é o conflito das diretrizes de ocupação previstas nas legislações 
urbanísticas e ambientais municipais. Observa-se heterogeneidade no modo como áreas 

12 As iniciativas para diálogos entre os municípios são relativamente recentes. Em 2008 foi estabelecido o 
consórcio Conisud entre quatro municípios do vetor (Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e Vargem 
Grande Paulista) além de outros quatro municípios. Encontra-se em processo de implantação desde 2013 
o Consórcio Intermunicipal Oeste, que reúne, no vetor, os municípios de Cotia, Barueri, Santana de 
Parnaíba, Jandira e Itapevi, além de outros três municípios.

13 Lei federal 6766/1979.
14 Lei complementar 95/2008.
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ambientalmente significativas são abordadas pelas diferentes prefeituras, resultando em 
diversas descontinuidades em sua aplicação nos municípios.

• Superfícies protegidas

Nesta categoria encontram-se as áreas denominadas como Unidades de Proteção Integral 

pelo SNUC e os espaços livres utilizados para finalidades recreativas definidos pelos 

municípios ou governo estadual. Devido às dificuldades enfrentadas pelas prefeituras em 

oferecer maior grau de fiscalização e manutenção necessários a tais espaços livres, eles 

correspondem a uma porcentagem inferior da vetor, constituindo uma parcela pequena 

das áreas previstas no macrozoneamento (Tabela 4 e Figura 3). Os instrumentos utilizados 

para definição das superfícies protegidas variam bastante, sendo utilizadas diferentes 

estratégias de acordo com o município analisado.
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Tabela 4 – Áreas das superfícies protegidas do Vetor Oeste em 2014.

A maior extensão contínua abrangida por uma superfície protegida no vetor é a Reserva 
Estadual do Morro Grande, que corresponde a quase 12% das áreas dos municípios do 
recorte, cerca de 90% da área de superfícies protegidas do vetor e a um terço do município 
de Cotia, no qual está inserida. A reserva foi criada pela Lei Estadual 1.949 de 1.979 com 
objetivo de preservar a nascente do Rio Cotia e o Reservatório Pedro Beicht e está sob 
responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 
Também é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT), 
além de estar inserida na Área de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de São 
Paulo e ser considerada “Área Core” da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de 
São Paulo, coordenada pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo. Corresponde à categoria de proteção máxima em relação às áreas de preservação 
estaduais. Além da declaração como reserva, em âmbito estadual a área também está inserida 
no perímetro da APM e pertence à Zona de Proteção Ambiental do município de Cotia.
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Figura 3 - Superfícies protegidas do vetor oeste. Desenho dos autores sobre base 
Google Earth, 2014

O município de Santana de Parnaíba também abriga áreas significativas, dentre as quais 

destacam-se a Área Natural Tombada do Boturuna, Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPNs) e reservas municipais. Estas últimas foram estabelecidas por meio de 

contrapartidas legais resultantes da implantação de loteamentos fechados e condomínios 

horizontais, dinâmica de urbanização recorrente em diversos municípios do vetor, 

sobretudo em Barueri, Cotia e Vargem Grande Paulista, além de Santana de Parnaíba. Tal 

expediente permitiu ampliar a quantidade de áreas ambientalmente protegidas em âmbito 

municipal por meio do processo de aprovação de loteamentos fechados de médio e alto 

padrão. São resultantes desse processo as reservas Burle Marx (Foto 1), Gênesis e Tamboré, 

cujas gestões foram entregues aos respectivos empreendimentos que as geraram. Embora 

resultem de obrigações legais, essas áreas são utilizadas pelos empreendedores como 

elemento agregador de valor para seus empreendimentos, com recorrentes argumentações 

referindo-se a uma bem-vinda proximidade e às relações visuais com essas reservas.
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A Área Natural Tombada (ANT) Serra do Boturuna15 (Foto 2) possui tombamento pelo 

CONDEPHAAT devido ao seu valor paisagístico, ambiental, turístico e histórico. Além 

de Santana de Parnaíba, abrange também os municípios de Araçariguama e Pirapora de 

Bom Jesus. Segundo Leite (2012, p. 63), a área “constitui-se como um marco na paisagem 

regional, destacando-se como um padrão morfológico diferenciado no Planalto Atlântico. 

Além disso, possui uma representação significativa na história nacional, pois foi registrada 

como uma das primeiras áreas de mineração de ouro de aluvião paulista, estimulando as 

bandeiras para desbravar o sertão em busca de recursos minerais”

               
Foto 1 (esquerda) - Reserva Alphaville Burle Marx e foto 2 (direita) Serra do Boturuna 
vista a partir da Estrada do Suru, município de Santana de Parnaíba. Fotos: Leonardo 
Loyolla. Março/2014 e Agosto/2013.

Também em Santana de Parnaíba, o Parque Ecológico do Tietê – Núcleo Tamboré (Foto 3) 

é uma área na qual incidem simultaneamente mecanismos de macrozoneamento – zona de 

proteção ambiental municipal e APA estadual – e a função de superfície protegida, sendo 

também utilizada para finalidades recreativas. A administração do local é realizada por meio 

do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Seu projeto data de 1979, sendo um trecho de 

um parque linear que se estenderia até a nascente do Rio Tietê, no município de Salesópolis.

Do projeto original foram executadas apenas a parte mencionada e o Núcleo Engenheiro 

Goulart, localizado na divisa entre os municípios de São Paulo e Guarulhos. O programa de 

atividades do parque contempla campos de futebol, áreas para churrasco, brinquedos e um 

extenso lago. A área possui acessibilidade restrita para pedestres, pois se situa isolada entre o 

loteamento fechado Tamboré (que dá as costas para o parque) e o Rio Tietê, não contando com 

passarelas que façam conexão com a margem oposta, na qual se localizam bairros de menor 

renda, cuja população, a priori, apresenta maiores demandas por espaços recreativos. Boa 

parte dos usuários é obrigada a utilizar-se do automóvel para usufruir da área.

15 Resolução da Secretaria de Cultura nº 17, de 04 de agosto de 1983. Processo CONDEPHAAT nº 22328/82
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Foto 3 – Parque Ecológico do Tietê, Núcleo Tamboré. Foto: Leonardo Loyolla, 
Agosto/2013.

Em Jandira, município com menor quantidade de espaços livres tanto em números 

absolutos quanto em relação à área total de seu território, as superfícies protegidas 

coincidem com as zonas de preservação ambiental presentes em seu Plano Diretor. Embora 

o município seja o mais carente e com menores recursos para implantação e manutenção 

de áreas ambientalmente protegidas16, duas das áreas decorrentes desse zoneamento foram 

efetivamente implantadas: a Área de Lazer do Trabalha-

dor e o Portal Ecológico (Fotos 4 e 5). Tal quantidade é significativa se for comparada a 

Itapevi, município vizinho que possui maior quantidade de recursos financeiros e espaços 

livres ambientalmente frágeis e, excluída a RPPN Sítio Ryan, não apresenta nenhuma 

superfície protegida efetivamente implantada17.

                
Foto 4 (esquerda) – Área de Lazer do Trabalhador. Foto 5 (direita) Portal Ecológico – 
município de Jandira. Fotos: Leonardo Loyolla. Março/ 2014.

Dentre as superfícies protegidas utilizadas para atividades recreativas, destaca-se o Parque 

Dom José (Foto 6), localizado em área de Barueri contígua à Rodovia dos Romeiros (SP-312), 

eixo viário que constitui importante conexão da Rodovia Castelo Branco com a porção norte 

do município. O local conta com um extenso programa de atividades, contemplando quadras 

16 Cf. COELHO, 2013a, p.15
17 Ibid.
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esportivas, espaços para eventos culturais, lago, pista de caminhada, brinquedos e diversas 

áreas de estar em um total de 95.000m2, que o tornam o segundo maior parque do município.

Foto 4 (esquerda) – Área de Lazer do Trabalhador. Foto 5 (direita) Portal Ecológico – 
município de Jandira.

As demais superfícies protegidas não definidas por perímetros específicos pelo estado ou 

municípios – tais como maciços de cobertura arbórea, corpos d’água e suas respectivas matas 

ciliares – estão sujeitos ao Código Florestal18 e à Lei da Mata Atlântica19, que estabelecem 

atribuições mais genéricas e não possuem delimitação espacial específica (Tardin, 2008, 

p.170). Além disso, muitas dessas áreas estão inseridas em zoneamentos considerados 

como superfícies edificáveis pelas prefeituras e sua preservação fica sujeita à análise caso a 

caso dos órgãos de aprovação de âmbito estadual. A falta de efetividade na aplicação desses 

mecanismos faz com que corpos d’água do vetor sejam objetos de ações de ocupação de suas 

bordas pelo próprio Poder Público. Tal situação é exemplificada pelo tamponamento de trechos 

consideráveis do Rio Barueri Mirim20 (Foto 5) para construção de avenida e estacionamento 

próximos a um parcelamento com diversos edifícios públicos do município de Barueri.

Foto 5 – Boulevard Arnaldo Rodrigues Bittencourt, visto a partir do estacionamento do 
Ginásio Esportivo do município de Barueri. Foto: Leonardo Loyolla, março/2013.

18 Lei Federal 12.651/2012
19 Lei Federal 11.428/2006
20 COELHO, op. cit., 18-20
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A análise comparativa realizada evidenciou que o município de Embu das Artes possui os 

mecanismos legais mais detalhados dentre as prefeituras do vetor oeste,

sendo a única a apresentar legislação ambiental de âmbito municipal objetivando articulação 

das coberturas arbóreas, por meio do conceito de Maciço Vegetal Significativo (MVS)21. É 

também o único a exigir contrapartidas ambientais específicas da esfera municipal para 

aprovação de parcelamentos.

Considerações finais

Algumas constatações estabelecidas a partir deste trabalho permitem sintetizar o 

entendimento das relações entre a urbanização dispersa e fragmentada e os mecanismos 

de legislação incidentes no vetor oeste da RMSP.

A primeira delas é que existe um estoque expressivo de áreas ambientalmente frágeis no 

vetor que ainda são passíveis de serem preservadas e melhor articuladas com as áreas 

urbanizadas existentes, algo evidenciado pela existência de mecanismos legais abrangendo 

aproximadamente a metade da área correspondente à soma dos municípios estudados.

Outra refere-se ao fato dos macrozoneamentos não estarem contribuindo suficientemente 

para refrear a urbanização em áreas ambientalmente frágeis no vetor. A delimitação de 

superfícies protegidas mostra-se mais efetiva nesse sentido, embora abranja área bem 

inferior àquelas consideradas em macrozoneamentos.

Observa-se também heterogeneidade nos mecanismos legais estabelecidos por diferentes 

municípios para áreas com características semelhantes, o que resulta em indesejáveis 

desigualdades. As iniciativas ainda preliminares de estabelecimento de parcerias entre os 

municípios por meio de consórcios podem contribuir para melhoras nesse aspecto.

E por fim, a maioria dos mecanismos legais incidentes no vetor não permite estabelecer 

conexões entre as áreas ambientalmente frágeis existentes de modo consistente. Essas 

faltas de articulações entre as significativas áreas remanescentes representam a maior 

ameaça de degradação para o vetor.
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REFLEXÕES SOBRE A DINÂMICA DA PRODUÇÃO 
IMOBILIÁRIA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO: OS IMPACTOS FORMAIS E SOCIAIS DE 
EMPREENDIMENTOS VOLTADOS PARA A FAIXA 1 
DO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” E OS 
LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS DE ALTO PADRÃO 

NA GRANJA VIANA

Dra. Verônica Garcia Donoso (Lab. QUAPÁ)

Introdução

As investigações aqui apresentadas configuram conclusões preliminares de análises no 

tema da dinâmica da produção imobiliária contemporânea e seus impactos na paisagem, 

fazendo parte de pesquisa doutoral que estudou a paisagem e o cotidiano de espaços livres 

em conjuntos de habitação social no Brasil e no Chile (DONOSO, 2017). No doutorado, foram 

estudados os diferentes processos que impactam a paisagem de dois aglomerados urbanos 

sul-americanos, das Regiões Metropolitanas de São Paulo-SP (RMSP) e de Santiago do Chile, 

de maneira a compreender como o fenômeno da expansão urbana tem se concretizado 

formalmente em realidades latino-americanas distintas.

Neste capítulo exploram-se estudos de caso selecionados das análises realizadas para a 

RMSP, focando na dinâmica do mercado imobiliário voltado tanto para a alta renda quanto 

para habitação popular, incentivado por políticas públicas de subsídio.

Explicado preliminarmente o contexto geral da pesquisa, coloca-se a importância dessa 

pesquisa dentro do esforço coletivo de investigação realizado no Laboratório QUAPÁ, e 

particularmente dentro do Projeto Temático “Os Sistemas de Espaços Livres na constituição 

da forma urbana no Brasil: Produção e Apropriação”: no que tange ao estudo de caso da Região 

Metropolitana de São Paulo, essa pesquisa se insere nas preocupações do Projeto Temático, 

principalmente por buscar compreender as principais relações resultantes da forma urbana 

das cidades brasileiras e o sistema de espaços livres associado a essa forma. Nesse sentido, 

contribui-se com a discussão da forma urbana e dos espaços livres em projetos contemporâneos 

realizados dentro da lógica regida pelo mercado imobiliário, tanto no sentido da constituição 

de espaços de habitação para alta renda quando para baixa renda.

Considerando que os estudos de caso são extremamente contemporâneos, é necessário 

ressaltar que a pesquisa apresenta conclusões preliminares que esboçam uma hipótese 
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provocativa em relação à qualidade formal e urbana dos casos estudados, embora os 

resultados concretos desses estudos de caso ainda não sejam extremamente visíveis.

Também se faz necessário considerar que não se pretende com esta pesquisa limitar a 

análise nem, muito menos, generalizar situações de estudo tão complexas. O interesse 

principal não é tratar em minúcias cada caso estudado, mas sim conseguir, através desses 

estudos, traçar um panorama geral da dinâmica do mercado imobiliário contemporâneo 

a partir do eixo de análise da segregação socioespacial, o que justifica a necessidade de se 

tomar como objeto de estudo tanto o caso da habitação voltada para a baixa renda quanto 

da habitação voltada para a alta renda.

No caso da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), as desigualdades e as diferenças 

sociais são extremamente intensas e marcadas no território. Já há décadas a cidade de 

São Paulo não pode ser analisada de maneira isolada em relação à região metropolitana, 

principalmente quando a análise considera a compreensão da expansão habitacional no 

território. Na região metropolitana são tão diversas e complexas as realidades socioespaciais 

que suas particularidades precisam ser levadas em consideração, já que configuram 

realidades e resultados – não apenas formais – totalmente diferentes em cada trecho de 

território analisado.

Além disso, quando se coloca a questão da dinâmica do mercado imobiliário esta situação 

se torna ainda mais complexa, devido às inúmeras questões que precisam ser levadas em 

consideração para a análise, não colocando simploriamente a crítica ao mercado, mas 

buscando compreender quais os motivos e temas de interesse que movimentam a dinâmica 

do mercado habitacional paulista.

O estudo da forma ou morfologia urbana corresponde a uma abordagem de análise da cidade 

a partir do seu conjunto construído. Segundo Lamas, “O termo <morfologia> utiliza-se para 

designar o estudo da configuração e da estrutura exterior de um objeto. É a ciência que estuda 

as formas, interligando-as com os fenômenos que lhes deram origem” (LAMAS, 2004, pag. 37). 

Ainda segundo o autor, “Nas cidades actuais, certas formas apenas revelam uma total sujeição 

do urbanismo à rentabilidade do solo e à especulação fundiária”. (LAMAS, 2004, pag. 38).

Para Lamas (2004) o estudo da morfologia urbana não se ocupa da produção e transformação 

da forma do meio urbano ao longo do tempo, ou seja, do conjunto de fenômenos sociais e 

econômicos que engendraram o processo de urbanização. O autor considera que, durante a 

análise morfológica, subentende-se que esses processos explicam a produção da forma e a 

forma em si, embora não façam parte do objeto de estudo da morfologia.
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No caso deste trabalho, não se pretende distinguir o estudo da forma urbana dos processos 

que a produziram, e sim analisar conjuntamente os fenômenos e resultados físicos, 

considerando os aspectos econômicos, sociais, históricos, biofísicos, entre outros, de 

maneira a explicar e compreender o fato concreto, que é a forma urbana enquanto resultado 

físico e construído de um processo socioeconômico e histórico.

A forma urbana e a segregação socioespacial

Arrisca-se a dizer preliminarmente e criticamente que as novas áreas de expansão urbana 

– extremamente condensadas e misturadas na região metropolitana como um todo – 

tendem a constituir uma nova paisagem urbana, que pode se apresentar fragmentada tanto 

visivelmente no território quanto invisivelmente nas práticas sociais, quando estas novas 

paisagens se tornam perceptíveis no espaço urbano.

Em termos gerais, há uma grande dificuldade em se consolidar novos projetos imobiliários 

na metrópole paulista, principalmente devido ao custo do solo nas áreas mais próximas ao 

centro da capital e a escassez de solo urbano disponível para os novos empreendimentos. Com 

isso, a tendência é a busca por áreas periféricas para o desenvolvimento de empreendimentos 

habitacionais, não somente de baixa renda, mas também de renda mais elevada, embora os 

empreendimentos voltados para a população de mais alta renda também concentrem seus 

lançamentos próximos ao centro da capital e em alguns bairros específicos, considerando 

o estoque de terras das incorporadoras e aquisição de novas terras com potencial para o 

desenvolvimento de empreendimentos.

Existe um processo contínuo no município de São Paulo, particularmente intensificado 

na década de 1980 (MEYER, GROSTEIN, BIDERMAN 2004), de substituição de padrão 

socioeconômico e funcional em bairros consolidados, devido ao forte processo de pressão 

imobiliária para a substituição do estoque construído através da verticalização residencial. 

Esse processo é, muitas vezes, acompanhado de uma substituição da população de menor 

poder aquisitivo por moradores de maior poder aquisitivo, como ocorre em diversos 

bairros da capital paulista, dentre eles Tatuapé, Itaim, Mooca, Moema, Vila Prudente, 

Pompeia e outros.

A discrepância da concentração de renda na RMSP (Mapa 1) é muito elevada e espacialmente 

marcada. Essa distribuição é resultado de um processo histórico particular brasileiro, 

que é explicado pela estrutura e funcionamento tradicional da sociedade brasileira e sua 

distribuição de renda e poder, e também pelo rápido crescimento urbano e demográfico – 

muitas vezes às margens dos planos urbanísticos – que fez dessa região um polo de produção 
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industrial, de serviços, de negócios, de conhecimento científico e cultural, juntamente 

com um polo de déficit habitacional, de problemas ambientais, de transporte, entre outros 

problemas resultantes de sua rápida evolução histórica (Mapa 2 e Figura 1).

Mapa 1 – Distribuição de renda na Região Metropolitana de São Paulo. Fonte: PITU – 
Plano Integrado para Transportes Urbanos 2020, feito com dados de 1997. Secretaria 
dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo. 

Mapa 2 – Mancha urbana da Região Metropolitana de São Paulo. A área urbanizada 
contínua ultrapassa 2mil km2. Fonte: Emplasa – Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano SA, 2011.
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Figura 1 – Variação da desigualdade entre 1980-1991 na Região Metropolitana de São 
Paulo. Fonte: Meyer, Grostein e Biderman (2004).

Quando se coloca a questão da segregação socioespacial é preciso considerar que nem 
sempre um índice de menor desigualdade é melhor que um índice de maior desigualdade 
para definir a segregação socioespacial. 

Em uma análise inicial, quanto maior a desigualdade, maior o número de pessoas com 
diferenças socioeconômicas convivendo, o que poderia ser de interesse para o espaço 
urbano e, consequentemente, para a sociedade. Porém, nem sempre esse “encontro” entre 
as diferenças sociais ocorre, e a diferença socioeconômica muito comumente irá resultar 
em segregação socioespacial extremamente marcada territorialmente. 

Essa situação de ocupação socioeconômica desigual em trechos urbanos contíguos é 
característica tanto de bairros de urbanização mais antiga quando de bairros mais recentes. 
Tais espaços são colocados por Meyer, Grostein e Biderman (2004) como espaços de 
“proximidade física e distância social”.

A expansão urbana habitacional na RMSP é tanto caracterizada pela presença de habitações 
de alto padrão – associadas a empreendimentos imobiliários – quanto de habitações de 
renda média, baixa e informais. No caso da RMSP é mais condizente falar de urbanização 
fragmentada do que dispersa (Reis, 2006), pois a mancha consolidada é muito extensa e 
são inúmeros os empreendimentos habitacionais (tanto horizontais quanto verticais) em 
construção ainda dentro da mancha consolidada.

Em relação aos lançamentos de loteamentos fechados, segundo D’Ottaviano (2008) 
desde 1980 é possível observar um aumento no número desses empreendimentos (Mapa 
3), principalmente ancorados pelo lançamento do Alphaville, em Barueri, nos anos 1970 
(Campos, 2008). Porém, foi a partir de 2000 que houve um aumento nos lançamentos na 
RMSP, embora a maioria dos loteamentos e condomínios fechados esteja presente na cidade 
de São Paulo ou em áreas muito próximas.
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Mapa 3 – Lançamento de Condomínios Horizontais na Região Metropolitana de São 
Paulo, entre 1992 e 2004. O mapa também mostra que grande parte dos lançamentos 
imobiliários ocorreu na cidade de São Paulo ou em sua proximidade, no período citado. 
Fonte: D’Ottaviano (2008), a partir de dados da Embraesp.

Uma particularidade no caso paulista é a predominância de empreendimentos habitacionais 

verticais, devido ao custo do solo urbano e escassez de áreas disponíveis. Atualmente 

há um grande número de lançamentos de alto padrão em áreas periféricas da região 

metropolitana, em municípios como Barueri, Santana do Parnaíba e Cotia, gerando novas 

áreas de expansão urbana principalmente nos vetores oeste e sul, e ancorados muitas vezes 

por grandes eixos viários de conexão, como é o caso da Granja Viana, em Cotia, junto à 

rodovia Raposo Tavares, o que será mais detalhado neste texto.

O PMCMV e seus reflexos na forma urbana

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)1, lançado no governo do presidente Lula 

dentro do contexto de criação de instrumentos e políticas para resolver a questão habitacional 

brasileira, surge em 2007-2008, capitaneado pelo lançamento do PAC – Programa de 

Aceleração do Crescimento, também em 20072.

1 O Programa Minha Casa Minha Vida foi consolidado pela Lei N. 11.977, de 7 de julho de 2009, operacionalizado 
a partir da alocação de recursos da União ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de 
Desenvolvimento Social (FDS), ambos gerenciados pela Caixa Econômica Federal (CEF). (Cardoso, Aragão 
e Araújo, 2011)

2 O PAC consiste em um conjunto de medidas destinadas a incentivar o investimento privado, ampliar o 
investimento público em infraestrutura, promover crescimento econômico, aumento do emprego e 
melhoria da condição de vida da população (Neto, Moreira, Schussel, 2012).
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Segundo Neto, Moreira e Schussel:
Apesar da relevância do PAC, o impulso aos investimentos 
no setor habitacional sofreu alavancagem significativa 
apenas com o PMCMV – criado por meio da MP no 459/2009 
e posteriormente aprovado pela Lei no 11.977/2009 – 
voltado ao financiamento de moradia através do mercado 
imobiliário em parceria com o setor público, tendo como 
meta a construção de um milhão de moradias no país 
até 2010 e mais um milhão entre 2011 e 2014. (NETO, 
MOREIRA, SCHUSSEL, 2012, pag. 92)

O objetivo político do PMCMV é atender as necessidades de habitação, tanto das camadas 

de renda abaixo de três salários mínimos, onde se encontra o maior déficit habitacional do 

País, quanto atender a construção, pelo mercado, de moradias para faixas de renda acima 

de três salários mínimos. O fenômeno imobiliário do PMCMV envolve uma compreensão 

não apenas das políticas habitacionais e do histórico da habitação social no Brasil, que fez 

com que o programa fosse criado, como também envolve a compreensão das relações de 

financiamento e de dinâmica do mercado imobiliário, que atendem tanto as camadas de 

renda baixa quanto de renda média.

Segundo Bonduki (2009), um dos objetivos do lançamento do PMCMV foi de impulsionar 

a economia brasileira em momento de crise internacional, quando se registrava uma 

crescente entrada de capital internacional no mercado nacional de produção habitacional. 

Para Bonduki,
A crise econômica e a disposição do governo em dinamizar 
a construção civil atropelaram a construção do PlanHab, 
pactuado como uma estratégia de longo prazo. Mas, por 
outro lado, aceleraram a decisão governamental sobre 
as propostas lançadas pelo PlanHab, sobretudo no eixo 
financeiro, que seriam muito mais demoradas [...]. Se 
esse patamar for mantido por quinze anos, conforme a 
estratégia do PlanHab (o que não está acontecendo no 
‘pacote’), será possível produzir um impacto real no déficit 
habitacional. Essa é, sem dúvida, a principal novidade 
positiva do MCMV. (BONDUKI, 2009, p.12-13. Apud NETO, 
MOREIRA, SCHUSSEL, 2012, p. 92).

Em linhas gerais, são quatro modalidades de financiamento para a construção de moradia:

(1) Para famílias com renda de até três salários mínimos, a serem indicadas pelos governos 
locais, e com subsídios;

(2) Para famílias com renda de até 10 salários mínimos, por intermédio do Programa 
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Nacional de Habitação Urbana (PNHU). Nessa categoria o percentual de subsídio 
depende do nível de renda familiar;

(3) Para operações coletivas urbanas e rurais (mutirões autogestionários);

(4) Para a oferta de crédito para infraestrutura de empreendimentos habitacionais, no 
caso habitações financiadas pela Caixa Econômica Federal.

Em relação aos subsídios, no caso da faixa de renda abaixo de três salários mínimos houve, 

com o PMCMV, um volume inédito de subsídios públicos, embora haja grande dificuldade 

em se realizar esses empreendimentos voltados para esse grupo social, devido ao custo final 

do empreendimento ser muito baixo, o que não desperta o interesse do mercado imobiliário. 

Já as faixas de renda acima de três salários mínimos e até 10 salários mínimos acessam 

mecanismos de viabilidade financeira para a realização do cultivado sonho brasileiro da 

“casa própria” a partir do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), e são de grande 

interesse do mercado imobiliário.

Interessa-nos, momentaneamente, observar a dinâmica do mercado imobiliário voltada 

para a camada de zero a três salários mínimos, correspondente à faixa 1 do PMCMV durante 

a primeira fase do programa, o que abrangeu a população que recebe até R$1.600,00 mensais.

Dentre os principais avanços atingidos com o PMCMV sem dúvida está a elevação 

de subsídios e incentivos fiscais, que alcançam a população de menor renda, onde se 

localiza, como dissemos, a maior porção do déficit habitacional, que antes estava excluída 

dos financiamentos tradicionais. Porém, quando se analisa a distribuição das unidades 

ofertadas entre as faixas de renda, o que se encontra é uma menor ênfase para esse 

grupo social. No grupo de até três salários mínimos, estão previstas a construção de 400 

mil unidades habitacionais; no grupo de até 10 salários mínimos, estão previstas 600 mil 

unidades habitacionais. Assim, há um descolamento entre a oferta de empreendimentos 

habitacionais e o déficit habitacional, e colocando o foco do PMCMV na produção de habitação 

para a classe média (NETO, MOREIRA, SCHUSSEL, 2012).

Outro questionamento se refere à qualidade das unidades habitacionais. Com o grande 

objetivo quantitativo do governo em construir um milhão de casas na primeira fase 

do programa, a questão qualitativa perdeu lugar no programa habitacional. Assim, 

reproduziram-se modelos habitacionais próximos à má qualidade dos construídos pelo 

BNH, com localizações inadequadas (em porções periféricas das cidades, onde o preço da 

terra é mais conveniente para a iniciativa particular, e com pouca ou nenhuma infraestrutura 

de transporte e equipamentos urbanos e sociais), entre outros aspectos.



239

Em termos visuais, os novos empreendimentos habitacionais têm muita semelhança com os 

conjuntos habitacionais da década de 1970, com o diferencial que estes são hoje construídos 

pela iniciativa privada a partir de financiamento, e não mais pelo poder público. Em relação 

às grandes extensões dos conjuntos habitacionais de 1970, os atuais têm um limitante pelo 

PMCMV, que colocou um número máximo de unidades habitacionais por empreendimento 

(500 unidades habitacionais, ou condomínios segmentados em 250 unidades), o que é 

facilmente contornado com o fracionamento do empreendimento habitacional em unidades 

de nomes e aprovações diferentes, embora adjacentes e de mesma tipologia. Além disso, 

similarmente aos antigos modelos habitacionais, o PMCMV continua a produzir e enfatizar 

a segregação socioterritorial e a precariedade habitacional e urbana.

Em termos da paisagem gerada pelos novos empreendimentos realizados no âmbito do 

PMCMV na Região Metropolitana de São Paulo, há uma semelhança física com os conjuntos 

habitacionais anteriores, continuando com a tendência de se verticalizar os produtos 

habitacionais por conta das particularidades do custo do solo urbano.

Considerando esses aspectos, faz-se necessário traçar algumas considerações gerais sobre o 

processo histórico de produção de habitações sociais no Brasil, para compreender quais os 

principais acontecimentos que levaram ao desenvolvimento desse programa habitacional, e 

também compreender quais as mudanças que ocorreram ao longo das políticas habitacionais.

Breve histórico sobre as políticas habitacionais brasileiras

A necessidade de se tomarem iniciativas por parte do governo federal para desenvolver 

políticas habitacionais foi a partir das décadas de 1930 e 1940, quando o crescimento urbano 

e expansão das periferias urbanas incentivou o surgimento de favelas e lutas populares 

nas grandes regiões urbanas brasileiras (Cardoso e Aragão, 2012). Assim, a partir desse 

momento, o governo federal lançou uma série de iniciativas, dentre elas a criação de recursos 

de fundos públicos para serem utilizados para financiamento do setor imobiliário privado, 

embora nos próximos anos que se seguiram esses recursos terem sido utilizados também 

em outros setores, como o industrial.

Com a instituição do regime militar a partir de 1964 inicia-se uma reestruturação do setor 

financeiro e a criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que foi operacionalizado 

pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) até 1986. O SFH utilizava recursos provenientes 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Sistema Brasileiro de Poupança e 

Empréstimos (SBPE). Segundo Cardoso e Aragão (2012), durante a administração do SFH 

pelo BNH, apesar do objetivo ser a produção de habitação social, as políticas desenvolvidas 
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impediam a concessão de subsídios diretos, o que impossibilitava ou dificultava o 
financiamento para grande parte da população.

Com a extinção do BNH em 1986 o setor da habitação popular passou por um período de 
desestruturação, com algumas tentativas de se reverter o quadro, porém sem grande sucesso.

Com a crise econômica dos anos 1990 e abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro 
houve um agravamento do quadro de hiperinflação, e a solução encontrada foi a criação do 
Plano Real em 1994. 

Nos anos 1990, foi criado um fundo nacional que alocou recursos exclusivos para a produção 
de moradia e infraestrutura básica para os assentamentos urbanos precários. Também 
nesse período, o setor imobiliário buscou novas estratégias de legitimação, que foram 
realmente consolidadas em 2004, com a entrada do capital imobiliário das empresas na 
bolsa de valores. Esse fato viabilizou a compra de novas terras urbanas para lançamentos 
futuros e ampliou o poder de atuação dos empreendedores, que passaram a olhar com mais 
atenção aos outros setores econômicos para lançamentos imobiliários.

Um exemplo da abertura de capital na bolsa de valores foi a Cyrela Brasil Realty S.A., que 
abriu capital em 2005 na bolsa de São Paulo. A partir desse ano, houve uma grande expansão 
das atividades da empresa para outros estados, inclusive consolidando novas parcerias 
com outras companhias para viabilizar empreendimentos. Em 2006, a Cyrela lançou a 
marca Living, para atuar no mercado voltado para os segmentos econômicos, em momento 
próximo ao lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida.

A construtora Gafisa S.A. também teve situação similar, abrindo seu capital na bolsa de 
valores de São Paulo em 2006, mesmo ano em que a empresa inicia a aquisição da Alphaville 
Urbanismo S.A.. A Gafisa incorporou a marca Tenda, criada em Belo Horizonte em 1969, em 
2007 e 2008, para atuar no segmento econômico.

Segundo Neto, Moreira e Schussel (2012), o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) definiu 
as diretrizes e mecanismos de cumprimento da função social da cidade e da propriedade, 
ancorados pela participação popular, e viabilizados a partir de uma série de instrumentos 
urbanísticos. Pouco tempo depois, em 2003, criou-se o Ministério das Cidades, um órgão 
de coordenação da política de desenvolvimento urbano, e adotou-se o Plano Diretor 
Participativo (PDP) como instrumento básico de política urbana. Para garantir a efetivação 
do PDP, o Ministério das Cidades desenvolveu uma série de ações de apoio aos municípios, 
inclusive apoio financeiro para a capacitação de gestores públicos.

O Ministério das Cidades também atua implementando estratégias diferenciadas no setor 

habitacional. Ao longo dos anos, foram diversos os instrumentos que foram criados para 
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articular ações e recursos voltados para as políticas habitacionais, o que resultou com o 
estabelecimento de um novo arcabouço institucional (Neto, Moreira e Schussel, 2012). 

Assim, elaborou-se a Política Nacional de Habitação (PNH) em 2004, que definiu diretrizes 
e instrumentos, e o Sistema Nacional de Habitação, em 2005, que foi estruturado a partir de 
um subsistema tanto para habitação de interesse social quanto para habitação de mercado. 
Em 2008, instituiu-se o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), que colocou estratégias 
para solucionar as necessidades habitacionais e, em nível local, os municípios ficaram 
impelidos de elaborar Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS).

O resultado desse conjunto de instrumentos é uma elevação dos investimentos em programas 
habitacionais a partir de recursos do Sistema Nacional de Habitação, tanto de interesse 
social quanto de mercado, consubstanciado pelo Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Inicialmente, os últimos instrumentos criados para reverter o quadro habitacional irregular 
e precário em termos de qualidade habitacional parecem não só serem um grande avanço em 
termos de políticas habitacionais quanto parecem ser um avanço em termos de resultados. 

Não desconsiderando esses avanços, é preciso fazer algumas ressalvas em relação aos 
resultados: existem uma série de limitações na política habitacional brasileira, e uma grande 
dificuldade em se reverter a irregularidade fundiária integrada com a política habitacional. 
A dificuldade em se controlar o uso e ocupação do solo é um grande desafio, e que necessita 
de grande controle pelos gestores públicos para não recair sobre situações ainda mais 
drásticas de segregação socioespacial e precariedade habitacional, urbana e ambiental.

Em primeira análise, os resultados iniciais dessas políticas, e particularmente do Programa 
Minha Casa Minha Vida, mais resultaram em um grande boom imobiliário do que em 
melhoria das questões habitacionais, com exceção à questão quantitativa, que parece estar 
sendo resolvida, o que confabula com a “coincidência” das grandes empresas de construção 
civil terem criado marcas voltadas para o segmento econômico justo momentos antes do 
lançamento do PMCMV.

Para Rolnik e Klink (2011), o PMCMV possibilitou uma injeção de recursos que superaqueceu 
o mercado imobiliário, e que esbarra em dificuldades de implantação devido ao elevado custo 
dos terrenos e falta de infraestrutura implantada. Além disso, o PMCMV vem atendendo a 
outras faixas econômicas para o suprimento de habitação, o que pode significar em uma 
redução na produção habitacional social.

É necessário ressaltar que este foi um dos principais compromissos colocados pelo então 

candidato Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições presidenciais de 2002, procurando 
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promover instrumentos e políticas para garantir o acesso à moradia digna a todos os 
segmentos da população. A criação da Política Nacional de Habitação (PNH) em 2004, nesse 
sentido, foi o marco inicial da questão habitacional engendrada pelo governo Lula.

Em caráter provocativo, considera-se que a política habitacional praticada pelo PMCMV 
está mais associada com os interesses de mercado imobiliário do que com as políticas 
públicas de eliminação dos déficits habitacionais brasileiros, já que se interessa muito mais 
pelo aspecto quantitativo do lançamento de unidades e suprimento de demanda do que em 
premissas de qualidade no atendimento das necessidades básicas da população. Em termos 
formais, as soluções praticadas pelo PMCMV não apresentam nenhum tipo de avanço em 
relação aos modelos habitacionais anteriores.

O resultado formal do produto habitacional gerado – independentemente da faixa econômica 
que esteja sendo voltado – é de responsabilidade do agente financiador (no caso brasileiro 
da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, em alguns casos), de maneira que os 
empreendedores imobiliários elaboram seus projetos de acordo com exigências técnicas, 
atentando para realizar unidades habitacionais a serem vendidas por um valor pré-
estabelecido pelo agente financiador, de maneira a se enquadrar em uma categoria específica 
do programa. Assim considerado, fica claro que o empreendimento será realizado seguindo 
a lógica empresarial do capital, de redução de custos e aumento do lucro, cujas variáveis de 
cálculo giram em torno do valor de terra pago, custos com o projeto e com a produção.

Nesse sentido, é óbvio que o solo mais barato estará dentro dos objetivos dos 
empreendedores, principalmente no caso das habitações de baixa renda, onde o custo do 
solo urbano não poderá ser totalmente revertido no valor do imóvel, caso ultrapasse um 
valor base utilizado para o cálculo. Esse solo mais barato, independente de qual cidade 
brasileira esteja em análise, muito provavelmente será nas franjas das áreas urbanas ou 
em terrenos desvalorizados do solo urbano. 

Embora existam os casos da utilização de estoques de terras por parte das empresas 
de construção civil e também a cessão de terrenos públicos, o que pode proporcionar 
melhores resultados em termos de localização, no geral o solo urbano central está longe 
das possibilidades de ação dos empreendedores imobiliários para habitações populares, e a 
opção por solos em áreas mais distantes ao centro será predominante. 

Como consequência dessa continuidade de expansão periférica, há uma dificuldade maior 
para os habitantes que, em geral, terão maior custo e tempo no deslocamento cotidiano, e 
poderão ter dificuldades em relação ao acesso a serviços básicos, caso o empreendimento seja 
lançado em uma área urbana que ainda não recebeu toda infraestrutura urbana necessária.

É necessário ressaltar que, até o momento da escrita deste texto, o PMCMV ainda não prevê 
recursos para a construção de equipamentos urbanos, e nem coloca uma normativa para 
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a presença destes nas normas para os empreendimentos a serem construídos. Também 
não há uma diferenciação entre as regiões brasileiras, considerando as grandes diferenças 
econômicas, culturais e familiares em cada cidade do país. Dentro das normas do programa, 
há apenas uma orientação para que haja prioridade na contratação de empreendimentos 
localizados em áreas com infraestrutura básica, e providos de serviços urbanos de educação, 
saúde e transporte.

Para a diminuição do custo com o projeto, poderá ser considerado o desenvolvimento de 
unidades tipo, e de edifícios tipo, que possam ser reproduzidos em diferentes solos urbanos, 
independentemente de diferenças biofísicas e muito menos sociais. Na redução do custo 
na produção, há a busca por matéria-prima mais barata, assim como de mão de obra mais 
barata, e de tecnologia, racionalização e compatibilização da produção que possa diminuir 
o custo final da construção.

Estudo de caso: empreendimento voltado para a faixa 1 do 
Programa Minha Casa Minha Vida na RMSP

No caso paulistano, há o agravante na dificuldade de contratação de imóveis na faixa 1 do 
programa, como já foi colocado anteriormente. Na faixa 1 do PMCMV as unidades tinham 
que ser vendidas a R$76 mil, o que, considerando os custos com o solo urbano, com o projeto 
e com a construção, inviabiliza para grande parte das construtoras. 

Mesmo após os reajustes e aporte adicional oferecido pelo governo paulista, os 
empreendimentos populares ainda não são do interesse de grande parte das construtoras. 
De acordo com números do Sinduscon3, durante a segunda fase do programa a contratação 
de imóveis na faixa 1 na cidade de São Paulo está com o porcentual atual próximo a zero.

O recente lançamento em São Paulo para a faixa 1 do PMCMV que será apresentado neste 
trabalho é, portanto, parte de uma porcentagem mínima de empreendimentos lançados 
para esta faixa de renda na capital. Esse lançamento, fotografado pouco tempo após a 
inauguração, está localizado no bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, próximo ao 
futuro Estádio do Corinthians. 

O empreendimento, chamado de Condomínio Residencial Iguape (Mapa 4), foi entregue 
na data em que a capital paulista completou 459 anos, com grande comemoração. São 
300 unidades habitacionais, divididas em 15 blocos de 20 apartamentos de 40m2 cada, 
contando com unidades adaptadas para pessoas com deficiência.  A área total do conjunto 
habitacional é de 15 mil m2, e os blocos habitacionais têm os apartamentos distribuídos em 
cinco pavimentos.

3 Fonte:< http://atarde.uol.com.br/economia/materias/1469883-faixa-1-do-minha-casa-patina- em-sp-diz-
entidade>. Acesso em: 12 abr. 2013.
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Mapa 4 – Localização do Condomínio Residencial Iguape, que atende a faixa 1 do 
Programa Minha Casa Minha Vida. A localização do empreendimento é muito boa, 
em um bairro já consolidado da zona leste de São Paulo, próximo a grandes centros 
comerciais, esportivos, e de transporte público. Mapa realizado pela autora, sob fonte 
do Google Earth, 2013.

Para a viabilização do empreendimento, foi necessária uma parceria com a Secretaria 

Municipal de Habitação, Cohab, e a Caixa Econômica Federal. Uma parte do investimento 

utilizado no empreendimento foi proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC 2).

Na área livre do empreendimento há uma área de playground simples, praticamente sem 

arborização. O condomínio tem o acesso principal acessível, porém as rampas ocupam 

grande parte da área livre do empreendimento.

Uma questão que se mostrou preocupante foi a ausência de estacionamento para as 

unidades habitacionais. Como resultado, os moradores utilizam o terreno vizinho para 

estacionar seus veículos particulares. Porém, esse terreno, que é de propriedade da 

prefeitura, possivelmente será utilizado para a construção de um estacionamento para os 

moradores do Condomínio Residencial Iguape nos próximos anos. Os moradores esperam 

que esse estacionamento seja construído o quanto antes, assim como uma quadra esportiva 

no mesmo terreno. 

Formalmente, o empreendimento se coloca como um conjunto de edifícios habitacionais cujos 

volumes não ultrapassam poucos pavimentos para que não haja necessidade de se utilizar 

elevadores. Os edifícios são implantados próximos uns aos outros, e a ocupação do terreno é 

considerável, deixando pouco espaço para áreas livres e quase nada para áreas verdes.
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As unidades habitacionais (Fotos de 1 a 12) praticamente obedecem a metragem mínima 

estabelecida pelo PMCMV. A unidade é organizada segundo um modelo pré-determinado 

de grupo doméstico, de família nuclear. Assim, o apartamento é organizado em sala, cozinha 

com lavanderia, dois dormitórios e um sanitário. Os apartamentos foram entregues com 

acabamento básico, com piso apenas na cozinha e no sanitário, azulejo em apenas alguns 

trechos das áreas molhadas, como sobre a pia da cozinha, tanque, e na área do box do 

sanitário. O apartamento foi entregue sem pintura.

Foto 1 – O empreendimento Condomínio Residencial Iguape, em Itaquera. Foto da 
autora, de 14 de abril de 2013.

Foto 2 – Entrada principal do Condomínio Residencial Iguape, em Itaquera. As 
rampas de acesso, por conta da acessibilidade, ocupam grande parte da área livre do 
empreendimento. Foto da autora, de 14 de abril de 2013.
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Foto 3 – O terreno ao lado do Condomínio Residencial Iguape está sendo utilizado 
como estacionamento pelos moradores, já que não foi reservada uma área de 
estacionamento no empreendimento. Imagem da autora, de 14 de abril de 2013.

  
Fotos 4 e 5 – As áreas livres do empreendimento. Há um playground com brinquedos 
simples e pouca arborização. Também existem dois pequenos salões de festas para os 
moradores do Condomínio. Fotos da autora, de 14 de abril de 2013.

     
Fotos 6 e 7 – Cozinha e lavanderia de uma unidade habitacional típica. Fotos da autora, 
de 14 de abril de 2013.
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Fotos 8, 9 e 10 –  Sala e sanitário. A pouca dimensão da sala dificulta utilizar este espaço 
como sala de estar e jantar. No sanitário percebe-se a dificuldade com o pouco espaço 
da lavanderia: os moradores acabam utilizando o sanitário também para pendurar 
roupas. Fotos da autora, de 14 de abril de 2013.

     
Fotos 11 e 12 – Os dois dormitórios da unidade habitacional típica nem sempre são 
suficientes para abrigar todos os membros das famílias. Fotos da autora, de 14 de abril 
de 2013.

Em termos formais, o que se verifica é a continuidade estética do padrão de habitação 
popular, construindo o mínimo exigido dentro da legislação do programa. Além disso, esse 
empreendimento, similar a muitos outros, demonstra que as construtoras e incorporadoras 
são responsáveis pela definição, localização, público alvo, qualidade habitacional e padrões 
estéticos da população que irá viver nesses empreendimentos. Assim, fazem parte da lógica 
atual do mercado imobiliário definindo formalmente a qualidade do espaço urbano, além 
de definirem a demanda de interesse social, que não é uma demanda de mercado.

A Granja Viana e seus impactos formais e sociais

Dentro do objetivo de compreender a dinâmica da produção imobiliária, é necessário 
analisar a produção voltada para a população de alto poder aquisitivo e a forma urbana 
de seus produtos imobiliários. Como já foi demonstrado anteriormente, não se pretende 
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limitar os produtos imobiliários a um ou outro estudo de caso, mas sim estimular a análise 
do mercado habitacional paulista e suas diferentes características.

Coloca-se em estudo a interessante situação do vetor de expansão oeste do município de 
São Paulo, ao longo do eixo da Rodovia Raposo Tavares, e mais precisamente da Granja 
Viana, área que abrange principalmente o município de Cotia, mas também de Carapicuíba 
e, em menor proporção, o município de Embu das Artes.

O município de Cotia está localizado a sudoeste da capital paulista, e abriga uma população de 
201.150 habitantes (IBGE, 2010). Socialmente é um município extremamente heterogêneo, 
com uma incidência de pobreza de 45,80% (IBGE, Mapa de Pobreza e Desigualdade dos 
Municípios Brasileiros, 2003), o que diverge com o nível econômico de grande parte dos 
moradores da Granja Viana. O PIB per capita do município é de 30.904,90 reais (IBGE, 
2010), baseado principalmente no valor adicionado bruto da indústria e dos serviços. Em 
termos ambientais, o município de Cotia tem grande importância pela presença da Reserva 
Estadual do Morro Grande.

O município de Carapicuíba apresenta uma população de 369.583 habitantes (IBGE, 2010). 
Similarmente ao município de Cotia, apresenta uma grande diferença social em seu 
território, com um índice de incidência de pobreza de 46,74% (IBGE, Mapa de Pobreza 
e Desigualdade dos Municípios Brasileiros, 2003). O PIB per capita do município é baixo 
quando comparado com o de Cotia: 9.270,98 reais (IBGE, 2010), e é baseado principalmente 
no valor adicionado bruto dos serviços, tendo pouca importância industrial.

Historicamente, o município de Cotia sofreu uma grande transformação do seu espaço 
em diferentes momentos históricos, tendo se desenvolvido inicialmente durante a 
rota dos bandeirantes enquanto ponto de repouso, passando posteriormente para um 
maior desenvolvimento hortifrutigranjeiro com a chegada dos imigrantes japoneses. 
Posteriormente, houve um maior desenvolvimento industrial do município e também um 
desenvolvimento residencial, que atendia principalmente a grande cidade de São Paulo. 

Atualmente, Granja Viana está muito mais associada com a cidade de São Paulo do que com 
o município de Cotia ou Carapicuíba em si, tendo importância para seus municípios sedes 
principalmente pelos investimentos públicos e privados que dinamizam a economia.

A maior parte dos investimentos na região da Granja Viana é por parte do mercado imobiliário, 
voltado para uma classe média e alta. Pela questão ambiental presente naturalmente, 
principalmente na região de Cotia, esta passou a ser de interesse dos empreendedores, 
que puderam utilizar de suas qualidades ambientais enquanto estratégia de marketing 
para valorizar seus produtos. A Granja Viana, que inicialmente foi formada por chácaras e 
sítios, teve sua área modificada pelo interesse em produzir mais empreendimentos de alto e 
médio padrão pelo mercado imobiliário. Esse desenvolvimento imobiliário atingiu também 
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o município de Carapicuíba, na divisa com o município de Cotia, embora essa divisão seja 
apenas administrativa, e não física.

Também é necessário ressaltar que o mercado imobiliário não se direcionou na região da 
Granja Viana apenas pelo apelo ambiental: também há a questão do valor do solo urbano, 
e da escassez de áreas na cidade de São Paulo para a realização de empreendimentos 
habitacionais de maior porte.

Dentre os empreendimentos da Granja Viana destaca-se o Alphaville Granja Viana, 
localizado em Carapicuíba. 

A marca Alphaville está presente atualmente em 21 estados brasileiros, atuando principalmente 
em empreendimentos de grande porte e de alto padrão. O tipo de empreendimento e 
planejamento urbano proposto é ilustrado pelo primeiro empreendimento da empresa, 
o Alphaville Barueri, que se configura não apenas como um empreendimento residencial 
fechado, mas como um novo bairro, planejado e controlado à minúcia, e que oferece uma 
nova maneira de morar (Campos, 2008), pois abriga não apenas habitações, mas centros 
comerciais, serviços, escolas, e negócios, além de outros serviços que se façam necessários.

Embora esse modelo criado pela marca Alphaville (Mapa 5) não se reproduza em todos os 
empreendimentos lançados por eles, principalmente pela necessidade de grandes áreas 
para ser realizado, esse modelo fez com que a marca tivesse “status” e fosse associada com 
empreendimentos imobiliários de alto padrão.

 
Mapa 5: Localização do Aphaville Granja Viana, na Granja Viana, Cotia. A localização 
do empreendimento é facilitada pelos grandes eixos rodoviários, da Rodovia Raposo 
Tavares e do Rodoanel Mário Covas. Não há presença de grandes pontos de transporte 
público, como metrô ou CPTM nas proximidades da região, sendo o transporte veicular 
particular e o ônibus coletivo os principais meios de transporte da área. Mapa realizado 
pela autora, sob fonte do Google Earth, 2013.
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O empreendimento Alphaville Granja Viana foi lançado oficialmente em julho de 2009 

como um Condomínio Fechado, tendo tido grande sucesso nas vendas no momento 

do lançamento, principalmente por parte de investidores. No momento da venda, os 

lotes residenciais foram vendidos a 240 mil o m2. Atualmente, os terrenos estão sendo 

comercializados a cerca de 800 mil o m2. Os lotes residenciais têm metragem que 

varia entre 500 m2 e quase 890m2. O empreendimento também apresenta alguns lotes 

comerciais, localizados na Avenida São Camilo.

Apesar do inicial sucesso, foi necessário pouco tempo depois para que alguns moradores 

da Granja Viana se organizassem contra o empreendimento. Dentre os questionamentos, 

estava a óbvia falta de estrutura e dimensionamento da Avenida São Camilo, principal 

Avenida da Granja Viana, em receber mais um contingente de tráfego. Na Granja Viana 

como um todo são diversos os condomínios residenciais, casas particulares e chácaras, 

cujos moradores utilizam principalmente o veículo particular para se deslocar. Para os 

moradores que não trabalham na Granja Viana ou Cotia, o principal trajeto é realizado pela 

Avenida São Camilo, para então acessar a Rodovia Raposo Tavares.

Com o a conclusão do empreendimento e ocupação total deste, o contingente de novos veículos 

que a Avenida São Camilo terá será de pelo menos 600 veículos a mais, considerando que são 

304 lotes de residências uni familiares dentro do empreendimento, e que em cada lote devem 

existir pelo menos dois veículos particulares para circular diariamente nas cercanias.

Outro descontentamento dos moradores das áreas em relação ao lançamento do 

empreendimento foi em relação ao desmatamento da Mata Atlântica local, realizado pela 

empresa para a implantação do novo produto imobiliário. Tal fato levou a uma ação feita 

pelos moradores para que a obra fosse embargada mais de uma vez. Porém, apesar das 

dificuldades em desembargar a obra, negociações foram feitas e as obras continuaram, 

com autorização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Por conta desses problemas, o 

empreendimento foi entregue aos moradores somente no final de 2012.

Em relação ao uso do termo “condomínio fechado”, são necessárias algumas explicações. 

Os condomínios e loteamentos residenciais fechados fazem parte de uma tendência atual 

do mercado imobiliário em produzir produtos habitacionais isolados e com acesso restrito. 

É comum usar os termos condomínio e loteamento sem grande restrição, o que faz parte 

também da ação de marketing dos empreendedores, que optam pela expressão “condomínio” 

por esta ter maior apelo comercial e já ter a sua imagem de produto habitacional de acesso 

restrito amplamente divulgada. Porém, legalmente, o loteamento comum é sujeito pela Lei 

6.766/79, com alteração introduzida pelas Leis 9.785/99 e 10.932/2004, e por normas urbanísticas 

impostas por cada municipalidade de acordo com as particularidades locais. (Donoso, 2011).
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O loteamento fechado nada mais é que um loteamento comum, regido pelas mesmas leis, 

mas que é fechado por ato do loteador ou por ação dos moradores. No loteamento fechado, 

diferente do loteamento comum, as vias públicas de circulação são utilizadas em caráter 

privado, tendo permissão e concessão de uso para serem utilizadas apenas pelos proprietários 

dos lotes. Não há, até o presente momento, uma lei federal específica para os loteamentos 

fechados e, portanto, cabe aos municípios estabelecerem normas urbanísticas para estes.

O condomínio é regulamentado pela Lei 4.591/64, tanto em sua forma horizontal quanto 

vertical. Esse tipo de empreendimento é legislado como sendo totalmente fruto da ação 

particular, não havendo vias públicas. O condomínio implica em copropriedade entre os 

moradores, que se organizam para estipular as convenções do condomínio e estabelecer 

taxas condominiais. Nesse tipo de empreendimento, no caso do horizontal residencial 

uni familiar, as unidades residenciais já vêm prontas, não existindo a figura do lote, e sim 

frações de terreno (frações ideais) (Donoso, 2011).

Como já colocado, o uso da palavra “condomínio” é predominante pelos empreendedores 

imobiliários, embora não seja sempre correto em termos legais. Também é necessário 

compreender que o lançamento desses empreendimentos nem sempre segue a uma 

demanda da população, mas sim pela decisão dos empreendedores, que fazem análises de 

mercado, viabilidade e demanda para verificar se o produto terá sucesso quando lançado.

Dentre as estratégias de marketing dos novos empreendimentos residenciais fechados, 

está  o contato com a natureza. As áreas livres, sejam estas de jardins, parques, áreas de 

convivência ao ar livre ou áreas de preservação, são utilizadas como atrativo do produto 

imobiliário, com premissas de “sustentabilidade”, onde a natureza passa a ser uma imagem/

símbolo e valor socialmente relevante para a escolha da moradia, próximo à natureza e longe 

das áreas densamente urbanizadas das cidades. Também é necessário ressaltar que:

A publicidade imobiliária tem um papel especial na 
dissimulação da realidade e da representação ideológica 
do produto. Esse recurso é um instrumento de poder, 
que pode ser utilizado para destacar espaços de distinção 
social – como os loteamentos fechados – e aparentá-los 
como “naturais” ao espaço urbano.
As campanhas publicitárias são responsáveis por tais 
representações, através da criação de imagem e conceito 
fictícios sobre qualidade de vida e hábitos cotidianos. 
Essa imagem é produzida por profissionais de marketing, 
que constroem novos valores e anseios para um público 
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específico, que paulatinamente se amplia. (DONOSO, 
2011, pag.114- 115).

O Alphaville Granja Viana apenas faz parte da grande complexidade de situações sobrepostas 

no tempo e no espaço dessa realidade urbana tão particular. A Granja Viana é hoje resultado 

dos diferentes processos que transformaram esse trecho urbano, passando de áreas de 

produção pastoril e frutigranjeira para negócios imobiliários. 

Os loteamentos pensados inicialmente foram aos poucos se transformando em uma série de 

loteamentos fechados e bolsões residenciais4 por solicitação dos moradores, que instalaram 

guaritas e portões de acesso em algumas ruas da Granja. 

Simultâneos a esses loteamentos fechados e bolsões residenciais estão residências uni 

familiares nas ruas convencionais, pequenos pontos comerciais e loteamentos fechados 

oficiais. Em um momento onde a tendência de se viver em espaços fechados e controlados 

é cada vez maior, a proliferação desses fechamentos urbanos foi muito intensa na Granja 

Viana (Fotos 13 a 16), e são hoje a grande característica desse espaço.

Foto 13 – O empreendimento Alphaville Granja Viana. Na imagem verifica-se o 
contraste entre os lotes do empreendimento e a área de preservação. Foto da autora, 
de 15 de abril de 2013.

4 Os “bolsões residenciais” são regulamentados pela Lei nº 694, de 08 /11/1994, e podem ser implementados 
em áreas com “características homogêneas”, de maneira a ter as suas vias de circulação destinadas 
basicamente ao trânsito local, de maneira a melhorar a “segurança individual e coletiva” e a “qualidade de 
vida” dos moradores dessa área.
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Foto 14 – Uma das principais áreas de preservação do empreendimento. Foto da 
autora, de 15 de abril de 2013.

 
Foto 15 – Eram poucas as unidades habitacionais sendo construídas no empreendimento 
no momento da fotografia. Foto da autora, de 15 de abril de 2013.

Foto 16 – Vista do clube do empreendimento que apresenta, como em outros 
empreendimentos da marca Alphaville, diversas opções de lazer. Foto da autora, de 15 
de abril de 2013.
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Esses dois estudos de caso, em áreas opostas da Região Metropolitana de São Paulo, apenas 

demonstram a infinidade de situações urbanas, variadas em suas particularidades e ricas 

pelas suas histórias e vivências no território. O estudo da sua forma urbana e espaços livres 

demonstram a complexidade que as particularidades adquirem nas cidades brasileiras, 

devido ao conjunto de fenômenos econômicos, urbanos, sociais e biofísicos que engendraram 

o processo de formação formal e espacial.

Estudar produtos habitacionais dentro da área da paisagem significa buscar a compreensão 

do cotidiano, das apropriações e apreensões dos espaços principais da convivência diária 

de um grupo social. Mais do que isso, significa compreender as várias dimensões sociais 

que se interpenetram para a constituição dos espaços, que se tornam resultado e expressão 

de uma sociedade, revelando os distintos processos e tempos que constituem a realidade 

concreta de um grupo social que modifica constantemente seu espaço. Nada mais coerente 

para o estudo da paisagem, então, do que a complexidade da Região Metropolitana de São 

Paulo e suas diferentes paisagens que, dialeticamente, formam uma paisagem única que 

é a característica desse grande aglomerado urbano, complexo enquanto forma urbana e 

realidades socioespaciais e econômicas, e construído dentro de lógicas individuais e coletivas.
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